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A Csizmadia B. Mester emberek dolgok erős munkába van, és ő
Kigyelmeket merem biztatni, a mint az Udvari hajlandóságot látom,
légyenek hát azért csendességbe, jó reménységbe, békességes várakozásba.
Sat. Vagyok.
Bécs 28. Febr.
* igaz alázatos szolgája
1775.
Bessenyei Mihály.
[Eredetije a sárospataki ref főiskolai levéltárban XV. 5484. sz.
alatt a következő hátirattal: »MissilesD.Michaelis Bessenyey ad Ministrum
quendam, interventae, — in merito representationum quoad Collegium
Patakiense et Politicam Consilii Lt. Regii Matti Ssmae substratarum, —
inter Suam Mattem Ssmse Mariam Theresiam et Georgium Bessenyei,
manuális correspondentiae materias, continentes. Ao. 1775. d. 28. Febr.«]
HARSÁNYI ISTVÁN.

BESSENYEI-KÉZIRATOK A RÁDAY-KÖNYVTÁRBAN.
A budapesti református theologiai főiskola birtokában lévő egy
kori Ráday-levélek között találtam négy Bessenyei Györgyre vonatkozó
kéziratot: két levelet (egyik memorandum, a másik declaratio), továbbá
a Buda tragédiájának és a Tariménes utazásának egy-egy irott példányát
Az első levelet már közölte Szinyei Gerzson, Abafi Figyelőjének
VII. kötetében 155—159. lapokon, de nem az eredeti helyesírással s
itt-ott hibásan. — Fontosabb eltérések: 156. 1. 6. sor: százakkal h.
Százakon, 156. 1. 13. sor: A mostani uralkodó római h. A mostani
Romai Uralkodó, 156. 1. 17. sor: melyben országunknak fele határoztatik h. mellybe határoztatik fele Orfzágunknak,
156. 1. 20. sor:
verejtékkel h. verejtékével, 156. 1. 23. sor: méltóságnál h. Méltóságnak,
156. 1. 42. sor: látunk h. láttunk, 156. 1. 44. sor: tesz h. tehet,
157. 1. 10. sor: tehetik h. tehet, azok ennek ugyan azon fzemre
való
hányásokat tehetik, 157. 1. 14. sor: butult h. búsult, 157. 1. 18. sor*
mégsem h. még is nem, 157. 1. 20. sor: törvényét h. Törvényeit,
157. 1. 26. sor: magáért h. magajéi (t. i. övéi), 157. 1. 28. sor:
mint tudva van h. mind eddig Instantziákba foglalva
mennyének.
A' Sok ablegatio minden réfzeibül Orfzágunknak,
Dicasterntmainkon
mint tudva van, Hitünk Sorsosinak, 157. 1. 37. sor: dolgozzon h.
dolgozzam, 157. 1. 38. sor: elébe h. eleiben, 157. 1. 4 1 . sor: Továbbá
h. Tovább, 157. 1. 4 3 . sor: Bessenyei h. Bessenyei Vram, 157. 1. 45.
sor: jelenhettem h. jelenthettem,
158. 1. 2. sor: Excellentiádnál h.
Excellentiátoknál, 158. 1. 16. sor: a cath. királynak h. Catholicus
Királyunk,
158. 1. 17. sor: törvénytáblának h. Torvény
Táblánál,
158. 1. 32. sor: ennek h. annak, 158. 1. 35. sor: igazsága szerint
nem h. igafsága nem, 158. 1. 36. sor: lenni, Kegyelmes úr, mint h.
lenni, mint, 158. 1. 42. sor: Ker. h. Kerefztyéni, 158. 1. 45. sor:
oly h. ollyan, 159. 1. 2. sor: mentegettem h. mentegetvén, 159. 1.
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4. sor: A világra a megváltó sem jöhetett volna h. a' Megváltó Jem
jöhetett volna Világra, 159. 1. 5. sor: fogattatása h. fogantatása,
159. 1. 5. sor: is újság volt h. is újj dolog volt, 159. 1. 8. sor:
ezer h. ezen, 159. 1. 16. sor: alázatos h. igaz.
A levél, tartalmából inkább emlékiratnak nevezhetnők, czímnélküli
és datálatlan. Szinyei »1774—75-ig terjedő időre« helyezi s szerinte
Bessenyeinek »valamely magasállású Katholicus főúrral gyűlt meg a baja,
ki rósz néven vette tőle, hogy agensi minőségében nem jelentette be
magát nála« ; állítólag hozzá írta Bessenyei ezt a levelet.
Zoványi Jenő sokkal pontosabban látja a dolgot. Megállapítja,
hogy az udvari kanczellária és a helytartótanács törekvései ellen >egy
igen szellemes és alapos emlékiratot terjesztett elő Bessenyei a főkancel
lárnak, 1 melyet beadott Mária Teréziához is«. 2 A memorandum keltét
1774 tavaszára teszi s arról is értesít, hogy németből magyarra for
dítva megvan a tiszáninneni ref. egyházkerület levéltárában (XV. 5436.),
s először Szinyei Gerzson közölte.3 Tehát kétségtelenül a Figyelő szö
vegéről van szó.
Az idézett dicséreten kívül, Bessenyeinek ezen védelmi iratára nem
terjeszkedik ki, pedig a levél nagyon is figyelemre méltó. Mikor a
superintendentiák kézhez kapták, 4 nem nagyon lehettek az amúgy is
népszerűtlen titkár felvilágosodott gondolataitól elragadtatva.
Ennek a levélnek az előzményei Zoványi kutatásai után ismere
tesek. Tudjuk, milyen hatalmas ellenmozgalom indult meg a ref. super
intendentiák részéről Beleznay generális egyetemes főgondnoki törek
véseivel szemben, s az ideig-óráig lappangó elégületlenség (mely eleinte
a nagybefolyású katonatiszt és dunamelléki főgondnok ellen nyíltan fel
lépni nem mert) Bessenyei ellen fordult, ki 1773 novembere óta, mint
ref. főconsistoriumi titkár szerepelt.5 Igaz az, hogy ez az állás tőrőlmetszett sinecura volt s jóformán csak egy »udvari embernek, gaval
lérnak, magyar főnemesnek és főnemes barátjának« 6 pillanatnyi pénz1
Valószínű, hogy Esterházy Ferencz számára írta Bessenyei, ki abban
az időben magyar kanczellár volt. (V. ö. Marczali Henrik : Magyarország tör
ténete III. Károlytól a bécsi congressusig. Budapest, 1898. 290. 1.)
8
Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Sárospatak, 1909.
19—20.8 Ik.)
L. u. o. jegyzetben.
4
Mivel megvan a tiszáninneni ref. egyházkerület s a Ráday-család levél
tárában (t. i. Ráday Gedeon 1774-ben dunántúli főgondnok lett), valószínűnek
tartom,hogya levelet lefordítva, másolatban minden egyházkerülethez megküldötték.
5
Zoványi, i. m. 12. 1. Továbbá Széchy Károly: A Bessenyei-irodalomhoz
IK. IV. évf. 246. 1.
6
V. ö. Laczka János kéziratával. (Kiadta Ballagi Aladár : A magyar
kir. testőrség története. Pest, 1872.)
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zavara megszűntetésére szolgált, azért mégis, ha Bessenyei szorgos titkári
munkálkodásába, vagy az itt említett levélen át nemes életfelfogásába,
de főleg ha a bécsi tovabbtartózkodas irodalomtörténeti vonatkozásaiba
nézünk, kissé súlyosnak tartjuk Zoványi felfogását, ki hajlandó Bes
senyeit kishitűnek, önzőnek, állásához minden nemes törekvés nélkül,
meg nem engedett utakon hozzáférkőzött existentiának nevezni. így ítél
hettek kortársai, kik magukban érezték a pártosság tüzét, vagy a kiknek
fájt a 2000 forint fizetés, de mi, a kiktől mindez távolesik s csak az
eredményeket bonczoljuk, nagyon visszásnak találjuk a maga kora leg
kiválóbb magyar elméje ellen indított felekezeti hajszát, mely végre is
vallása elhagyására, utóbb benső meghasonlásra vitte bihari remeteségében.
Mint már fennebb is érintettük, a Bessenyei ellen intézett vádakat
•a kanczellária magáévá tette s a volt testőrt igazolásra szólította fel.
Ebben az ügyben Bessenyei még a Szinyei-féle emlékirat megírása
•előtt nyújthatta be a kanczellárhoz azt az eddig ismeretlen declaration
melynek egy másolata a budapesti református főiskola Ráday-levéltárának
birtokában van. 1
Declaratio Befsenyiana

intuitu

Agentiarum.2

Exllme ac Illme D n e Comes! Excelsae Cancellariae Hung ae Aulicae
Praefes, D n e D ne Gra[ti]osiffime!
Praefent[atum] 17 a Janu 774.
Commilitares quidem mei incertifíimis opinionibus, et conjecturif
ducti Caufa eífe videntur, quod vei ipsae Comora[ti]onis meae Viennensis
initiae Suspitiones de me nonnullas excitaverint, et tarn Exllae V ae ,
D n o meo Gratiofiííimo, quam etiam Excelsae Cancellariae Hung ae Aulicae
Inquisitionis hujus occasionem praebuerint.
Et ad commilitones quidem quosdam meos quod attinet, vanas
eorum opiniones, et debilissimo nixas Talo conjecturas refellere non
opus nunc effe Cenfeo, praefertim cum non Sperem modo, fed etiam
confidam exorituram effe Diem, quae eas vanitatis fuae convincat.
Defideratam autem humillimam Declara[ti]onem meam: quonam cum
Charactere, et quorumnam Negotiorum Caufa, quové, et undenam habitő
Salariő, hic Viennae moraturus fim ? paucif Capitibus (cum Veritas
ambagibus non delectetur) absolvam.
Moleftissima, eáqe diuturná Experientiá notum eft, omnibus in
Regno Hung ae tarn Helvetiae, quam etiam Auguftanae Confeffioni addictis
1
2

Kelt 1774 január 17-ikén.
A rövidítéseket, a hol szükséges volt, sarkos zárójelek közé foglalva
föloldottuk.
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Negotia Noítra religionaria Nomine privató, quo Unicé Nobis per Leges
Patrias Uti et ad Auguftifíimum Sacräe Mattis Suae Tronum recurrere
licet, in Caesareo Regia Aula per Agentes Nostros .promota Sermo
admodum, aut plane nullum íortiri Eventum. Hanc Negotiorum Nostr[or]um
partim' moram, partim' etiam fruftra[ti]onem multi Noftrari[or]um nuncNegligentiae Agentum, quos hie Viennae bonis Salary's, ä Nobis provisos
Auguítifíima Aula patitur, nunc verő p[rae]teniionem Iurium Nostrorum
eorundem Imperitiae attribuunt.
Ut igitur privati homines Noftri, qui ad S m a m Mattem fuam
Dominum Noftrum Clementiffimum Religionis Gratia reuerere folent,.
certi eife queunt, nequaquam Negligentia, aut Imperitiä Agentum, sed
iola et unica Petitorum Inconfequentia non nunquam fieri, quod Speratas
benignas Reíolu[ti]ones non consequantur. Idcircö Illrhus D: Generalis
Beleznay, qua Curator Superintendentiarum Helveticae Confefiionis addictarum, nullo prorius alio, quam privatae Suae Charitatis Chriftianae
Motivo inductus, et quidem eum praevia benigniffima Auguftiffimae
Imperatricis, et Regináé Aplae Annuentiä, mihi Negotium dedit: ut
partim Agentum Negotia Noftra Religionaria promovendi modo invigillem, partim dein operám perquam diligentem, ne homines Noftri
inanibus persaepé quaerelis fuis per Excelsam Cancellariam Hung ae
Aulicam Auguitissimae Aulae iint molefti.
Ad Characterem meum quod attinet, fateor ultro, et res ipsa me
tacente, loquitur, nullo me plane nequé Aulico, neqe Civili inveftitum
eííe, neqe alium hie, et nunc gerere, quum Nobilis Hungari, ideit Viri
cordati, probi et honeíti.
De Salario autem quemadmodum jam viva voce teítatus sum, id
iterum vere dicere poffum, me nullo prorius Salario effe provifum, fed
ex fola, et unica Illrhi D. Generalis Beleznay liberalitate tantum annue
habere, quantum ad honefte hie Viennae traducendam vitam fufficit,.
quod infigné beneficium dum vixero, ubicunqe vitam duxero, ex ejusdem
Illmi Di Generalis Benevolentia, et liberalitate habituruf fum. Dein cum
omni humillima Declara[ti]one fum, et qui porro
Exllae V a e
obsequentiffimus fervus
Georgius Beffenyei.
A mellett, hogy a nyilatkozat — épúgy mint az előbb tárgyalt
memorandum — megmagyarázza, miért állították fel az egyetemes
gondnokságot, mi a consistoriumi titkár dolga, 1 milyen a jelleme,2 az
elején említ vanas opiniones, et debilissimo nixas Talo conjecturas,
a melyeket nem is érdemes czáfolgatni, a végén így ír: vere dicere
possum, me nullo prorfus Salario effe provifum, fed ex fola, et
1
2

L. a Figyelő 157. lapján a 20. és köv. sorokat.
U. o. 42. sortól.
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nnica Illmi D. Generalis Beleznay liberalitate. Az első megjegyzés
azokra az alaptalan vádakra czéloz, a melyek már ekkor hitehagyásáról
keringtek; mert igaz, hogy a folytonos csipkedés miatt 1775 szeptemberé
ben fenyegetődzik a katholizálással, 1 de 1774 elején még vallásához hű
a halálig, 2 a mint írja; ebben azonban, ha a vallás szót szoros értelemben veszszük (felekezet), kételkedünk, hiszen a Szinyei közölte emlékirat nem valami
erős felekezeti meggyőződésről beszél, hanem inkább a Locke hirdette s
feltétlen vallási türelmességről. Az egész titkárságnak és katholizálásnak
egy igazi, be nem vallott oka volt: az anyagi zavar. Klasszikusan írja
Beöthy Zsolt: »Függött a katholiczizmusban elfogult császárné sze
szélyeitől s függött református feleinek bizodalmától. Lelke szerint nem
szolgálván sem azt, sem emezeket, hanem csak a felvilágosodás és
magyarság ügyét, állásának mihamarabb meg kellett rendülnie«.4
A második mondása is némi magyarázatra szorul. Tudjuk, hogy
Beleznay a superintendentiakat 1773 november 18-ikán felszólítja a
bugyi végzések megtartására, 6 főleg Bessenyei fizetését illetőleg, de az
összegek csak lassan folynak be 6, s így még januárban Bessenyei méltán
mondhatta, hogy eddig csak Beleznay biztosította bécsi háztartását,
jóllehet egyelőre csak kölcsönképen, mert a superintendentiák véglegesen
csak 1775-ben vonták meg Bessenyeitől a fizetést.7 Ez az irat egyéb
ként mélységben és a gondolatok gazdagságában nem is versenyezhet a
fentemlítettel.
A Ráday-levéltárban lévő Buda tragédiája kéziratának czíme ez:
BUDA TRAGÉDIÁJA ÖT || JÁTÉKBA VERSBE MAGYAR || NYELVEN
ÍRATOTT LEGELÖS- |] SZŐR B. GY. ÁLTAL. |j Bétsbe a' Magyar Nemes
Test Örzö || Seregbe. MDCCLXXI.
A kézirat folio, kötetlen; régi számozása 1—86-ig van vezetve,
de valójában 94 lapra terjed. (Az első és második számozatlan,
a 64. és 86. lap után egy-egy lap szintén számozatlanul van
hagyva. Öt lapja üres: a 65. előtt egy és a 86. lap után négy.
A 65. laptól hibásan, egyet ugorva, folyik a számsor.)
1
2
3

Zoványi, i. m. 23. 1.
U. o.
Bessenyei bölcseleti felfogásának fejlődését 1. Bokor János : Bessenyei
György, A természet világa. Budapest, 1898. (R. M. K. VII.) 5. és köv. lk.
4
A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. Budapest, 1887.
II. 275. 1.
B
U. o. 13. 1.
6
U. o. 13. és köv. lk.
1
Zoványi i. m. 32. 1.
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Ennek az 1771-iki kéziratnak jelentősége az, hogy régibb az
eddig ismert múzeumi kéziratpéldánynál (Fol. Hung. 125.), mely az első
kiadás számára készült s egyúttal dűlőre viszi azt a régen vajúdó
kérdést: vájjon a Buda tragédiája a Hunyadi László és az Ágis közé
tehető-e? Beöthy Zsolt a drámák belső fejlődöttsége alapján határozottan
megállapítja a Hunyadi, Buda, Ágis sort, 1 s épígy vélekedik, külső
érveket is figyelembe véve, Császár Elemér.2
A Ráday-könyvtár kéziratával megállapíthatjuk a lehető pontos
dátumokat is.
Hunyadi László három felvonását valószínűleg még 1771-ben írta, 3
de csak 1772-ben bocsájtotta ki, azon eltökélt szándékkal, hogy a félbe
szakadt tragédiát öt játékra egészítve, másodszor is kinyomtatja. 4 Utólag
ezt az ígéretet nem váltotta be.
Mikor Hunyadiba megjelent, ugyanakkor készen állott a Buda
tragédiája is5, de az Ágis még nem, mert Bessenyei ezt az alul idézett
Jelentésben nem említi. Buda a Ráday-könyvtár kézirata szerint 1771-ben
teljesen készen állott, Ágist pedig 1772-ben, a Hunyadi László meg
jelenése után fejezte be Bessenyei, a kinek az időben »ilyen dolgok
között forog ínsége«, minthogy »a' vers-szerző Lelek' dühössege«
megülte.6
A tragédia itt ismertetett első letisztázásában Tsaba helyett Kába
szerepel, mint Atilla fia. Apróbb szövegeltérések, sőt lényegesebb vers
változatok is gyakoriak. Egy-két helyen Bessenyei a drámai jellemek
beállítását jegyzetekben magyarázza, utóbb (a kiadásban is!) ezt
elhagyta.
Felfogására nézve talán nem lesz érdektelen, ha ezeket a helyeket
közöljük:
I. játék, 3. jel. (Az 1773 kiadásban a 19. 1.) »Ditső hartzaimat . . .« stb.
a) Igaz az, hogy Atillának Szájába (ha viíelt dolgaira gondol
kozunk) lágyabb vagy engedelmessebb beízédet, mint én itt írom, nem
adhatunk. Határ nélkül való bűfzkesége meg tettzik nevezetibül, mellyet
csinált, hol magát Világ rettegésének 's Isten ostorának mondja.
1
8

Szépprózai elbeszélés II. Budapest, 1887. 247. 1.
Bessenyei természetérzéke. Bud. Szemle 1911. 51. 1. és v. ö. egyetemi
előadásaival.
3
Vö. Az eszter-házi vígasságok (1772.), ill. a Delfin végén lévő Tudósításs&\. — A Hunyadi tehát előbb jött ki, mint az itt idézett munka.
4
L. Az eszter-házi vígasságok i. h.
5
L. a Hunyadi végén lévő Jelentést. Készen voltak még a Hunyadieposz meglévő énekei, Az ember próbája és Homeros-fordítása. is.
6
U. o.
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U. o. »De hogy Atilléa változzon . . .«
b) Réa' lehet gondolni, hogy a' Történetek olly vérengezö Pogány
Királynak mint Atilla, nevét Sicambrián meg maradni nem engedtek, és
minden igyekezeti ellen ellen (így! tévedésből kétszer írva) is Buda
maradt fel, ki szelíd Terméfzetü Férfíjú volt.
I. kiadás 22. 1.: »Egy afzfzony' fzeret ? . . .«
c) Mikor ez Verseket Atilla szájában írtam, gondolkozóba kellett
efnem, hogy ellenem a' Magyar Asszonyság pártot nem üt e, mivel
sokan kőzzűlök, vélik vala tálam, róllam, hogy tulajdon igaz titkaimat
Asszonyi Neműnkrűl Atillával akarom magyaráztatni; de mikor errűl
szóllanék, eggy barátom nevetve igy felel »haszontalanságon gondolkozol,
úgymond, hifzen nagyobb réízi az Asszonyfagnak csak azt fogja vélni
hogy, azt valósággal Atilla befzéllte, azért mikor Te efzekbe sem jössz,
őtet fogják kárhoztatni ez ugyan tsak tréfa volt (mink) ezt magunk
fem hittűk; mindazonáltal lehetnének olly gyengék, kik meg felejtkezvén,
ez Tragédiát a Scytháknak tulajdonítanák, kiknek befzedjeket lehet hogy
e' szerint krónikákból ki írhattam, de az illyeneknek kevés kepzelödések
lesz a' Nagy Világnál, azért nem hibázhatnak.
I. játék, 4. jel. (i. h. 26. 1.):
»Nemes tekinteted, meftere fzívemnek . . .«
*) Itt Szót ízenyvedhetnék mivel elébb Atillának az Asszonyi Nem
ellen épen olly keménységet adtam, melly azzal ellenkező képen most
ízerelmet véle magyaráztatom; mind azonáltal még is mentséget találok,
mert közönséges ízokás csaknem Vitézi Ferfiainknál, hogy Magános
ságokba Asszonyink ellen olly álhatatos vad tűzzel vágynak melly
gyengék és erötelenek oíztán ha szép Tárgyokkal Izembe jönnek. Ezen
kívül nem volt soha olly Fene Pogány Vezér kit az Asszonyi Nem
gyakran Vitézi hivatalárúi némelly nyájas időkbe el ne Felejtkeztetett
volna, ahozképpeft ha Férfiját akarunk Félteni ki az Asszonyi Nem
ellen is minden időbe dühös légyen tagadjuk meg elosször valami Ember
képbe a Termefzetet, mellyet a' Fene vadak 's barmoknál is sokkal
alább való sorsba helyheztessunk; mivel ezek a' Termefzetet nőfténekhez
hizelkedve érzik.
II. játék, 6. jelenés, (i. kiad. 56. 1.):
»Bírák Jupiternek ölő mennykövivel . . .«
*) Itt kérdés támadhat hogy Atilla Jupitert ifmérhette e hírébe,
vagy nem, ugy mint a' Romaiak 's Gőrőgők; én nem tudom, de a'
Tragoedia kivánnya hogy ötét ízájaba adjam; mert felfö Iítenségrül
fzóllani kell ki a' Pogányság kőzött Jupiternek neveztetett.
U. o. i. kiad. 57. 1.
»En, el-nem futhatok foha Buda elöl . . .«
* Kába nem ugy ízóll mintha néki Buda elöl elfzaladni lehetetlen
mód volna; hanem bátorságát érti, gyalázatjának ifmérné halandóiul el
futni, Buda pedig nálla sokkal erőísebb lévén, halála nálla bizonyos lehetne.
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IL játék, 7. jel. (i. kiad. 6 3 . 1.):
»Szemére gyűltt tüze, tekintetén enged . . .«
*) Enged, vagy olvad —• el engeízteni, el engedni.
III. játék, 2. jel. (i. kiad. 7 1 . 1.):
»Egy fijam árnyéka tűnt vala élőmbe . . .«
*) Alusba cfak azt akarom mutogatni, hogy eggy rossz 's gonoíz
paraízt vér, mennyire viheti alacfonyíágát ha nagy rangra megyén Nem
tzélom minden parasztnál igy gondolkozni, tsak az el fajúltakról szóllok,
mellyek leg veízettebb teremtésekké lehetnek azok közt kiket eggy dűhősődött terméfzet kevergö gyomrának leg keserűbb sárjábúl ki vethet.
Eggy régi nembűi való nemei Férfi ha el vetemedik is, nemesebb gonofzsága a' paraízt veízettségnél, éí eggy régi igaz vér soha meg nem
romolhat ugy hogy az igazságon kivül való tévelygésébe is, gyakran
nemes hibákat, 's jó dolgokat is néha ne tselekedjek; de eggy gonosz
Úr Paraszt oítoba bűnét ízűntelen gorombább vétkekkel fedezi 's meg
fem térhet hamar hogy el vefzheífék.
III. játék, 7. jel. (i. kiad. 86. 1.):
»Érkezel barátom, mért maradíz-el tőlem? . . .«
*) Itt meg lehet jegyezni, hogy eggy Király kegyetlen hibája miatt,
minden igaz hiveítűl, feleségetűi, gyermekétűi, elfzakadva eggy árúlónak
baráttságába vígafztaltatik egyedül. Sok halandókat, vetett a' korona
régen illyen veízedelmekbe' es tsak ő az mi terméfzetűnkbe leg nagyobb
változásokat tehetett, érte Fiak, Attyokat, Atyák gyermekeket fel áldoztak.
IV. játék, 3. jel. (i. kiad. 101. L):
»Tárfalkodáfa léízfz a' ditsö Lelkekkel . . .«
*) Buda úgy befzel mintha az Iftenek itt a' főidőn nem annyira
mint az Elifeumon jutalmaznának, azért állittya hogy Jupiter minden
Szenyvedését meg engedi eggy érdemes halandónak, mivel őrök nyugo
dalmát úgyis Világi fzenyvedésejiért bövséges jutalomnak állittya, mellyet
meg Szerezni tsak véres világi viszontagságokon lehet — az illy okos
kodás a pogányoknál meg volt.
A Ráday-levéltár csonka Tarimenes kézirata negyedrét alakú, kötött
példány. Czíme: TARIMENES || UTAZÁSA. || ELSŐ || KÖNYV. || 1800.

A czímlap után az 1. lapon az I. SZAKASZ kezdődik. A 4 7 .
lapon végződik az első könyv.
A másodiknak épen olyan czímlevele van, mint az elsőnek, a szövege
új számozással (1—72) kezdődik.
A Nemzeti Múzeum birtokában lévő teljes Tarimenes kézirat (Quart.
Hung. 1016.) a mellett hogy a regényből még három könyvet (III—V.)
tartalmaz, megvan benne a bevezető Világosttás, mely a Ráday-könyvtár
példányából ki van vágva. 1
1
Bessenyei Tariménesére, de más munkáira vonatkozólag is elavult
Závodszky Károly: Bessenyei György ez. irodalmi tanulmányának kézirat és
kiadás összeállítása. (Bp. 1872. 192—200. lk.)
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Bessenyeinek ez a szatirikus regénye 1804-ben a Bihari remeiével
és az Értelemnek keresésével együtt keletkezett.1
Mindhárommal egyszerre czáfolja meg azt a (sajnos még ma is
fel-felbukkanó) véleményt, hogy nem volt vallásos ember. Igaz felekezeti
nem volt, sőt feltétlen türelmességével és az uralkodó felekezetiség elleni
küzdésével kortársai előtt gyanús színben tűnt fel, de mi, ha látjuk
például a lelke mélyén vergődő Bihari remetéi, az őszinte hivőt, még
pedig nemcsak istenhivot, hanem keresztény hivőt 2 , a mint Voltaire ellen
is lándzsát tör, ha benső meggyőződése úgy kívánja, el kell ismernünk,
hogy minden ellentmondása, rendszertelensége és eredménytelensége mellett is,
becsületes, igazságra törő lélekkel van dolgunk.
GORZÓ GELLÉRT.

LESSING FAUST-DRÁMATÖREDÉKÉNEK FORDÍTÁSA
1818-BÓL.
A Faust-drámák történetének testes kötetében elég terjedelmes fejezet
szól Lessing nem létező Faust-drámájáról. Kalandos múlt érdekes irodalmi
eseményeiből áll e fejezet. Kalandosnak mondható valóban, mert e nem
létező dráma hosszú időn át kísértett. Néha felbukkant híre, mint meglevő,
hatalmas alkotásé, hogy mihamar eltűnjék a szem elől; aztán megjelent
teljes valójában, s a bírálat fennen hirdeté az oroszlán-nyomot rajta;
ismét: kipattant e mű eredetének egyszerű titka, s lett nagy csodálkozás,
hogy még sincs meg, a mit biztosra vettünk; — aztán ismét tovább
folytatta a tudomány a nyoma ütését egyre remélve, hátha mégis elő
teremti a véletlen. Ugyanarra a véletlenre történt s történik a czélzás,
a melyik Goethe Ur-Faust}át fenntartotta számunkra. Hogy pedig a
Lessing-féle Faust nem méltatlan még az eshetőleg örökre meddő kuta
tásra sem, az kétségtelen.
Abban a nagy Faust-drámatömegben, a melynek sorából epochalisan kimagaslik Goethéé, kétségtelen, hogy hullámozva változik az
értékes. A Marlow-féle Faustus viszonylag elég magasan kezdi a sort,
a mely — tekintve e drámák nagy számát 3 s a szerzők tehetségének
nagy különbségeit —• jó mélyre is alászáll itt és ott, sőt jól tudjuk,
hogy több helyen száll jó mélyre, mint némi magasságra. Ebben a sorban,
a hol gyakran teljesen értéktelen próbálkozók akadnak, az irodalmi
érték olyan skálája áll előttünk, a melyben Lessing önmagában is nagy
1
a
3

Beöthy Zsolt i. m. 284. 1.
U. o. 279. 1.
Fischer Cuno közismert Faust-monografiájában (1887. 171. 1.) 113
drámai feldolgozást említ.

