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Ratzky Rita

„It ülök az iro asztalomnál, egy óra beszél elöttem…”

Ismeretlen Bessenyei György-levél 
a Petőfi  Irodalmi Múzeum gyűjteményéből

Az alább közölt Bessenyei György-levél az írónak azokból az éveiből való (1774–
1775), amikor református főkonzisztóriumi titkár volt Bécsben. Nem hivatalos 
ügyben íródott, a baráti levelek műfajába tartozik. Megszólítottja egy fi atalember, 
akivel az író Bécsben találkozott. Mivel a levél boríték, illetve címzés nélkül őr-
ződött meg, a címzett személyét belső utalások alapján azonosíthattuk. Janko-
vics József, aki néhány nehezen kiolvasható szó értelmezésében segített, a Pécel 
község meghatározásával vezetett nyomra. Bessenyei kora tavaszi szomorúságát 
Bécsben egy fi atal társaság oldotta, közülük az író számára ifj . Ráday Gedeon volt 
a legkedvesebb, ő lehet a levél címzettje. Id. Ráday Gedeon 1774–1792 között a 
dunántúli egyházkerület főgondnoka volt, családja Pécelen élt, fi a pedig két év-
vel volt fi atalabb Bessenyei Györgynél, neki szólhat az enyhén ironikus „ifi u úr” 
megszólítás. 

A kézirat több más, különböző korszakból származó darabbal ugyanattól a tu-
lajdonostól 1978-ban került be az Irodalmi Múzeum kézirattárába (jelzetszáma: 
V.4455/6.). Ezek a darabok Ernst Lajos gyűjteményéből származnak.

Forrás

Bessenyei György levele
Bécs, 1774. március 3.

Tekintetes ifi u Ur!

Nem tudom mitsoda szerentsetlenség okozza, hogy humorom az ablakomra 
könyvező fellegekkel öszve botsátkozván, mindent szomoru borongásnak 
mutasson valamit a Természet körűlte mozdithat. It ülök az iro asztalomnál, 
egy óra beszél elöttem, nézem hogy életemet edjik pertzrül a másikra miképpen 
taszittya, tapasztalni kel rajta mulásomnak közzelgetését. Szomoru emlékezet, 
szüntelen halok, gondolom magamba és még is fáradok hogy élhessek még 
pedig, hogy szerentsésen élhessek. Legyen meg hát a fáradtság, üldözni fogom 
véle a mezitelen szerentsét, kit Pétzelen meg lopni egy részrül el nem mulatok, 
mert érzettem hogy egy fürt haja kezembe akadt vólt akkor, midön  Fiainak, és 
Leányinak Némely Nemes reszei a már nevezet helyen tévelygő személlyemet, 
oly szelédeden, kegyesen, nyajjason, és baráttságoson vették, mitsoda szülhet 
gondoltam magamba, szivünknek édesseb erzéseket, mint az, ha tiszta, józan, 
és nemes tulajdonságoktul szerettethetünk, illyen mindenek felet való leg első, 
s örökös vigaztalást szült nekem Bugyi, melyhez Pétzel hozzám mutatot szivével 
is Atyafi  Lévén el szakasztotta belöllem magának azt, a mi Szükség vólt, s. 



188

lehetett, ugy hogy töb szakadásra való hely nállam ne lehessen. Szerentsés az, a ki 
szakadhat hogy maga epüljön s. másokat is epithessen annyi szakadást kivánnék 
illyet rajtam, a mennyi lehetne, és a végezésektül1 bennem engedtethetnénék.2 
Az urnak én most mint akarnám nem irhatok, napjainknak borongásai okozzák, 
hogy kellemetes ideinkhez való reménséginket tsak kebelünkbe szorongattyuk, 
engedje a felső kegyelem, hogy azoknak kinyilt virágjairul alyakaink nyájjas, es 
edes tsókokat szedegethessenek, a reménséget értem it kétstség kivűl, mely egy 
részével szüntelen virít, de más óldalával örökké öszve borult bimbojába marad, 
ebbül támad egy tanálos mese, az emberi sziv, mely szüntelen dobog, beszél, még 
is örökke halgat, reménye is mindig bimbodzik, s. mindég virít, ő és a reménség 
egygyek. Ara kérem az urat hogy azok a kevés kálvinusok oda haza, Ház es Familia 
szerint szeressék egymást, mert nints job dolog a baráttságos egygyességnél, 
engemet is szeressenek pedig, hogy az által job lehessek. Az ifi u asszonynak 
szóllanék; de mi haszna, azt fogja mondani ifi u ember s. szeret indulataitul ide s. 
tova hanyattatni. Igen is hogy szeret, mert nem veszedelem tudja ő, azt érezni mit 
a Természet ád, ’s bennünk igazoll, illyenek a Törvényes indulatok, mellyeknek én 
Verbötzin kívül alatsonyság nélkül engedelmeskedni meg tanultam, ezeket nem 
udvari hangbul mondom mely majd mindenkor más belső részekbűl szármozik, 
mint a millyeket magyaráz, hanem hordóbúl szóllok ki mint Diogenes ki tsupán 
a valóságnak ki fejezésébe kereste boldogságát mely halandok szerentséjenek egy 
nevezetes részét érzem én is azon igaz tiszteletembe mellyel maradok

                                                            Az urnak
Bets 3 Martii
           1774.

 Alázatos szolgája
 Bessenyei György

A Tettes3 Urnak es Asszonynak alázatos hiv tisztelettel való szolggálo vagyok, 
a kis Asszonyékat ha szabad ölelem

1 [egy szó <rajt> kihúzva]
2 [vessző kihúzva]
3 [Tekintetes]


