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Az észtországi Tartui Állami Egyetem Központi Könyvtárát (Tartu Riiklik Ülikoo 
Pearaamatukogu) aligha búvárolták még át magyar irodalmi szempontból. Pedig a lenyűgöző 
méretű, elsősorban régi észt vonatkozású, gazdag anyagot sok más külföldi nyomtatvány 
és kézirat tesz teljesebbé. A könyvállomány ez idő szerint — a kb. 130 ezer nagyobbára 
XVII—XVIII. századi kéziratos disszertációval és a különféle európai egyetemek előadásai
nak vázlataival együtt — összesen mintegy 2 millió kötetre becsülhető. 

A most felfedezett magyar anyag 1855-ben, a könyvtár .50 éves fennállásának jubileuma 
alkalmából érkezett az akkori szentpétervári cári gyűjteményből, bizonyos Schardius nevű 
könyvtárnok közvetítésével. 

Miképpen épült ki a pétervári tudományos körök magyar kapcsolata, teljes bizonyos
sággal nem tudjuk. Aligha járunk azonban téves nyomon, ha legfőképp Bél Mátyásra gya
nakszunk. Bél ugyanis szoros kapcsolatban állott Bayer Szigfrid Teofil königsbergi tudós- * 
sal, aki 1726-tól 1738-ban bekövetkezett haláláig Pétervárott működött az ottani Tudomá
nyos Akadémia meghívott tagjaként. Minthogy a kettejük közötti állandó levélváltás ez idő
szakban sem szakadt meg/ a péterváriak közvetlen kontaktusban állhattak a magyar 
tudósokkal. Úgy látszik, hogy ez a kapcsolat még intenzívebbé vált a XIX. században, 
s e révén tudtak a péterváriak eredeti magyar kéziratokhoz hozzájutni. 

Az itt közölt anyagot Gulya János aspiráns fedezte fel, akinek munjáját lekötelező 
szívességgel támogatta a könyvtárvezetőjén kívül a munkatársak közül különösen Marta Lib-
lik, Eduard Vigel és Renate Jannus. A szövegeket mindenütt betűhíven adjuk. A zárójeles 
feloldások tőlünk származnak. 
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Clarissimo VIRO Theophilo Siegfrido Bayero S.P.D. Mathias Belius. 
Nisi mihi de Tua constaret humanitate uterer apud Te excusatione ; quod molestus TIBI 
audeam existere. nunc ea me penitus abstineo, certa spe fretus, főre ut destinationem meam 
pro virili adiuues. Non TE latét conatuum meorum ratio, eo vergentium ut rerum patriae 
tenebra, quibus sunt obsitae, si discutere haud liceat saltem mitigare possim. Quo equidem fine 
ut potirer nullis huc usque seu laboribus peperci, seu sumtibus. Hoc dum ago nuntiatur mihi, 
apud Dantiscanos latere adhuc in M(anu)SC(rip)to Opitii Daciám antiquam. Et habeo omnino 
Georgii Preütten I(uris) C(onsul) t(us) Gehancasis litteras, quas ille A(nn)o 1642 10. Ja
tt uarii ad Andreám Sanftleben aduocatum Wratislaviensem scripsit, quibusque testatus est 
MI (nuSC(ri)ptum illud, iusto pretio, in suam venisse potestatem : daturum se operám, ut 
id ad posteros transmissum lucem aliquando publicam quaeat adspicere. Proinde peto abste 
quam possum vehementissime ut me, pro TUA in meliores litteras voluntate, in eodem 
isto MI )nu)SC(rip)to inquirendo adquirendoque adiuues.(?) id quod ista via, commodissime 
fieri posse existimarim ; si ex Gehanensibus amicis didiceris : quis iste Georgius Preüten? 
qui sui haeredes fuerint? qui eius potiti fs'mt bibliotheca? et ubi nam Dacia illa antiqua 
haereat? Atque hoc proclivius facere poteris, quo maiore industria Bjrussi vestri, in rem litte-
rariam illustrandam incnmbunt. Erit hoc mihi argumento verő fuisse consentanea, quae 
mihi de TVA elegantia, Goldbachus, utriusque nostrum amicus saepiuscule narrauit. Iam 
Vale, et si id rogitare ausim, breui responde. Pisonii MDCCXXV. XII. Cal. Dec. 

A levél külső címzése : „Clarissimo VIRO Theophilo Siegfrido Beyero Régiómon apud 

1 Levelezésükből Bél publikált néhányat Adparatusában David Frölichius Prodromusának függe
léke gyanánt Appendix Epistolica deoriginibus Hungarorum címmel, melynek első darabja Bayer 1726, 
január közepéről keltezett levele. Ez pedig tulajdonképpen nem más, mint válasz a most közzé tett Bél-levélre. 
Adparatus (Posonii, 1735), 408 sqq. 
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Boruss". Eredetije három 12x18 cm nagyságú papíron. A kéziratot őrző boríték külső 
felirata : „(kézirat) 215. Bel (Matthias) 1684—1749. Ungar. — Theolog u. Historiker." 
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Élj boldogul nemes szivü Baráttom, (!) engedd meg hogy paraszt gondaim miatt tsak futva 
irok Hozzád s hidd hogy nem sokára látni fogjuk egymást. 

Mikla5aMaj tisztelő barátod 
1831. Bersenyi Dániel 

Az idézett töredék egy 17, 5x8 cm-es papírszeleten maradt fenn. Hátlapján egykorú tintával, 
idegen kéztől a következő jegyzet : „Bersenyi levelének Döbrentei Gáborhoz, befejezése." 
Mellékelve külön papírdarabon az alábbi utalás egy Berzsenyiről szóló cikkre : „Magazin für 
die Literatur d.(es) Auslandes. 1848. N. 17. S. 66." Eddig úgy tudtuk, hogy a költő 1831-ben 
Döbrenteihez legkorábbi levelét augusztus 8-án írta. Jelzete : „(kézirat), 266. Bersenyi 
(Dániel.) 1776 Ungar. Dichter." 
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Romlott sziv és romlott elme, 
Kit hazája' hő szerelme 
Szép tettekre nem hevit. 

Pest, Decemb. 1 sőjén 
1837. Bajza 

A vers egy 19, 5x 12 cm-es papírra van írva. A boríték külső felirata : „Bajza 1804. Ungar. 
Dichter." Jelzete : „(kézirat), 156." 
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Ember olly mélyen alattabb dühében vérengző állatnál; ember annyira köz, testi szükségeiben 
barommal; olly valami rém, midőn kigondoltan kínoz! Ember, azon pillanatokban dicsőbbé 
váló, midőn becsület érzete dagadoz keblében; mikor elnyomott igasságon felsóhajt; által 
midőn társainak ví erkölcsi szabadságaért, és mikor te barátság, te szerelem, égi sugalltaid 
könyben (!) jelensz meg a' szemekben. 

Buda, December 2 dikán 1837. Döbrentei Gábor 
mp. 

A fenti szöveg egy 29,5x12 cm-es papíron található. A boríték külső felirata : „Döbrentei 
Gabor (!) 1786 (!) — 1841 (!). Ungar. Dichter." Jelzete : „(kézirat, 721.)" 
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