
MÉSZÁROS MAGYAR SZEKRETÁRIUSÁNAK FORRÁSAI 
A Kartigám szerzője 1793-ban formuláskönyvet adott az olvasóközön

ség kezébe, ezzel a címmel: Minden esetekre elkészült Magyar Szekretárius-
Jci örvendetes és szomorú, bajos és peres, s külömb-külömb más környül-
állásokban és alkalmokban naponkint élö-kerülö leveleknek írására némelly 
-el-késztttetett példákat közönségessé tészen. Ez a könyve tehát mindenkor 
tanácsra kész titkár; szerkesztésében gyakorlati szempont vezette Mészárost 
— ellentétben a szórakoztató jellegű Mulatságos levelekkel. 

Természetes, hogy a leveleknek 450 lapnyi anyagát nem meríthette tel
jesen a saját képzeletéből Mészáros. Már Kertész Manó német mintát gyaníl 
•a Magyar szekretárius mögött, de nem ismeri még azt.1 Mészáros csak
ugyan ismerte is Stockhausen leveleskönyvét3, ezt meg is jelöli forrásául a 
Mulatságos levelekben. Ebből azonban csak a következő, klasszikus levele
ket fordította le a Szekr etáriusaz.n: Cicerónak egy, az öccséhez, Quintus-
hoz írt terjedelmes levelét3, Plinius levelét Clarus Septimushoz4, Phalarisét 
Xiisicleshez6 a „bizodalmas levelek" között és Pliniusnak Trajanus császár
ral való levélváltását8 az ajánlók között 

Jogi forrásait maga Mészáros is megnevezi a Perbéli panasztétélek 
.avagytörvényes instántziák c. fejezet előtt, ezzel a megjegyzéssel: „Huszti 
könyvéből". Valószínűleg Huszty István : Jurisprudentia practica seu com-
mentarius noms in jus Hungaricum (Buda, 1745) c. könyvét használta ; az 
-egyes levelekben idézi a megfelelő törvénycikkelyeket. 

Ugyanezen fejezet utolsó két levele előtt ezt találjuk : „Khlosz könyvéből" 
Ez nyilván Khlósz Pál: Praxis seu forma processualis fori spirituális, in 
Mariano-Apostolico Hungáriáé Begno non recepta (Nagyszombat, 1756) c. 
munkája lehetett. Ennek kánonjogi részéből7 merítette Mészáros egy elvá
lásról szóló, a püspöki szentszékhez intézett perbéli panasztételnek a forrását. 
A pörben hozott végzés szerint a püspöki szentszék a vármegye hatóságához 
utalja át a házasságtól vonakodó vőlegény ügyét. 

Az egész leveleskönyv főforrását azonban egészen más irányban kell 
keresnünk. Ismeretes, hogy Mészáros életének nagy részét a Batthyány-csa-
ládnál töltött szolgálat foglalja el: előbb a család egyházi alapítványait 
gondozza, majd gróf Batthyány Károly horvát bán8, végül gróf Batthyány 
József kalocsai érsek, a későbbi hercegprímás mellett titkárkodik. Kezén 
nagy számmal fordulnak meg a Batthyányaknak írt levelek: egészen ter
mészetes, hogy egyiket-másikat lemásolja készülő müve számára. A Nem
zeti Múzeum levelestára 168. Fol. Hung, szám alatt a Batthyány-család 

1 Kertész Manó : Szállok az úrnak, Budapest, é. n., 177. 1. : 
2 Joh. Cristoph Stockhausen : Sammlung vermischter Briefe, Helm-

tftadt, 1762—66, 4. kiadás, I—II. 
8 Szekr. 277—306. t., Stockhausen, i. m. 2. k. 24—59, 1. 
4 Szekr. 260—61. L, Stockh. uo. 69—71. 1. 
5 Szekr. 261. 1., Stockh. uo. 14. 1. 
8 Szekr. 139—41. 1., Siockh. uo. 83—5. 1. 
7 Institutiones juris canonici. Super causis matrimonialibus.l6b—240.1. 
8 Gálos: Adalék Mészáros Ignác életéhez. IK. 1939, 65. 1. 
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különböző tagjainak 1735—1767-ből való levelezését, legnagyobbrészt a gr„. 
Batthyány Lajos nádorhoz intézett leveleket őrzi.9 Ezek közül Mészáros 54 
levelet vesz át. 

Alább közöljük az átvett levelek címét és a megfelelő Batthyány-leye^ 
lek adatait (a Szekretárius csoportosítása szerint). 

Szekretárius 
(Hivatalbéli tudósító levelek:) 

1. N. Fő-Ispán a' Lappangó Orszá
gos Latrokról tudósítást ád példá
nak okáért a' Felséges Királyi 
Helytartó Tanátsnak. (3—5. 1.) 

2. N. Vég-helyekn«k vezérlő kom-
mendánsa tudósítást ád valamelly 
gyanos embernek meg-tartóz tatása 
miatt p.o. N. Vármegyének. (5-7. t.) 

8. N. Fő-Ispán tudósítást ád némelly 
el-fogott roszsz mivoltú Levelek 
végett, p. o. az Udvari Kantzel-
lariusnak. (7—8. 1.) 

4. Marius hogy Attyának nyavalyá
jában az Attya hivataljának dol
gait minden fogyatkozás nélkül 

. folytatja, tudósítja p. o. a' Fő-
Ispánt. (10—11. 1.) 

5. N. Fő-Ispány tudósítja előre p. o. 
az Udvari Magyar Ministert, hogy 
a' Vármegyéje tisztesség tévő 
ajándék adásra készen ajánlotta 
magát. (12—3. 1.) 

6. N. Fő-Ispánnak az adó dolgában 
írja p.o. Gróf Sempronius.(13—4.1.) 

7. Példának okáért Magyar Ország
ban lévő Hadaknak kommendé-
rozó Fő-Hadi Vezére tudósítást 
kér egy Vármegye Vitze-Ispán-
jától. (14. 1.) 

(Mentegető levelek:) 
8. Gróf N. mentegeti magát p, o. az 

Ország köz-adó állapotja gondvi
selésének igazgató hivatal jától N. 
minister által. (28—9. 1.) 

9. Gróf N. menti magát Gróf Horá-
tziusnál, hogy egy Fő-Aszszony-
nak szólló levelét néki zárja-bé. 
(29. 1.) 

10. János menti magát, hogy Títus-
nak kérésében nem szolgálhat, 
(29—30. 1.) 

Corresp. Autogr. 

Gr. Károlyi Sándor levele 
gr. Batthyány Lajos kancellárhoz. 
Fol. 234. 

Gr. Grassalkovich Antal levele a T, 
N. vármegyéhez. Fol. 129. 

Gr. Csáky Antal levele gr. Batthyány 
Lajos kancellárhoz., Fol. 188. 

Gr. Károlyi Ferenc levele gr. 
Batthyány Lajos kancellárhoz. 
Foi. 285. 

Gr. Barkóczy Ferenc egri püspök le
vele gr. Batthyány Lajos kancellár
hoz III. Károlynak római császárrá 
való választása után. Fol. 125. 

Valószínűleg gr. Batthyány Lajos le
vele gr, Barkóczy Ferenc egri püs
pökhöz. Fol. 341. 
Gr. Pálffy János levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 302. 

Nádasdy Lipót levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 61. 

Gr. Károlyi Ferenc levele valószínűleg 
gr. Batthyány Lajoshoz. Fol. 264. 

Gr. Pálffy János levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 323. 

9 Gorrespondentia autographa praelatorum, magnatum Hungáriáé-
dióm a te patrio, saec. XVIII. 
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(Hírt-adó levelek:) 
11. Gróf N. hírt ád fel-vettFő-Ispáni 

hivatal járói, p. o. Gróf Honorius-
nak. (38. 1.) 

12. Báró N. hírt ád a' másodszori 
házasságáról, p. o. a' Guberná
tornak. (40. 1.) 

13. Gróf N. hírt ád a' fia házasságá
ról p. o. az Ország Bírájának. 
(40—1. 1.) 

14. Felelet az előbbire. (41—2. 1.) 

15. Gróf N. Ferentz hírt ád az Annya 
halálárúi p. o. a' Kantzellárius-
nak. (54. 1.) 

16. Gróf N. Magdolna hírt ad, p. o. 
N. Püspöknek a' Férje haláláról. 
(57—8. 1.) 

17. Felelet az előbbire. (59.1.) 

18. Gróf N. György hírt ád a* Báttya 
halálárúi, és temetése napjárúl, 
p. o. Gróf NN. özvegyének. (61.1.) 

19. Gróf N. István hírt ád az Attya 
temetésérül p. o. a' Királyi Udvar 
Hadnagyának. (62—3. 1.) 

(Szerentséző levelek:) 
20. Gróf N. Péter szerentsézi p. o. a' 

mostani Palatínusnak Leopold Ki
rályi Fő-Hertzegnek Neve napját. 
(69. 1.) 

21. Gróf N. Gábor szerentsézi p. o. a' 
Királyi Fő-Udvar-Mesternek neve 
napját. (70. 1.) 

22. Báró N. Mihály szerentsézi p. o. 
az Udvari Fö-Asztalnoknak neve 
napját (71. 1.) 

23. Gróf N. Ferentz szerentsézi p. o. 
A' Magyar Országi Királyi Fő 
Pohárnoknak születése napját 
(71—2. 1.) 

24. NN. királyi Tanátsos szerentsézi 
p. o. Gróf N. Tibornak neve nap
ját egy jeles alkalmatossággal. 
(74. 1.) 

25. Báró N. Elek szerentsézi p. o. 
Gróf N. Anna Aszszonynak szü
letése napját. (74—5. 1.) 

2Q. Más szerentsézés, p. o. az arany 
gyapjas Bárány Vitézi jeles ren
dének Méltóságához. (81—2. 1.) 

27. Hasonló szerentsézés p. o. a' 
szent István Apostoli Magyar 
Király nagy keresztes vitézi Ren
dének Méltóságához. (81—2. 1.) 

Gr. Károlyi Antal levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 44. 

Br. Sigray Károly levele gr. 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 27. 

Gr. Esterházy Ferenc levele gr. 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 40.-

Gr. Balassa Pál levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 26. 
Gr. Barkóczy Ferenc egri püspök le
vele gr. Batthyány Lajoshoz. Fol. 49. 

özv. Széchényi Antalné gv. Barkóczy 
Zsuzsanna levele gr. Batthyány Jó
zsef kalocsai érsekhez. Fol. 1. 
gr. Batthyány József (aláírása hiány
zik) felelete az előbbire. Másolatban, 
Fol. 48. 
Gróf Erdödy György tudósítja gróf 
Batthyánynét bátyjának, gr. Erdödy 
László Ádám nyitrai püspöknek ha
láláról- Fol. 71. 
Gróf Károlyi Ferenc tudatja gróf 
Batthyány Lajossal anyja halálát.. 
Fol. 45. 

Br. Amadé László levele gróf 
Batthyány Lajos nádorhoz. Fol. 31. 

Biró Márton veszprémi püspök levele 
gr. Batthyány Lajoshoz. Fol. 32. - " 

Báró Fischer Mihály levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 33. 

Br. Amadé László kellemes karácso
nyi ünnepeket és boldog újévet kíván 
gr. Batthyány Lajosnak. Fol. 29. 

Balogh László levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 36. 

Gróf ErdŐdy György levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 30. 

Gróf Bethlen Ádám levele j?róf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 42. 

Gr. Károlyi Ferenc szerencsézik gr. 
Batthyány Lajosnak az aranygyapjas 
vitézi rend elnyeréséhez. Fol. 43. 
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28. Más szerentsézés p. o. az el-nyertt 
Hertzegi Méltósághoz. (84. 1.) 

29. Felelet az előbbire. (85.1.) 
(Üdvözlő levelek:) 
30. Báró N. István üdvözli a' Kará-

tson és új Esztendő Ünnepét, p. 
o. a' Magyar Ország kantzellári-
usának. (92. 1.) 

31. Gróf N. Urbán üdvezli a' Kará-
tson, és Új-esztendő Ünnepét, p. 
o. Országunk szent koronája őri
zőjének. (93. 1.) 

32. Hasonló üdvezlés, p. o. az Udvari 
Fő-Kamarásnak. (93—4.1.) 

33. Hasonló üdvezlés p. o. egy ér
seknek. (94—5. I.) 

34. Hasonló üdvezlés, p. o. a' Tár
nok Mesternek. (96. 1.) 

35. Hasonló üdvezlés, p. o. az Or
szág Bírájának. (96—7. 1.) 

36. Hasonló üdvezlés, p. b. egy Püs
pöktől az Ország Prímásának. 
(97—8. 1.) 

37. Hasonló üdvezlés, p. o. a' Kan-
tzelláriusnénak. (98. 1.) 

38. Hasonló üdvezlés, p. o. az ezer 
tulajdonos Vezérének, és There-
siai Királyi Hadi jeles Rend na
gyobb keresztes Vitézének. (99.1.) 

39. Hasonló üdvözlés p. o. a'Királyi 
Udvar Fő-Palotás Vitéznek (100.1.) 

40. Hasonló Üdvözlés az Udvari Fő-
Vadász Mesternek. (101—2. I.) 

41. Más hasonló üdvezlés p. o. a' 
Királyi Tárház Fő kints-tartójá-
nak. (102—3. 1.) 

(A külömbféle kéreményü levelek 
között:) 

42. Gróf N. Ventzel kéri p. o. egy 
Fejedelemnél be-járó Ministert, 
hogy bizonyos dolgában kiván-
tató parantsolatért lenne köz
munkás. (112. 1.) 

Ajánló levelek:) 
43. Gróf N. Fábián el-nyomattatott 

ügyét ajánlja, p. o. ő Felsége előtt 
nagytehetségű Gróf Herakliusnak 
(131. 1.) 

44. N. Bernard egy Árvának ügyét 
ajánlja p. o. Gróf Kajusnak. 
(134-35. 1.) 

45. Gróf N. Jónás NN. ifjú Grófot 
ajánlja p. o. a' Fő-Kamarás Úrnak 
Udvari Kamarás hivatalra. (135—• 
36. 1.) 

Gróf Kemény László levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol 38. 
Felelet az előbbire. Fol. 39. 

Ifj. Daniel István levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 5. 

Honorius László levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 6. 

Gróf Esterházy József levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 9. 
Honorius László levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 8. 
(Biró) Márton veszprémi püspök le
vele gr. Batthyány Lajoshoz. Fol, 10. 
Br. Barkóczy Ferenc egri püspök le
vele gr. Batthyány Lajoshoz. Fol. 12. 
Gróf Barkóczy Ferenc levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 13. 

Gróf Károlyi Ferenc levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 15. 
B. De^etts levele gróf Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 16. 

Gróf Haller Gábor levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 53. 
Gróf Károlyi Sándor levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 34. 
Gróf Károlyi Sándor levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 35. 

Gróf Károlyi Sándor levele gróf 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 260. 

Gr. Teleki Ádám levele 
gr. Batthyány Lajoshoz. Fol. 78. 

Gr. Balassa Pál ajánlja br. Makolány 
Tamás ügyét gr. Batthyány Lajos
nak. Fol. 194. 
Gr. Pálffy János ajánlja gr. Pongrácz 
Gáspárt komornyiki hivatalra gr. 
Batthyány Lajosnak. Fol. 303. 
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'(A kérelmes levelek között) 
46. Gróf N. Kozma Gratziánt ajánlja 

p. o. Az Personálisnak itélő Mesteri 
hivatalra. (157-58. 1.) 

«(Meg-köszönŐ levelek:) 
47. Monoszló meg-köszöni p. o. egy 

Mínisternek néki meg-igért közbe
járágát. (203. 1.) 

48. Gróf N. Albert p. o. Gróf Horatzius 
által meg-köszöni ő Felségének 
kegyelmét, hogy hivatalja váltsá
gát el-engedte. (203. 1.) 

49. Arnold köszöni p. o. Aureliusnak, 
hogy a' Felséges Udvarhoz való 
kérésében segedelmeskedett. (204-
5. 1 ) 

(A vigasztaló levelek között:) 
50. Gróf N. Gábor Fejedelme halálán 

való azánakodását, és vigasztaló 
buzgóságát az Udvarnál be-jelenti 
p. o. az Udvari Fő Kantzellarius 
által (219-21. 1.) 

{Emlékeztető levelek:) 
51. Báró N. Donát emlékezteti p. o. 

Gróf Remigiust a' királyi Kamarás
ságért bé nyújtott kérésre. (232.1.) 

52. Dezmér emlékezteti p, o. a' Hadi 
Tanátsnak Fö-Helytartóját az 
Udvarhoz be-adott könyörgésre. 
(232-33. 1.) 

•{Külömb-külömbféle alku, 
és más mivoltu levelek:) 
53. Házasok között fel-tett el-váló 

levélnek formája. (344-48. 1.) 
54. A' fel-ülő Nemes, avagy Insur-

gens katonák esküvésének for
mája: p. o. Mária Theresia alatt. 
(404 1.) 

Tr. (?) Imre ajánlja Szegedy Lászlót 
assessori hivatalra gr. Batthyány La
josnak. Fol. 185. 

Gr. Ha Her János levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. (Fol. 56.) , 

Nádasdy Lipót levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 62. 

Gr. Csáki Zsigmond levele gr. 
Batthyány Lajoshoz. Fol. 190. 

Gr. Teleky Ádám levele gr. Batthyány 
Lajoshoz III. Károly halála után. 
Fol. 83. 

Br. Amadé László levele gr. Batthyány 
Lajoshoz. Fol. 76. 

Bánffy Dénes emlékezteti kérésére 
gr. Batthyány Lajost. Fol. 216. 

Szapáry Miklós és Gyöngyösi Nagy 
Sára elváló levele. Fol. 327-328. 
Juramentum officialium Insurgen-
tium. Fol. 289. 

Ezeket a leveleket Mészáros legnagyobbrészt szószerint másolja le, 
-csupán a személyes vonatkozásokat változtatja meg néha és — purizmusá-
hoz még a hivatalos nyelvben is ragaszkodván — az idegen kifejezéseket 
^helyettesíti megfelelő magyarokkal. Nem egyszer csak a levél első felét 
használja fel, máskor csak egy-két mondatot vesz át ; viszont arra is van 
példa (gróf N. Ventzel, ill. gr. Károlyi Sándor «kűlömbféle kéreményü» 
levelében), hogy még a levélben szereplő nevet is megtartja. (Károlyi Nem
zetes Vitézlő Lippics Boldizsárról ír ; Mészárosnál megmarad Nemzetes 
vitézlő N. Boldizsárnak.) Alább három levelet hasonlítunk össze a Mészáros-
íéle másolattal: kettőn (br. Amadé László szerencsézö és gr. Csáky Zsigmond 
megköszönő levelén) Mészáros alig változtat, csupán a személyes vonatko
zásokat alkalmazza elképzelt levélírójának személyéhez; a harmadiknak 
<Szapáry Miklós és Gyöngyösi Nagy Sára elváló levelének) latin kifeje
zéseit mindenütt magyarosítja. 
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Gorresp. autogr. Fol. 31. 
Méltósághos Gróff Palatínus Urunk ! 

Kegyes és: kegyelmes Uram ! Uram • 
Áldozik az én szivem is ! az sok 

Áldozóknak számtalan sokaságával 
Excellentiád Nagy Neve Napjának 1 
Nagy: és: szerencsés virradásához ! 
és.: mivel ! ezen Nagy világosságh, 
legh elsőbb fénnyé, Hazánknak, és: 
Fiainak! borulok az Egekhez! és: 
ohaitam! hogy: minden Eghi, és: Égh 
alatt való temérdek Áldásoknak te-
tézet fürtösségéVel,térjen ! virradgyan ! 
és : fényeskedgyék ! Koronás Annyai 
Feölséghünknek, Szent Koronánknak, 
és annak árnyéka alatt született Fiai
nak boldogulására, árnyékozására ! 
és: oltalmára. Illy rövid ,Bötükben 
zárván, sem határt, sem rakonczát 
nem tudó buzgóságimat, és: affectu-
simát I Excellentiád örökös kegyelmé
ben, őrökőssen el rekesztett ! máskint 
is, az Nagy Méltósághu Batthyány 
Háznak, magamat, és: Nemzetemet, 
igaz, és: tökélletes alkottmányának 
vallom! így esedezik, és: áldozik! 

Excellentiádnak 
Nagy JMéltósághának 

Alázatos örökös Híve 
B. Amadé László. 

Marcaltheő 231. Aug(usti) 
1763. 

Szekretárius 69.1. • • .; . 
Felséges Királyi Fö-Hertzeg, Nádor-
Ispán Urunk ! * 

Kegyelmes Uram Uram I 
Áldozik az én szivem-is a* sok 

áldozóknak számtalan sokaságával 
Fő-Uertzegséged nagy neve napjá
nak nagy, és szerentsés virradásá
hoz! És mivel ezen nagy világosság 
íeg-elsöbb fénye Hazánknak, és fiai
nak, borulok az Egekhez, és óhajtom, 
hogy minden égi, és Ég alatt való 
temérdek áldásoknak tetézett fürtös-
ségével térjen, virradjon, és Fényes
kedjék koronás Atyai Felségünknek, 
szent Koronánknak, és annak ár
nyéka alatt született fiainak boldo
gulására, árnyékozására, és oltalmára. 
Illy rövid betűkben zárván sem ha
tárt, sem rakontzát nem tudó buzgó
ságomat, Fő-Hertzegséged örökös ke
gyelmében el-rekesztett ! 
máskint-is az Nagy Félségü 
Austriai Háznak magamat, 
és Nemzetemet igaz, és tekélletes al
kotmányának ' vallom. így esedezik, 
és áldozik 

FŐ-HERTZEGSÉGED 
Nagy Méltóságának 

Alázatos örökös hive. 

Gorresp. autogr. Fol. 190. 
Méltóságos Groff, és Cancellarius 

Bizodalmas, és kiváltképpen való 
Nagy jó Uram ! 

Ezen holnapnak második napján-
költ Méltóságos válaszló és engem 
nagyon vigasztaló kegyes levelét Ex
cellentiádnak, hogy tudni illik Felsé
ges Urunk alázatos Instántiamot a' 
Tárnok Székbeli Tisztek Salariuma 
iránt kegyelraessen applaudalni, és 
resolvalni méltóztatott, ezen mai Pos
tán vévén tartozó tisztelettel, aláza-
tossan köszönöm Excell(entiá)d grati-
aját, mellynek, Isten után tulajdoní
tom egyedül Felséges Urunk(na)k ezen 
Instantiamban is adott illy kegyes 
resolutioját, tapasztalván szüntelen 
ugy hozzám, mint egész Famíliám
hoz Excellentiadnak magával szüle
tett nagy kegyességét érdemünk felett 

Szekretárius 204-5- l. 
P. P. 

Eksztzellentziád Méltóságos vála
szából azon engemet nagyon vigasz
taló tudósítást, hogy tudniillik Felsé
ges Urunk alázatos kérelmemet a' 
vömnek alkalmaztatása, és meg vi
gasztaltatása iránt kegyelmesen hely
ben hagyni, és kegyes rendelésével 
el-is tekélleni méltóztatta, különös 
őrömmel meg-értvén, alázatosan kö
szönöm Eksztzellentziádnak érette 
közben-járúltt kegyességét, mellynek 
egyedül tulajdonítom Felséges Urunk
nak ezen kérésemre adott illy kegyes, 
és óhajtott rendelését. Tapasztaltatta 
ez által Eksztzellenziád úgy hozzám, 
mint egész Famíliámhoz magával szü
letett nagy szeretetét érdemünk felett -
is : kiért a' szent Isten áldja-meg, és 
nékem-is] adjon még olly módot, és 
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is, kiért az Szent Isten áldgya Ex-
cellentiadat, és Nékem is adgjon még 
olly módot, és tehetséget, rhelly ál
tal Excell(entiá)dhoz, és egész Méltó
ságos Házához tartozó hív szivemet, 
és szives. igyekezetemet, hogy min
denkori kegyes Parancsolatba tellyes-
séggel fel áldoztam, valósággal bizo
nyíthassam, à'mint hogy élek, halok 

Excellentiadnak 
Alázatos hiv szolgája igaz 

Attyafia 
Lesten 5_i Mártii 

1737. 
G: Csáki Sigmond 

Corresp. autogr. Fői. 827. 
(Szapáry Miklós és Gyöngyösi Nagy 

Sára elváló leveléből.) 

Ötödször. Minthogy migh az Asz-
szón kivánsága szerint res ul tál kilencz 
Ezer forint; arravaló nézve assecu-
rálom, hogy intra Triennium plena-
rie, et sine ullo defectu le fogh téte-
tődni. Az annualis interventioért' pe-
digh ugyan annuatim lészen forinttya 
Háromszáz, idest 300. Kit is hasom-
loképpen annuatim meg adni, vagy 
adattatni fogok minden halladék 
nélkül. Az megh adásnak napja lévén 
mindenkor Mindszent Napja: vagy 
ha pedigh én ugy akarnám, hogy 
edgyszer-smind ennyihány Esztendők 
erant is Contentatiot tenni akarnék? 
azt acceptálni, és defaleatioban venni 
tartozzék az Aszszon. 

tehetséget, melly által fő rendű sze
mélyéhez, és egész méltóságos Házá
hoz tartozó hív szívemet, és szívé-
igyekezetemet hogy mindenkori ke-* 
gyes parantsolatira fel-áldoztam, vas 
lósággal bizonyíthassam ; a' minthogy 
telly es ezen indulattal élek és ma
radok. 

Szekretárius 847.1. 
(Házasok között fel-tett el-váló levél
nek formájáéból. — A felek neve: N. 

Rézmán és N. Duruska.) 
Ötödször: Minthogy még az Asz-

szony kívánsága szerént három ezer 
forint maradna hátra ; arra való nézve 
ezek iránt bizonyossá teszem ő ke
gyelmét, hogy három esztendők alatt 
egészen, és minden fogyatkozás nél
kül azok-is le-fognak tétetödni. Az 
esztendőbéli el-tartásért pedig ugyan 
esztendőnkint lészen forintja három< 
száz, az az 300 fl.mellyeket-is hasonló
képen esztendönkint adni, vagy adatni 
fogok minden halladék nélkül, az 
meg-adásnak napja lévén mindenkor 
mind szent napja. Vagy ha pedig én -úgy 
akarnám, hogy egyszersmind egyné
hány esztendők iránt-is előre, meg
elégíteni kívánnám, azt fel-venni, *s 
jövendő esztendőbéli tartásában be
tudni, 's be-venni tartozzék az Asz-
szony,kötelezvén magamat egyébaránt: 
törvényes szorítással-is ezeknek meg
tartására, 's meg-tartatására. 

A Batthyányakkal való kapcsolat más forrásra is fényt derít. Mészáros; 
mint az uradalom kézelője, összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos (magyar, 
latin és német nyelvű) iratokat. Ez a Nemzeti Múzeum kézirattárában 
Acta varit argumenti Excelsae Familiae Comitum a Batfyán Dominiat 
eorumdem statum, administrationem, et officiólatum concernentia cím
mel 440 Fol. Germ, jelzés alatt található. Mindjárt az első helyen a jószág 
tisztviselőinek szánt terjedelmes utasításokat találunk: «Allgemeine Ambts-
und Kantzley Ordnung wie selbige künftighin in unseren sam(m)entlichen (!) 
Herrschaften auf das genaueste befolget werden soll.» Ezeknek jórészt szóról
szóra megfelelnek a Szekretárius utasításai: «Az Uraságokban meg-tartandó 
Tiszti, és kantzelláriabéli közönséges Rendeknek, mellyeket meg-tartani a' 
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gazdaságbéli Tisztek tartozni fognak, FORMÁJA.» (415-50. 1.) Mindössze egy
két részletet hagy ki közülük Mészáros és a végén két lappal megtoldja 
a rendtartást. , 

Még egy forrásra következtethetünk. A bizodalmas levelek között fog
lal helyet Zakeus és Fridolin levélváltása (240-43. I.). Zakeus arról érte
sült, hogy fia rossz társaságba keveredett és nem tanul; ezért megdorgálja 
Fridolint. — A fiú feleletében tisztázza a helyzetet: atyjának értesülése téves 
volt. 

Miller Jakab Ferdinándnak 1788 okt. 16-án sógorához, Mészároshoz 
irt, a Nemzeti Múzeum irodalmi levelestárában található levelében ezt 
olvassuk: «Ha Sógor Uram Szerdahelyi Concipistával, vagy Rudnákné Asz(sz)o-
nyom(m)al öszve-találkozik, ne sajnálja nékik mondani, hogy Consiliarius 
Takács Urnák bátron mondhatják, hogy a' mind nem igaz, a'mit fiárúl innént 
Váradrul néki irtak. Ha Consiliarius Ur én töllem, vagy Miháloczy Uramtul 
tudósítást kivánt volna, mink őtet másképpen informáltuk volna. Arrul 
bizonyos lehet Consiliarius Ur, hogy a' fia nem korhelkedik, hanem vagy 
én hozzám, vagy Miháloczy Úrhoz jár, és [nagyon] hogy a' törvényben szép 
progressusokat tészen: a'Gazdájatul pediglen sok moreseket nem köll várni, 
mert, nemo dat, q(uo)d n(on) habet» 

Valószínű, hogy Mészáros Takács tanácsosnak és fiának ezt a levél
váltását szerezte meg és másolta le. 

Az idézett levelek a Szekretáriusnak jelentékeny részét alkotják, de 
korántsem szolgáltak mintául valamennyi darabjára — így a «tisztességes 
szerelemről szólló levelek» egyetlen forrása sem ismeretes. Lehetséges, hogy 
más levelek is voltak szeme előtt, hiszen a Ratthány-le vélek csak 1767-ig 
terjednek. Az sem lehetetlen, hogy ismerte Ferner Kilián hasonló szerkezetű 
formuláskönyvét1 : abban is vannak «szerentséltetö, meg-köszönö, szerel
mes, lakodalomba hívogató, halottra hivó, ajánló, barátságos, vigasztaló, 
kéregető, mentegető, tudósító, amortizáló és törvényes levelek», akárcsak 
Mészárosnál. Stílusa is mutat némi hasonlóságot a Magyar szekretáriusé-
val. De lényeges különbség az, hogy 1. Mészáros mindenféle rendű és rangú 
személyek leveleit adja például, míg Ferner nem jelöli meg, hogy ki és kinek 
írja a levelet ; 2. Ferner szerelmes levélmintáiban sokkal bizalmasabb hang 
jut kifejezésre («Lelkem, kedves drága jó Uratskám» ; «kedves drága kintsem, 
Hamisan Fel-biztatóm : Hamiskodó Szeretöm», stb.), viszont Mészáros itt is 
megtartja egyéb müveiből ismert finomkodó, gáláns stílusát; 3. Femernél 
a hivatalos levelekben egész félmondatok vannak latinul, Mészáros legföl
jebb csak egy-egy latin szót kever leveleibe. 

MAY ISTVÁN. 

1 Ferner Kilián : Mindennapi közönséges és barátságos levelek. Posony-
ban, és Kassán, Landerer Mihály költségével, 1776. 


