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Ide zárván a Monumenták I. osztálya 3 d kötetét is, melyet 
még augustusban fog követni 4d l k , s magamat Ngd becses jóindu
lataiba zárván, megkülönböztetett tisztelettel vagyok 

Főtisztelendő Nagyprépost Ür ! 
Nagyságodnak 

Pest, július 20. 1859. 
alázatos szolgája 

Toldy Ferencz s. k. 

Ide csatolom a Lonkay muta tványát is. 
Nem otthon, hanem pávaszigeti nyári lakásomban írván e 

levelet, bocsánatot kérek, hogy negyedrétű levélpapiros hiányában 
ily kis alakban ír tam. 

Szabad-e könyörögnöm a püspöki csomó átküldéseért. 

Jegyzetek. 
A kézirat Kelemen József pécsi nagyprépost hagyatékából, egyik 

rokona: Asztalos József, pécsi áll. főreálisk. tanár útján jutot t közlő
nek tulajdonába. 

Kelemen József nagyprépost — úgy látszik — ragaszkodott ahhoz, 
hogy az Akadémia pályázatot hirdessen ; mert az 1861. decz. 22-én 
tartott ünnepélyes közgyűlés hivatalos tárgyai sorában ott találjuk a 
jutalomtétel kitűzését. (L. A. M. Tud. Akadémia Evkönyvei 1862.) — 
A pályázat eredményéről az 1865. decz. 11-én tartott ünnepélyes közgyű
lésén számol be a titkári jelentés : nyertes Baksay Sándor fordítása ; 
dicséretben részesül Laky Demeter premontrei kanonok fordítása. 
<L. M. Tud. Akadémia Evkönyvei 1864—1869.) 

Az összeg mindkét alkalommal úgy szerepel, mint egy névtelen 
hazafi ajánlata ; a Pecz-féle ókori Lexikon és a Pallas Nagy Lexikon a 
Pharsalia fordítóiról szólva nem említi a jutalomdíj kitűzőjét, de a 
Magyar Irók-ba.n Kelemen József életrajzában említve találjuk. (L. V. k. 
1367. 1.) 

A levélben említett személyekre találunk felvilágosítást a Magyar 
Irók-b&n. (Lonkay Anta l : VII. k. 1364. s köv. 1. ; Pollák János X. k. 
1343. s köv. 1.) —• Az Aeneas-fordító, kit a levél említ: Remete József. 
(L. Magyar írók XI . k. 771. 1.) 

Pécs. 
Közölte: DR. SZEGEDY REZSŐ. 

áll. főreálisk. tanár. 

BESSENYEI GYÖRGY LEVELE. 

Bizodalmas kedves ötsém uram ! 
Ügyé nints továb kéttség abban mit Balog uramrul mondot

t am ? Jó Let volna ha K. ötsém uram az oda fel való Jószágairól 
megtet törvényes Conscriptiot valahogy kezemnél hagyhat tya vala. 
A mit ir abban mind egy mind másképpen operalódni fogok, talán 
vagy egyik, vagy másik projectuma szerint K. ötsém uramnak ki 
Süthetek valamit. Ez az unalmas Deputat io kötőt még meg idehaza 
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egy néhány napokig. Minden órában kel ugyanis várnom. Valósággal 
íogok az ötsém uram Dolgában fáradni, és már talán ezt a 125 forintot 
is oda Számítván, a Malomnak Jobbágyoknak váltságát , ha már a 
Conscriptio it nints, hamaráb lehetne ki módolni, hova kivántatna 
hát még 300 frt mintegy az ötsém uram ideája szerint. Végre az 
ötsém uram meg Segéllése humanitásomnak satisfiactiót Szülne. 

Kedves ötsém uramnak 
Bertzel 4-dik szept 1784 Igaz attyafi Szolgája 

Bessenyei György. 
P. S. 
Ide rekesztettem a Lövei László bá tyám Levelét közöllye kedves 

ötsém uram Pállal, az én válaszomat elkérheti bá tyámtul maga 
böveb informatiójára. Talán magam is Bihar vármegyében veszem 
magamat Lakóul meri ot az anyámnak tsufos, rendetlen és gyalázatos 
erköltseit továb nem hordozhatom. 

Gergely bá tyámat egész házával tisztelem, ölelem, és a comissiót 
mellyet az ötsém it hagyot végbe vi t tem el is küldöttem pap Comis-
sartul a Kraglit. 

(A levél 2 levél 4-edrétben hajtva ) 

A boríték czíme : 
A 

Monsieur 
Monsieur Etienne 
de Lövei officier 

du Comitat de Bereg 
mon Confr. 

Lövő 
prés. 

(Pecsétviasz. Csinos.) 
(A család ismeretes czímere ügyes metszéssel.) 

Néh. SZILÁGYI ISTVÁN másolatából. 

BOD P E T E R MŰKÖDÉSÉHEZ. 1 

Sacrae etc. Illustrissime etc. Suam Majestatem Sacmam tenoré beni-
gnissimi rescripti die 24-a Novembris anni proxirae superioris emanati 
illám, quae prout Eidem altissimae relatum est, hactenus inter pastores 
professoresque et magistros Helveticae confessioni addictos viguit, Catho-
licorum dogmata extra etiam gymnasia scholasque suas in publicis 
declamationibus impugnandi consvetudinem interdici et diversa a religione 
Catholica dogmata contra Catholicos defendenda in scholis duntaxat et 

1 Az alább közlendő okirat tartalmilag eddig sem volt ugyan isme
retlen, — kiadva azonban eddig nem láttam, s így nem látszik fölöslegesnek 
egész terjedelmében való közlése. 


