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tatlan dolgom lett volna. Hogy mégis az Orvoslás alatt való idő tőlem 
hijába ne múljon : minden rendbéli Munkáimat Typographia alá tisztáztatom. 
De már ebből is kivert a' kemény idö ! A' kis Museum hangos, és benne a' 
Purizálónak Ujjai meggémberednek. — De sokkal inkább hangos és alkal
matlan egy olyan Curának folytatására, mely gyakori f omentum okkal, 
főzésekkel és fürdésekkel van egybeköttetve, és a'melly miatt 16dik October-
töl fogva még mindég más' házánál kénteleníttettem patzienskedni. 

Instálom tehát a' Tekintetes Urat telyes bizodalommal, méltóztasson 
nékem illy ügyetlen szorultságomban, azon öntött Kályhák közül, a' mellye-
ket oly igen javallani méltóztatott, egyet a' maga árrán, vagy, ha az a' 
jövendőben tejendö épületek miá nem eshetne, tsak haszonvételre Kikeletig 
általengedni, és engemet az utánna való járás' terheitől 's veszedelmeitől 
kegyelmesen megmenteni ; annyival is inkább, hogy az utánna való járásra 
már sem időm, sem erőm, sem módom, sem bízott emberem, sem lovam és 
szekerem nintsen. Most is ezt az Ifjút alig nyerhettem meg a Professiók 
alól, ki is a' Gróf Festetits Gymnasiumában tanítványom lévén, abbéli hű
ségéből vállalta fel, hogy a' Tekintetes Úr előtt e' dologban személyemet 
viselje. Méltóztassa a' Tekintetes Úr olly megelégedéssel küldeni haza ötét, 
mint a' millyennel, reménylem, magamat botsátott volna. 

Én hiszem az Egeket, hogy nem sokára olly állapotba helyheztetnek, 
a' mellyben tiszteletemnek és háládatosságomnak ollyan emlékeztető jelét 
állíthatok, a' mellyröl kevélység nélkül elmondhatom, hogy a' késő Maradékra 
általmégyen. Addigis szerentsémnek 's becsületemnek tartom hogy lehetek 
a' Tekintetes Úrnak alázatos tisztelő szolgája 
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7. 
Gunyhombol Marja Magdolna napján 793. [július 22.] 

Igen kedves Barátom! 
Ezen folyó holnapnak kilentzedik napján írt Leveledet éppen akkor 

vettem, midőn a' vátzai feredöböl vissza tértemi onnét egy kis katonás de 
nem papi hurutot hoztam haza, melly miatt feredésemet ez uttál sem hajt-
hatám végire. 

Oda jöttek volt a Koszta Consiliariusokis cum sack und pack, még a 
Referádátis magukkal hozták; én ott hagytam. 

A Hátszeg vidéki Praeses már egynehány napoktól fogva fungál,1 

tudósításodat közlöttem vélle, igen köszöni és bocsánatot kéret általiam, 
hogy utazásai miatt nem írhatott néked. Hum! bizony meg játzodja ám a 

1 Gróf Bethlen Józsefet, aki már esztendőkkel ezelőtt távozott a kor
mányszékből, váratlanul kinevezték a hátszegvölgyi határvillongások kivizs
gálására küldött bizottság elnökévé. 

i 
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világ a jó embert. Nem tudom a fitos1 mítsoda fordítást tehet rajta; a' mint 
én értem ez az egész dolog vallásbéli kútfőből húzott magára a Cabinetum* 
ból egy illyen furtsá resolutiot. Mind a két résznek egy kis simogatás és 
egy jó pofon tsapás. De ezekhez hozzá szoktak azok, kik bőyön megérdemlik) 
Már a Gibbusra2 nagy speculatio van mindenfelől íttis.3 Az én sógorom4 

igen alázatos, ugy annyira hogy lehet azt gondolni hogy nem gyomrából 
megyén a dolog. De mit van mit tenni ? faire bonne miné au mauvais jeu. 
Szegedivel vagy Szegödiveí5 nagyon leveleznek. 

Isten veled kedves Barátom! hát már lészené valaha Békesség? mi 
itt aratunk annak fejébe. Minden bövséggel termett eddig, tsák bé takarít-
hatnók tsendességgel 's elis költhetnők. Bár Teis vehetnél már egyszer itt 
részt benne? Soha édesebb és szebb tseresznyét nem ettem, mint az idején. 
Sokszor jutottál Hermessel6 eszemben. A Burguignonokat 's Antonokat köszön
töm' minden órán írok nékiekis. Eddig nem lehetett mert nagy részit időm
nek Barcsay Péterrel való osztozásban töltöttem. Groffném mostan Csórán van az 
ujj Dominiumban. Élj boldogul, Csedőt köszöntsed szívesen és engemet szeress. 

P. S. Geringernek ha az olasz non solvendo lenne megfizetek. Első 
levelemet vettedé? 

Cim mint az előző levélen. 
8. ' ! 

Kolosvár Tamás napján 794. [december 21J 
Kedves Barátom ! szerencsés ünnepeket és hasonló ujj esztendőt kivá-

nok Néked. Sólymosról írt rövid rendeimbe azt ígértem volt hogy igen 
kedves tudósításodra ismét bővebben fogok felelni. Az alatt Csedö atyánk-
fiánafeis kit különösen köszöntek, vettem szíves rollam való meg emlékezésit« 
Én tegnap előtt (mert mégtsak ennyit írhatok) ide éppen az országgyűlésének 
végére négy órakor estve szerencsésen és még elég idején meg érkeztem 
Szekeremből ki szálván, egyenesen a fitoshoz8 mentem ebédre. Másnap gyűlés 
volt, még pedig olly ki jövetellel, hogy Vízkereszt napjáig több nem lészen; 
•ebben nem mentem, mivel tudtam hogy tsak Csóka dolgát veszik elé !9 Ötét a 

1 Bánffy gubernátor. 
2 «Der verstorbene Thesausarius Freyh. Wolfgang Bánffy.» 
8 Ekkoriban Bánffy tárnokmestert nyugalomba akarták küldeni, az ő 

helyéről volt szó. 
4 Thüry László főszolgabíró. 
5 Szegedy János államtanácsos. 
8 Bárótzi. 
7 A csász. kabinetiroda titkárai. 
8 Gr. Bánffy gubernátor. 
9 Csóka hátszegi nemes ember volt, akit avval vádoltak, hogy 

agyonlőtte sógornőjét, mert birtokait meg akarta kapni. Később 30 parasz
tot fegyvergyakorlásra fogott — olyan ürüggyel, hogy ez is robot — s 
letartóztatása elől megszökött. Mikor elfogták, féltek, hogy sok párthíve van. 
Barcsay vallomásának idevágó része így szól: «Die Angelegenheit des 
Hunyader-Edelmanns Csóka, welcher bekanntlich von den Komitatsbeamten 
wegen einem ihm angeschuldigten Gewalt arretirt und misshandelt worden, 
habe den Obristen Bartsai von der Art zu seyn geschienen, dass selbe 
solche Folgen, wie die Thathandlungen des Robespierre haben können.» 
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Státusok elégedendő kezesség alatt maga védelmezésinek folytatására úgy 
mint ez előtt Sz. Pálit, ki botsátásra méltónak ítélték. Hallom kezességet 
vállalókat bőven talál. Ezzel a fő Ispány és a vármegye követtyei solemnis 
protestatio mellett responsibilitassokat a statusok előtt le tették: ugy veszem 
észre hogy Csóka dolgainak ollyan Mentés Péter1 forma farka lészen, mellyböl 
sok fog világosságra jönni. Félnekis sokan tölle mint az üstökös tsillag meg 
jelenésitöl. — A Diéta még eddig igen tsipős, szúró és fogas volt. A Candi-
dation úgy kaptak mint a hal a maszlagon. Egyebet eddig nemis tselekedtek 
holmi plánumoknak előre ki sütött rakétáján és az utolsó Diétabéli articu-
lusok tépázásán kívül, mellyek még burokban vágynak, és igen jő, mert tsak 
szagjokrolis nagy sültelenségeknek tartom. 

Faragó mester Ember2 az egy Házok hellyibe már menniis akart fel
felé. Ugy gondolom egyikből se telik valami. A szél a Tisza mellyékéről és 
Bihar felől kezdett ide bé fújni,8 'a szász szél ezekkel öszve akarna elegyedni, 
talán jókor fel ébredtek az igazak és jámborok, mert sok ezer házak marad
tak volna fedél nélkül. A Gólyák4 kik tsak mások által akarnák építeni 
fészkeket, a puszta falakról kerepelnének ha vagy a hosszú lábokat, vagy 
az orrokat jó idején le nem vágják. Isten veled I 

P . S. Bosnyák Diplomáját kérlek Saluttal mentől hamarébb szokott 
Cancellária taxája mellett küldjétek le. Fábiánokat ölelem. 

Cím: Klausenburg. A Monsieur Josephe de Datitzkay Concipiste à 
la Chancellerie antique de Transylvanie, p. Debretzen, à Vienne. 

9. 
Kvár 10-dik Jan. 1795. 

Igen kedves Barátom ! 
Mult esztendőnek utolsó napjaiban, nem tsak valóban majorkodó 

tudóssággal, hanem még a' Mántuai Poétának mezei Verseivel ékesített 's 
nékem 'vet leveledet tegnap előtt különös szívességgel vettem. A gazdaságot 
mohón nem kaptam, hanem az idővel éltem. Ideis Istennek hála jókor 
érkeztem. Reményiem, hogy mind László, mind Dániel,5 mind pedig magad 
innét küldött ferkálásomat vettétek. Adjon Isten néktek áldást és Békessé
get! Itt Vízkereszt napja után két nevezetes Ország öszveülése volt. A tsa-
ták elevenek és tüzesek, személlyesen a Biblista8 szőrt hagyott, amint a 
szomszéd szokta mondani, ö ugyan vonta ide s tova száraz vállait, de a 
t-sapásokat ki nem parírozhatta, mert igen egyenesen senck recht hullottak 
reája: húszon négy óra alatt úgy meg szelídült, hogy maga sem esmérte 
magát. Most se tudja, hogy vallyon fiúé vagy Leánygyermek ? még többis 
lehet ide hátrébb ha nem mérsékli sophisticus tsatsogását. Sokan impera-

1 Robespierre tréfás magyar fordítása. 
2 Thüry László, Bartsay nővérének elvált férje «sich bereits fertig 

machte sie die Steile des ehemalig. Hofraths von Zeyk nach Wien zu kommen. 
8 Az önálló nemzeti hadsereg gondolata Bihar megyéből jött. Az Unió

ról is szó lehet. 
* A Telekiek. 
6 Csedö László és Fábián Dániel. 
6 Gr. Teleki József koronaőr. 
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tivusnak akarták nevezni, mais j'ai trouvé que c'est trop d'honneur. Ezzel 
az alább szállításával az idö vesztegetőknek minden ugy fordult a fitos ki 
aránzása szerint, hogy a dolgok mind a Király mind a Haza javára tzélozó 
titnak folyására vissza térvén törvényes rendbe indultak. Ennél sem többet 
sem örvend etesob bet nem irhatok; édes az egyenes és jót kivánó szívnek 
ennyitis előre Írhatni. Ma a keskenys. . .ünél1 egy igen szép ebéden voltam, 
ezerszer köszöntet. Ötét à szerencse egyszeribe ugyan lóvá tette. C'est la 
première foi peut être que la fortune a eu raison. Isten veled kedves 
Barátom. A Candidatiókis fel érkeznek, azt tartom következő postával ; de 
úgy veszem észre, hogy itt máris igen keveset akarnak tartani a pluralitás
ról. Isten veled, élj boldogul és ne felejts el.engemet. 

P. S. Esmért jó Barátimot köszöntsd. Péterről2 semmit sem írtok. 
Óhajtom hallani valami húrét gyógyulásának. Ventzel8 feleségitül egy levélnél 
többet nem vehetvén, aggódik, kérlek végy és küldj tőlle tudósítást. 

Cím mint az előző levélen. 

10. 
Kvár Remete Antal napján 795. [január 17.] 

Kedves Barátom ! Víz f napján írt tudós írásodat szeretettel vettem. 
A máinak dátumát fel találhatod mert a holnapi postával indul számotokra 
öt kalendárium,* Kovátsnak ma küldöttem által. Titulárét nem nyomtattnak 
hanem minden második esztendőben. Nevezetes mind azon által amazok 
közzül kettő, úgymint a. Pesti, és igen olvasásra méltó kivált Erdélyre és 
még Magyarországra nézveis. A szomszéd nyelvén írottnak pedig titulussá 
sem meg vetni való, méjjebben nem kukutsoltam belé. Reátok bízom. 

Én ma nem mentem ország gyűlésiben. Szentpáli dolga foly, és talán 
el dől végképen, nem értek hozzá. Tegnap nevezetes ülés volt a székely 
deputátusok, fő Tisztek és a Hadadi Zászlós Úrra nézve.5 Ezek az előtti 
sessiokba rútul öszve veszvén egymással, a székelyek Miklós Úrral Gyűlésbe 
öszve jőni többé nem akartak, mivel nagyon megbántattattaknak tartották 
és" érezték magokat. A Zászlós Úr is meg sértetnek hitte magát, de a fitos 
több tsendesítő lelküekkel békességre hozta őket és tegnap ország színe 
előtt az igen iraseibilis Mágnás botsánatot kért, a székelyek megengedtek, 
Mikes János egy igen szép és bizony könyveimet ki húzó beszédet Jtartott. 
Unde istae irae? talán azt kérdezed tőllem, Mr. l'abbé? Erre boszszas 
volna a felelet, hanem rövideden tsak azt mondhatom, hogy a fúvók által 
származott, és ezek tegnap 's még máigis tsak meg nem gebbednek mérgekbe, 
hogy a békesség öszve forrott. Mert szükség áztis tudni, hogy a szegény 
haragos a Golyákot6 nagyon tsapdossa a hol tsak szerit teheti. 'S meg kell 
vallani, hogy nem marad ados ha rea sóznak is ollykor valamit. A Distractus 

1 Gr. Bethlen József, a hátszegi bizottság elnöke. 
2 Balogh Péter udv. tanácsos. 
3 Prohaszka Vencel volt Barcsay komornyikja. 
* Köztük az Erdéllyi Házi és Úti Ujj Kalendáriom 1795-dik Esztendőre. 

(L. Bevez.) 
6 Hadadi Báró Wesselényi Miklós, az idősbik. 
6 Nyilván a Telekiekre érti. 
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Baro,1 per se, a feketékkel tart, per la vita. Nu as futye petyinye Iá jel ? — 
A Bibiista2 nagy Collisioba jött sok gyermekű rokonnyával a Consistorialis 
koltsok felett, mert ez a Gibbus3 halála után magához vette minden további 
•tanakodás nélkül, azt alítván, hogy Szent Péter koltsát közöttök tsak a 
bírhattya, 's tarthattya a'ki a fö kormányozó tanátsnak tagja, ergo ! jure 
vette el. Még Kemény Simonis az előlállók között vagyon erre a koltsárságra. 
Nem tudom a Gonclavéba mi fog végeztetni.4 Ezek odiosumok, szolyunk már 
egyebekről. Bezzeg kaphatnánk most számláló speciest bé országunkban* 
ha a Bétsi Directorialis gegenvortragok nem fogják gátolni : Oláh Országban 
éi Moldvában annyira ment az életbéli inség, hogy a Vajda nem tsak ide 
küldötte, hanem egész Bétsig utasította egy követtyét olly kérelemmel, hogy 
a gabona ki vitelt innét engedjék meg az ő tartománnyában, mivel a mi 
termések volt Gonstantzinápolyba erővel el vitették, Egyiptomban nem lévén 
semmi termés. Ez a Stámbuli politika rendes. Vallyon ha részünkről a 
tilalom fenn tartatik mellyík erőszakosabb ? Reménységen fellyül ebbe a 
Hazába élelem bőven vagyon. Mi a Maros partyán levők a Magyarországi 
szükségnek eleget teszünk és én már ebben alkalmasint magamra vettem az 
Entrepreneurséget. A Státusok Oláh Országra nézve éppen öszve lévén 
úgyis gyülekezve, kéréseket a vajda kérése mellé fogják ragasztani. Mi utón 
indul ez az ott fenn lévő tekervényes Dicasterialis tsúsztatókon, Sehlendri-
anokon, kérlek, légyen egy kevéssé résen a füled. Isten veled. Ma többet 
nem, ha tsak holnap nem jő még-valami pennámra. 

18-án jött elég a Páviánok úgy mondott titkos levelezésiből igazé vagy 
nem? a Gubrnak 80-dik Esztendőben volt számának visszatételéről. Ez is 
ujj kérdés lenne. 

P. S- A süket5 kéziben küldött pénzemmel mit tsináltál ? Meg kaptádé ? 
Ki adtadé ? Nem tudom. 

11. 
Pál fordulása napj. 795. [január 25.] 

Minekelőtte két nagy formátába küldött és igen szivesen vett tudósítá
sodra bővebben feledhetnék, kedves Barátom, engedd meg hogy mái postával ' 
ide zárt kis levélkének kézben szolgáltatására kérhesselek. Ha személlyesen adod 
's a vállasztis talán azonképpen veszed, leg sikeresebb lészen mindenik részről. 

Lászlót6 szívesen köszöntöm nékiis egy válaszszal tartozom, érettetek 
ketten sóhajtok még vissza Bétsbe.7 

Itt a Tirokat halo und halb nagy bajjal meg Ígértük. Tsudálom Gólya 
Ö Exjának8 rollam való puhatolodását, arról a mitől fél, még közönséges 
hellyen kérdés sem volt — más szomszédságokban ég most Ukálégon. 

j 

1 Báró Naláczy József, a testőríró, Zaránd vm. főispánja. 
2 Gr. Teleki József. 
3 B. Bánffy Farkas. ' • • . • ' - " V 
4 Ugy értem, a tárnokmesteri helyről van szó. 

,. 5 Exner volt zalatnai bányatiszt. 
8 Csedő László. 

« 7 Barcsay tudvalevőleg 1794. október óta nyugdíjban van. 
8 Gr. Teleki Sámuel erdélyi kancellár. 
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A Biblista1 ugyan alá bukott, de még többis várja készen ha Profétáskodni 
meg nem szűnik — én soha sem Tégedet igaz szívből szeretni. Isten veled ; 
Fábiánékat, ha érdemlik, a mint remónlem, tsokolom sok ezerszer. Élj bol
dogul 's ha ollykor ollykor az árkon2 sétálván, érettem meg taszítanak, 
jussak akkoris eszedben. 

A Székelyek Perlábos Paszamántossokról ki itt van3 még nem írhatok, 
weil er ist noch wie gewöhnt in einem gehr . . . .en [?] Nebel gehüllt. Vale. 
A Székelyek dolga ki tállaló félbe vagyon. A mint értem, bizony szép 
plánumot készítettek. Borsos pajtásom4 levele nem tsekély lerajzolása az ott 
való környül állásnak. 

12. 
'K:vár Ágota nap: — 795. [február 5.J 

Azt írtam volt igen kedves Barártom utolsó levelemben, hogy egyéb 
dolgok iránt következő postán bővebben foglak tudósítani. Azt Lászlónak 
küldött és a mint tudom, estoffetával indult írásomban megtettem. 

„Most tsak azt kívánom jelenteni Néked, hogy a Maros partyán ülő 
Huebertek pensiokat kérnek, a keskenys.. .ü5 és másokis adták tudtomra arra 
•a végre, hogy résen legyen a füled, mikor egyszer innen fel küldettetik. Erre 
itt gondviselés lészen hogy meg tudhassad jó idején. 

A keskeny s . . .üné köszöntet és igen sajnállya, hogy a feketevezetőnéneks 
szép szobaleánya beteg légyen, gyógyítsd meg ha lehet. A mi Dietális utolsó 
Sessioink tsendesen és okosan folytak, a többi között az egyházi nemesek 
állapottya szépen határoztatott meg. Következnek a székellyek, a fitos nagy 
sürgetés után, mint méltó, elé véteti. 

A Biblista sok petyegéseinek jutalmául már sok ízben ki fütyültetett, 
de Gyulai Jósef azt tartya rolla, hogy semmit sem szégyenl. E már nagy 
mértéke a szemtelenségnek, még s — rúgás van tsak hátra. Isten veled. 
Itt ma engedelmesebb a tél, de hó ugyan vagyon. Biharból 's Békésből 
gabona vásárló köveLek érkeztek hozzánk a városba, azt adhatunkis szom
szédságért 's pénzért. Sok Urak Contractusra adni nem akarnak, egyedül 

, Bethlen Jósef állott még eddig reá. Bizony ! ha mind így varga világra 
jutunk, mellytöl Isten mentsen, Tégedet is, engemetis. 

Hát Juliskának megadádé a levelet? 
Radák Istvánné Mikepusztán meg holt. Te élj, még pedig szerentsésen. 

Ide zárt levélkét ajánlom. 

13. 
K. Vár, 8dik Febr. 795. 

Igen kedves Barátom ! 
Múlt holnapnak fogytán írt Leveledet tegnap előtt barátságos szeretettel 

vettem. Énis küldék egy kitsinykét Néked múlt postán. Nem tudom kezedbe-

1 Gr. Teleki József koronaőr. 
2 A Graben. 
3 Vargyasi Dániel Lajos, a székely huszárok alezredese, szintén testőr volt. 
4 Borsos ny. ezredes, a Waldeck-dragonyosoknál szolgált 40 évig. 
s Gr. Bethlen József. 
G Bartsay bizonyos Schwarzleuthnérnének mondja, de valószínűleg Gr. 

Teleky Sámuelnét értette. 
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juthatotté. Mivel azt tsak az Ordinári zsákkal, valamint eztis azon úton 
küldöttem. 

Laconicussággal nem vádolhattok engemet szent és nékem igen kedves 
barátságnak trifoliuma, mivel ha egyiknek közzületek röviden írtamis, a 
másiknak bizonyára elég bőven tettem tudósítást mindenekről, hanem a 
posták a nagy havak miatt lassan és szotyogva mentek és érkeztek 

f mindenfelöl. 
A mi királyi Commissariusunk1 ma adott betegsége után első ebédet, 

Ö Exja ugyantsak (testéhez légyen mérve) nagy tsuda ha a szappanyos2 

jövendölésit nem tellyesíti : a kakasok3 mondása szerint igen rossz bőrbe 
van. Hallom le érkezett a többi között azon Udvari ajánlás, hogy Ö Exjának 
az Ország Rendjei az Indigenatus taxáját engedjék el. 

Itt bizonyára rendes világ volt, s még rendesebb lehetett volna, ha a 
fitos szokott kormányozás» szerint eztis, mint a Vadásztársaság* dolgát 
nem utasította volna ! Quadagni koldus énekének6 tenora szerint szólva ; 
mivel a kurta hajúak és nadrágtalanok igen hetykén kezdettek volt gondol
kozni 's még beszéleniis. Édes az Ur ! Mert biz úgy volt, hogy két vagy 
három Prókátor egy Mesterrel sokat tehetnek vala ! vala ! vala ! melly nékem 
kivált képen igen nagy néző helly vala. 

Most a Cerberusnak6 nagy zápfogát vonögattyák itt, mert még a sza-
káts idejében7 az egyházi nemesség iránt olly Decretumot küldettetett le 
Budára, hogy minden magyar nemes egy természetű immunitással bir. M. 
Országon e még függőben maradott, mivel az után Diéta nem volt, de it 
annál fogva, Biblista8 quia datum non sciebat, vei scire noluerat, most a 
T. N. Ország Rendjei azokat, kikhez per se a székelyekis járulnak, minden 
terhe alól feloldozni akarják, qu'en dite vous encore une fois Mr. l'abbé? 

Véghelyi meg ölelettetésén egyebet nem mondhatok, hanem mint Henter 
Dávid, hogy illyent soha se nem hallék, se nem láték. Vale. 

A száldigózott posztokat vettem, a keskenys... ünek magáét még tsak nem. 

14. 
Kvár 15dik Febr. 795. 

Bizony ! kedves Barátom ! nem tudom a magam mentegetésiné vagy 
a vissza pirongatáson kezdjemé ezen levelemet ? mert ha én voltamis ollykor 
laconicus, voltam ellemben megint annyiszor fusus vagy prolixus talám. A 
fitos most estve nyoma kezemben utolsó panaszlodat, mellyben volt a Ven-
ceslausom oldalcsontyának vakarítása. Azt tsak meg vallod hogy ez a két 

1 B. Barco táborszernagy, katonai parancsnok. 
8 «Pro vin zial commissar Baron Rosenfeld.» 
3 Gallusok, franciák. 
4 Vadásztársaságról 1. IK. 1936. 412.1. és Sándor IÁpót főherceg nádor 

iratai (Mályusz E.) 1926. 802. 1. 
5 Nem tudom, Gvadányi melyik munkájára céloz, de a továbbiakban 

Gvadányit csúfolja. 
6 I. Ferenc. 

. ' II. Lipót. E hely az, amelyért Kazinczy szerint (Lev. VIII. 176. 1.) 
Barcsayt meghurcolták. 

8 Gr. Teleki József. 
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utolsó sem vala ollyan hosszúságú, mint a millyent várhatna az ember egy 
ollyan nagy néző hellyröl, mint Béts. Meg vallom (a Biblista így kezdi min
den regnicolaris propositióját) meg vallom énis, hogy az utolsó leveletském, 
mellyben a Katbonai Klára Hugómnak szóllótt (nem a Hugómét) zártam 
volt, igazán kurta és igen rövid [írás vala: de Soniea Dani1 meg piríta, 
méllyért szível énis panaszoltam volt ellene, most is általiad, míg magamis 
írhatnék neki, solemniter botsánatot kérek tölletek mind a ketten. 

Ha ugyan tsak írásra jön a dolog, várj meg Josi ! mert Daniel sans 
argent Lajost secretariusomnak fogadom 's majd jól tartalak. Hogy egy kis 
érdemet és botsánatot szerezzek magamnak, most mindjárt így kezdem, és 
éppen nem hazudok, hogy most punctum 11 az óra éjfél előtt. Minden ember 
tántzol, iszik, b—, vagy énekel és, én neked írok ! de tovább mit ? Erige 
aures Pamphüe / én bizony tsak azt : hogy a minap, a mint az oláh mondj a t 
nyáfft szpárt, az az magam jelen nem lévén az igen irascibilis és változó ned
vességű8 praeses3 és a Hadadi zászlósúr* között táraadott vetélkedések között 
országgyűlése nagy lármával Gróf Kunpehrg Farkas ö exja brusque kime
netelivei el oszlott. Szo szpárt. Ebből sok következett, de még több követ
kezhetett volna, ha a fitos megint rendbe nem hozott volna bennünket. Ez 
az auftritt két rendes következést húzott maga után, az egyik az, hogy 
midőn a Hadadi Urat akartuk volna ki rekeszteni, vagy legalább rövidebb 
beszédre szorítani, a T. N. Státusok egy szóval azt declárálák, hogy mások 
tagadhatatlanul több idejét veszik el az OTSzágtanátskozásának mint ő, 's 
tsak nem ujjal mutatván a Biblistára, ez ő Exjának formális Eklesia követés 
volt; ugy hogy már sincere bánnya bé jövetelét. A második ez, hogy a 
Gyerö monostori Urs vei propter hic, vei propter hoc talám lyukat tsinál 
a Diplomatikus tisztségekre kukutskálóknak; el halgatom magam okait s, 
miért gondolnám ö Exja nyugodalomra való kívánságát hellyesnek. Támadott 
ezen történeteknek folyamattya között egy ollyan vers szerző impertinens 
improvisator^ ki fekete gólyákat8 sáskáknak nevezte és az ország előtt 
(most tsak ennyi jut eszembén) egyik Pentarniteribus (?) ezt mondotta a sok 
szoszóllok közt törvényeink dőlnek. A Bibi. Gyűlés után hozzá küldött (ez 
a ..* Bethlen Farkas) mondaná meg kiket [értett'] a sáskákon. A felelet" 
a volt: hogy azt a ki magára akarja venni. 

Isten veled mert alhatnám la suite demain ou avec le Courir prochain. 
Még egy szót tüll felől, s'il vout plait. Evvel a paquétával írtam a Vasasinak.8 

Igen jó volna ha vagy ketten a meg szomoríttatott és igazánd gyászban 
álló gárdák közzül9 hozzá mennének és kérnék hogy sorsokat venné szívére 
Én azt tartom hogy ennek a lépésnek jó kimenetele és szép gyümöltse 

1 Fábián Dániel udv. titkár. 
2 Nedvesség: humor. 
3 Gr. Kemény Simon status-praeses, 
4 B. Wesselényi Miklós. 
6 Gr. Kemény. 
8 A Telekiek. 
7 Itt és néhány helyt a papiros szakadt, egy-egy szó hiányzik. 
8 Gr. Ferraris József táborszernagy, Baresay jóakarója, 
9 A testörök között lázongás volt s ezért többet közülök, Harsányi 

Sámuelt is, akiről alább még lesz szó, el akartak bocsátani. 
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lenne : mert én ugyan odanyomtam a pennát mint a Mere tt Hegyire1 mind 
a S. K.-ra nézve2, ezt jól meg fontolván el ne mulassátok. Isten veled kedves 
Barátom! Ne gondold valahogy azt hogy ezt a levelemet tsak tromfolásból • 
írtam íllyen hosszan. Báróczit és Csedőt csókolom. Reád nézve pedig még 
ezzel is hosszabítom tudósításomat, hogy az ujj esztendőtől fogva se Hír
mondó, se Magyar Kurir a Groffnémnak nem jött. Am foszt zeujtat ka 
pemunki. Indítsd meg őket, mert igen szégyenlem hogy annyi hitelem sem 
volt a Tekintetes nemes Ujjság író Corp 6, hogy leg alább 6 

ne emlékeztették volna szegény fejemet, quod sim solvendo. Vale. 
A Székelyek dolga most circulai a Nemzetek között, in piano elabo

rate Élj boldogul. 

15. 
Gunyhombul Husvéth első napján 795. (április 5.) 

Kedves Barátom,! 
Josef napján és azután Martzius 24-dikén írt leveleidet itthon szívesen 

és jókor vettem : de ugyan azon holnapnak 13-dikán jelentésed szerint -
küldött tudósításod máig sem jutott kezemhez. Nyilván azis Mr. Szmitt3 Házi 
titoknoknak feledékenysége vagy megszekatúraja miatt, melly vagy két ízben 
az enyimeketis, halasztotta ; s a rendetlenségen rajtais kaptam, most ez még 
elis tévelyedik. A kalendáriumokkal4 hasonló manipulatziot vitt volt végbe. 
Vettéteké? azt sem tudom. 

A Diplomatikapromotziokattsak a keskeny 8. . .ü tudósításából értettem. 
Annak persze hogy nach geburthja- lészen, mégpedig nevezetes. A Rév parti 
hivatal iránt5 az ujj Praesesnek, éppen egy lovas legénnyé nállam lévén 
azonnal oly fontoson írtam hogy annak ki vitelében az ő résziről éppen nem 
kételkedem. Első kolosvári postával ujjra írok néki. Ezen kivül Vas Farkasra 
bíztam6 hogy ő veled egyett értvén résen aljon a Lépéseknek megtételére. 
Spádésinak,7 a kövérkének,8 Kempelennek és Albinárnak9 bizonyosan írok. 
És nem kétlem a keskeny s . . .ü is ír Kolovrátnak.10 Mindezek mellett az ő 
első javaslása szerint talán jó lesz néked mégis egy promemóriát Urunknak 
bé adni, hogy ajánltassék az ide való Tresauraticitásnak. Ezt el se mulasd, 
tsak arra kérlek. Ha nem használ, nem árt. 

A fegyver tsináló az Érsek Házával lakott által elleniben ;• talán el 
költözött. A Sz. Kláris formája éppen jó, tsak omnimode nagyobbnak 
kell lenni a kardnak 's szélyesebnek valamivel, mert az övé tsak anceps, 

- * Stahremberg György hg, főudvarmester. 
2 S. K. s=s Sánta káplár, B. Splényi Mihály altábornagy csúfneve. 
8 Kovács «Haussecratär des Gouverneurs», nyilván ő csomagolta a 

futárnak a postát. 
4 L. a 10. levelet. 
8 Danczkay udv. fogalmazót áz előléptetésnél mellőzték, azért pályázott 

a sóhivatalhoz, «Marosch Partra». 
a «Vas Farkas wäre ein wahrer Name.» 
7 Báró Degelmann. 
8 Semsey András kancelláriai tanácsos. > 
8 Méhessy udv. tan. 

10 Gr. Kollowrath Lipót államminiszter. 
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a katona vagy banderiális, és a Dicasterialís finfinitta kard között. Ezzel 
Isten veled, jó Barátaimat köszöntöm, itt igen szép a tavasz, ennek elevenítő 
gyönyörűségétől és a legszentebb barátságtol lelkesítve ölellek szívemből. 

P. & Harsányira lesz gondom.1 Hát a Nádori Tanáts nem adé azok 
mellett az árva iffjak mellett a Gubernium írásához hasonlót? 

Azt hallottátok tudom hogy Kemény Simon és Bornemisza quietálnak. 
Fábiánnak hellyes lenne Alsó Fejér. Tsokolom őket. Feleségem köszöntet. 

Cím, mint a 8. levélen. 

16. 
Gunyhómból Ernestus nap: 1795. {április 304, 

Kedves Barátom! 
Anselm napján (mellyét én ugyantsak az Erdélyi Kalendáriumban nem. 

találék)2 tegnapi postával egész szívességgel vettem.3 Megérkezók végre a 
13-dik Martziusiis, mellyet a mint előre láttam volt Szmitt titoknok Urwichtig--
Jceitya, vagy talán egyebe Contumátziába tartott. Úgy a Fábiáné, a Vasasié4 

és kivált Sütő Pálé,5 mellyek a Tiéddel mind egy nap Írattak volt, a Sütőé 
különösen meg van eröszakosítva pecséttyébe, de a többi nem: ugyan tsak 
Nota benebe teszem magamnak az aneedotát. Azon igen örvendek, hogy 
Ventzel szerenesésen meg érkezett, de az Ersatzungtàl tudni nem akarok, 
mert 1™ a Deligentzi hellyen felyül bőven fizettem 2do Töllem egy rakás 
pénzel mené el, de telhetetlen vagyis inkább háládatlan cuculus, mert az 
egész Diétán tsak ö nyert igazán. Tőllem minden napra fizetésén kivül 36 xr. 
az erdélyi Währung szerint hat sustáhja volt ; de a még nem elég, mert ő. 
abból egy xrt sem költött, mivel a fitosné ollyan generosa volt, hogy a 
Hauszofficzírj ai val étette: a' paj nu futye la jel pé tinye? 31™ Rajta állott 
hogy erre a vásárra, a mint javasoltam, a Dévai kereskedőkkel részemre is 
oltsóbban utazott volna : — — — Mais Tu Va voulu George Danáin é3 így 
vége a Kakas8 közmondás szerint az kivánt Ersatzungnak. 

Hanem tegnap előtt a lutzernámat szépen elvetem Istennek hála, a 
szölőkis ugyan szépen mutattyák magokat, kiis kapáltattarn, comme, il faut. 
Itt a szárazság ujjra hibás terméssel fenyeget, miolta a kakuk hótetejiröl 
énekelt vala a minap, ollyan fel derülés és meleg leve, hogy még a leg 
kisebb fellegetskét sem láthatni az egész ki terjedt erősségen. 

Énis Grofnémmal edjütt, ki szívesen köszön, valde bene et serene 
vagyok. 

P. S. A süketnek7 szóllót küld el a fogasnéddah Isten veled kedves 
Barátom! Köszöntsd atyámfiait 's jó akaróimat kik rollam emlékeznek. 
A mestert a fitos Vessződről Kolosvárra citálta. Bizonyba,mesteren fog állani, 

1 Harsányi Sámuel testöríró. 
2 Április 21. 
3 A mondatból elmaradt írt leveledet: 
* Ferraris József gr. táborszernagy. 
5 Beck Pál udv. fogalmazó. 
6 gallus, francia. 
7 Exner volt zalatnai bányatiszt, ez időben,bányatanácsos,Bécsben.. 
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hogy az árulókat megszégyenítse, de vallyon leszé annyi szíve, esze, vagy 
inkább allhatatossága, Tamás vagyok : én mellette 's érette, hogy igaz útra 
hozzam, mindent meg tettem. A Fitos Tí.1 kétszer írt mellette, láttamis a 
vissza telelt kegyes kézírást. Elj boldogul. Hátra maradt székeimet még az 
atlaszos kanapét és székeimetis ha igen sokban nem telik küldjétek le kérlek. 

17. 

GunybómbúI. Pünkösd első napján 1795. [május 24.] 
Kedves Barátom ! 

Mind Pongrátz* mind Sofia3 napján írt tudósításaidat igaz szeretettel 
és háládatossággal vettem. A sok tárgyak között a leg elsőn, melly szívemen 
vagyon (a keskenys.. .üis úgy érzi) az az rajtad kezdem. 

, Az ide való FŐ Tisztől már ez előtt egynéhány napokkal hallottam, 
hogy a Hueberteknek Bétsböl egy jó baráttya azt írta volna, hogy várjon a 
békesség megforrásáig, mert mostani környül állásokban mind kevesebb 
pensiot mind nehezebb ki lépést reménlhet. A keskeny s . . . ünek tegnap ér
kezett utolsó Levelében pedig szóról szóra ez a tzikkely vagyon : «D*** me 
tient à coeur, mais je craigne que Mr Hubert a changé de sentiment, et 
qu'il n'a plus envie de quitter son poste, ce qui ne pourra pourtant pas 
durer fort longtems, d'autant plus qu'il se trouve dans la caducité, et que 
mon intention est de n' employer que des Hazafis ect.» ezen azt tartom 
meg lehet nyugodni, legalább egy kis idejig. — A mi Sámuelt illeti4 híre 's 
akarattya nélkül nem akartam valamit kezdeni, annyivalis inkább, hogy 
csak reménlhetet az ember igazság szerint valami jobbítást az ö sorsokon 
közönségesen, de ha már a merett Hegyinek6 az Udvar így körme közzé 
hánnya azt a szép nemes sereget, et pour le consoler et pour le dedomager! 
Samu iránt mindjárt e volt a gondolatom, hogy ad interim vagy a Fitos 
mellé, vagy Esterházy vagy Bethlen oldalához tennők. Én már mind a há
rom hellyre akartam egyszeribe írni mellette, de a fennebb említett okok 
meg akasztották pennámat. Már tudósítást várok és azonnal szegény leszek 
mindenekben.. 

Hogy Daninak 500 fi akartak kedveskedni, a bizony hasznosabb mind 
becsületesebb, de kérdés a Hazának és Királynak mi lett volna zuträglich&bb ? 
A mester nálam volt kétszer. A resultatuma mind itt létinek, mind a fitoshó 
lett bé szállíttatásának citra billetum a. volt, hogy a jövő katona esztendő
nek úgymint novembernek elejin mind Tisztségitöl, mind feleségitöl elválik. 
Fenn tartván idővel bizonyos fő Ispánságra való reménységet magának, e 
lenne vagy az általag hasú kapitány8 vagy a füstös fejérhajú báttyának7hellyibe. 
Küldött, ezen kivül, a fitos' által a2,eláruló írásnak (melly bizony véres volt 

1 Telekinek. 
2 Május 12. 
8 Május 15. (Protestáns naptár szerint.) 
4 Harsányi Sámuel testőriró\ 
5 Hg. Stahremberg György Ádám főudvarmester. 
9 Donát József. 
' Thüry András, Felső Fehér vm. főispánja. 
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és átkozott) minden pontjaira tüchtig feleletet. Tsak a kár, hogy álhatatlan-
ságába mindég állandóul maradt mostis. 

A mi a Tr. Departementumosokat illeti az ugyan meg mágnásossítatik 
a gólya kívánsága szerint. Az ujj elől ülő most ide le várattatott, ö Nagy
ságára nézve egy mardosó nyelvű belesprit azt találta mondani, még a 
Diéta alatt, hogy ha resolváltatik Praesesnek, első êjtszaka mindjárt azt írja 
Crétai lágykővel: hogy Wer giebt mehr? a kapujára. 

A mi mezei majorkodásainkat illeti ezen Hazában tegnaptól fogva 
nevekedni kezde egy kevéssé reménységünk, mivel a nagy szárazság után 
szép esső leve estvefele : mostis boronganak a felhők, a szőlőknek nagy 
részit ugy a ki költ törökbúzának, faszulynak 's egyébb.kényes kerti vete-
ménynek a hóharmat el rontotta. A boron kivüi, melly ritka hellyen re-
ménlhető, mégis elég bő esztendőt várhatunk Istentől. Grófném köszöntet 
én pedig mind Téged, mind Lászlót, mind Danit mind a Hugómat pour la 
bonne bouche tsókollak szívemből. 

Székely Antalnak két levele jött ide hozzám a Dévai postával, vára
kozva, már több egy hetinél, maga még sem érkezik. 

Közli: GÁLOS REZSŐ. 

FALUDI CONSTANTINUSÁNAK KÉSEI ELŐADÁSAI. 

Faludi Ferenc Constantinus Porpkyrogenitus c. iskoladrámájának "eddig 
'két előadásáról tudtunk. Először 1750. szeptember 13-án adták elö a nagy
szombati jezsuita-kollégium diákjai Fehéregyházán (Albanum Castrum Coll. 
Tyrnaviensis) abban a nyaralóban, amelynek telkét a jezsuita atyák gr, 
Esterházy Dánieltől kapták ajándékba, s amelyben egy évvel azelőtt a Caesar. 
Aegyptus földjén Alexandriában is először színre került. Egy második elő
adás emlékét — Egerben, 1754. —a budapesti egyetemi könyvtár Constantinus-

tkézirata őrizte meg.1 A Magyar Kurir számol be a darabnak kései, eddig 
ismeretlen három, egymást követő, nagysikerű előadásáról.2 A hír beküldője 
szerint Horváth Imrét, Szepes vármegye alispánját nagyon bántotta, hogy 
a lőcsei német ifjak ismételten nagy hatást keltettek drámák előadásával. 
Buzgólkodására magyar ifjak is nekiálltak s 1789 húsvét keddjén Lőcsén 

• előadták a Constantinus vagy Konstantinusnak Leó Ro'mai Tsászár, Artémi-
ussal a' Bománus Fijával való el tserélésérÖl c. drámát. A szerző nincs meg
nevezve, de a nehézkesen szerkesztett cím is elárulja, hogy Faludi darabját 
adták, amelyet 1787-ben Streibignél, Győrött Révai már kinyomatott. Meg-

. bizonyosodunk erről a Beszélgető Személlyek névsorából, amelyet a Magyar 
Kurir közöl is :3 

1 Juharos F., A magyarországi jezsuita iskoladrámák története. 1933. 
.104. 1. 

2 Bétsi Magyar Kurir, 1789. 777. 1. 
3 A szereplők nevének csak kezdőbetűit közli. 


