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Fekete Nagy Antal 1959-ben az Orczy család levéltáráról készített Repertóri-
umban1 a felsorolt tételek szinte mindegyikéhez hozzátette: „...az állag ezen 
csoportja nagyon hiányos állapotban maradt fenn, a meglévő iratok címszava 
alá van húzva.” 

A Magyar Országos Levéltárban őrzött, általam 1988/89 óta rendszeresen 
kutatott anyag nagy részét illetően, sajnos valóban így van. De szerencsére az 
is kijelenthető, hogy a kezdettől fogva eltűntként kezelt dokumentumok egy 
része – a levéltár égése, többszörös költöztetése stb. ellenére – nem pusztult el, 
csak nem Budapesten található. Petrovay II. György genealógus-levéltáros, 
Nyáry-ágon Orczy-rokon vitte el őket Máramarosszigetre. Az itteni levéltár 
felszámolása után került Nagybányára az anyag,2 amelyet a budapesti 
Országos Levéltár megsemmisültként tart számon. 

Máig nem tudjuk, ki győzte meg Orczy Lőrincet versei kiadásáról. Tény-
ként csak annyi könyvelhető el, hogy a Költeményes holmi egy nagyságos 
elmétől 1787-ben, míg a Két nagyságos elmének költeményes szüleményei 
1789-ben, Révai Miklós kiadásában Pozsonyban jelent meg. 

A fent említett iratanyagban található saját kezű, két Révai Miklós-levél 
irodalomtörténeti adalék a kötetek megjelenéséhez. 

 
1. 

Méltóságos Báró! 
 
Kegyelmes Uram és Pártfogóm! 
 
Bátorkodom igyekezetemnek első zsengéjével kedveskedni, és egyszer s’ 

mind Kegyes Párt fogását dolgom elő mozdíttatására nagy alázatosan ki kérni. 
Ki mondhatatlan nagy tekíntetet adna az is Gyűjteményemnek, ha Nagyságod 
Szép Elme Szüleményeit, tett ígérete szerínt, ide engedné. A’ miért is újra 
esedezem, és magamat tovább is Kegyes Párt fogása alá ajánlván vagyok 
holtig mély tisztelettel. 

 
Méltóságos Báró Uramnak 
 
Győr. 4 Junii 1786.     Leg kisebb szolgája 
       Révay Miklós m. p. 
 

                         
1 FEKETE NAGY Antal: Az Orczy család levéltára. Repertórium, Levéltári leltárak 9., Levéltárak 
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2. 
Nagyságos Báró!  
 
Kegyelmes Uram és Pártfogóm! 
 
Kimondhatatlanúl nyughatatlankodtam már, s’ nem tudtam mire vélni: 

hogy anynyi írásaimra, s’ olyly sokáig, semmi bizonyosat nem tudhattam 
Loewével való dolgomról. S’ íme a’ napokbann maga személyébenn tsak itt 
terem Győrött, engem’ meg keres, s’ meg fejti a’ dolog mi voltát: hogy ő két 
egész hónapig oda útazott dolgábann, meg fordúlt Kassán is, most Pestről jött 
fel, s’ leveleimre már szóval adván válaszát jelentette, hogy Nagyságodnak 
már régen meg küldötte a’ kívánt Nyomtatványokat, a’ pénzt is Weingand által 
már kézhezz vette. 

Ezt az egyet nagyon bántam, hogy azonnal meg nem tudhattam, és ilyly 
különös kegyelemért, mint illett vólna, háláló írásommal magamat Nagyságod’ 
adósának nem vallhattam. Kegyelmes Pártfogóm! az a’ szív, az az ember társát 
szeretö érzékeny nemes szív, milylyen Nagyságodé, mikor ártatlanúl gyönyör-
ködik benne, hogy segíthet egy meg szorúltnak űgyén, tsak az egyedűl 
képezheti magának, mi belső le nyugosztalás, mi éles öröm borítja el viszontag 
az ilylyen szegénynek meg könynyebbedett szívét is. Meg illetődésébenn nem 
talál elegendő szavakat, hogy hálá adatosságát bizonyíthassa. 

Engem’ különösen nyomorgatott a’ bal szerentse leg jobb szándékimbann 
is. Nagy zúrzavarbann keveredtem Gyűjteményem miatt már kezdetekor. Alég 
vihettem a’dolgot tsak anynyira is, hogy ezzel a’ második nyomtatással el 
hitessem a’ Hazát, hogy nem tartottam tsak szóval. Mert a’ Nyomtatós nem 
lévén még ki elégítve munkájáért, nem adta mind eddig is által mind a’ 
Nyomtatványokat. Tsak Pest, Kassa, Szombathely, és Pozson, a’ hol nyomta-
tódtak, láthatott valamit belőlök, a’ Hazának többi részeire még el nem 
küldetettek, noha már el múlt esztendeje, hogy már a’ sajtó alól ki keltek, 
kivált az első két Részek. Most, hogy Nagyságod olyly nagy sommát méltózta-
tott helyettem le fizetni, fogadta Loewe, hogy már által adja mind egyig a’ 
többi Darabokat. S’ így nékem már módom lévén az el küldetésbenn, remélhe-
tem, hogy talán nem sokára gyűl anynyi az el adatásból, hogy ki válthassam a’ 
Hertzeg Aszszonytól kegyesen adatott Jutalmomat az Arany Numismát is, 
melylyet Loewe mint egy zálogbann tart még a’ többi Restantiáért. 

Ezen alkalmatossággal maga sürgette Loewe Nagyságodnak második 
Manuscriptumát is a’ Szabadságról, s’ a’ többit, kit is által adtam olyly 
rendelés tétellel, hogy sokkal szorgal-matosabban, és kevesebb fogyatkozással 
nyomtatódjék a’ Költeményes Holminál. A’ Bétsi Censor, ki a’ Magyar 
Dolgokat vizsgálja, Győri Fi, derék egy ember, rakva minden Szép Tudomá-
nyokkal, kivált az ízlés igen fínom benne. Most az őszszel itt vólt Atyafiait 
látni, magam nem mehetvén Bétsbe, örültem, hogy itt találkozhattam véle. 
Egyről másról beszéllgetvén magától hozta elő Nagyságodnak Verseit, kivált 
a’ Szabadságról. Tsodáltam, hogy egy olvasással anynyit tudott belőle 
előhozni. Egészen bele édesedett, és nem győzte eléggé dítsírni. Ki mondhatat-
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lan szépek, s’ gyönyörűek Bartsainak is, amá Levelező Társnak, Versei. 
Nagyon tetszenek azok is, miket Bárótzitól olvastam bennek. 

Bizonyos vagyok benne, hogy e’ lesz  az a’ Munka, melyly a’ Magyarságot 
szerető Hazafiaknak, kivált a’ Nagyságos Tárgyokra nézve is, telylyes meg 
elégedést fog okozni. 

Nem bántottam e meg Nagyságodat, hogy utóbbik levelembenn bátorkod-
tam kérdést tenni, ha meg engedné e, hogy Függelékűl ezekkel a’ Versekkel ki 
adhatnám Boldogúlt Ányosnak Maradék Verseit? Tudom, szépeknek esméri 
Nagyságod is, erzi bennek Nagyságod is a’ nemesebb illetődésnek hangozatit. 

Nagyságos Uram! Anynyi sok kegyelmeit, melylyekbenn olyly bőven 
részesített, esedezem alázatosan, tetézze még egygyel. Ne tegyen részemről 
rövidséget Nagyságodnál a’ Szabó Dáviddal támadott per, melylyről Nagysá-
god azt hiszi, hogy én vólnék egyik nagyobb ostromlója. Én tsak egyedűl azt 
akartam meg jegyezni benne, hogy vét Szabó Dávid a’ Magyar Nyelvnek 
belső tulajdonsága ellen a’ szavakat egymástól olyly szabadon, olyly szélylyel 
szórván, a’ mi valósággal olyly igaz, hogy született Erdélyiek is vallják. E’ 
miatt esett az utánn mind a’ két részről néhány fullánkosabb szó is, de én meg 
szűntem, nem is akartam, nem is akarok többekbe egyveledni. Hogy Rajnissal 
valóbann nagyobb tsatája vagyon, arról nem tehetek. Szabó maga az oka. Ő írt 
először Rajnis ellen Ki á Nyertes név alatt egy elég sértegető írást. Most már 
Rajnis defensive tartja magát, s’ el ragadtatván, igaz az, hogy elég sulylyos 
benne az offensiva is. Sajnálom mind kettőjöket, de inkább Szabót. Jobb lett 
vólna per nélkűl a’ drága időt egyebekre fordítani. Ezt én is így tartom. 
Azonbann épűl, s’ gyarapodik perek által is a’ Nyelv, tsak módjával legyen. 

Én magamat tovább is alázatosan ajánlván anynyiszor tapasztalt Kegyessé-
gébe, maradok holtig mély tisztelettel, és telylyes engedelemmel minden 
Parantsolatira. 

 
A’ Nagyságos Bárónak 
 

Kegyelmes Uramnak és Pártfogómnak 
 
Győr, 24. October 1788. 
 

Kész Szolgája 
Révai Miklós m. p. 


