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BESSENYEI GYÖRGY KÉT KIADATLAN LEVELE 

A felszabadulás utáni években számos Vas megyei főúri család 
iratanyaga került Szombathelyre, a Megyei Levéltár gyűjteményébe. 
Ezek között szerepel a tömördi Chernel család levéltára is.1 A z 1951-
ben letétbe helyezett fond2 állományában található Bessenyei György-
nek két, Magyary-Kossa Józsefhez írt, mindmáig kiadatlan levele.3 

Bessenyei György levelei Magyary-Kossa Józsefhez 

Béts, 5dik Janii 1768. 

Érdemem felett való Drága Jó Uram 

Mit tselekedjem hogy nagy kegyességét az Urnák, mellyet 
ismeretlen érdemetlenségemhez viselt meg hálálhassam, nem 
tudhatom mert most is valahányszor megemlékezem az Ur-
nák szives jó akaratjárúl s bátor tselekedetemrül, minden 
kor el borit az szemérem, meg gondolván azt a mit az Ur 
okossága előtt vakmerőül el követtem. Instálom alázatosan 
az Urat ne legyen próbálatlan ifjúságomnak, bátor tseleke-
deti mellyel tanátsos intelmei ellen tudom hibáztam. Ezt 
egyéb nem okozta bennem hanem az mely szerint tudom 
hogy az isten rendelésének akárhogy felöltem, bé kell te lje-
sedni azért az ő kegyelmes igazgató gondviselésének ajánlván 
magamat tselekedtem ezt az Ur előtt, méltóztasson azért dol-

1 Vas Megyei Levéltár Szombathely (Továbbiakban: VaML 
XIII. 4. 

2 Letéti száma: 97/1951. 
3 VaML XIII. 4. 19. csomó 
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gomat mint jó kegyes Atya szivére venni, ha kedves szár-
mazása bennem vigasztalásomra nyugodalmát az Urnák 
Atyai tettszése szerént fel találhatja. Nem kényszerítem az 
Urat mert tudom hogy az isten akaratjának erőltetés nélkül 
kell végbe menni, azért akár egy keppen akár más keppen 
dülljön az dolog igen hamar és tsendesen meg kivánok nyu-
godni az Urnák tetszésén, de hogy az hívséget s ösztönöket 
érezvén bennem az istennek rendelésével szerentsémet ekkep-
pen próbálóm nem ítélhet meg az Ur, ám azért utolsó tsep 
véremig ajánlom hivségemet az Urnák ha az isten engedel-
mes fiuságomba az Urat vigasztalni akarja, most pedig ké-
rem alázatoson légyen szorgalmatos az istennek felőlem való 
végzését meg tudni s méltóztasson engemet, kéttségembül 
fel segélleni akármely felé, mert mindenkeppen igen köny-
nyen meg nyugszom a mi istenünk akaratján, de még is 
mindazonáltal ha az Ur mint bölcs Atya szerelmesének tsen-
des nyugodalmát, s szeretetit karjaim között örömére Ítél-
heti, engedje egymásnak hivségünket, mert a világ el múlik 
de az léleknek az igaz hivség hit s szeretet által idvezülni kell 
a Krisztus érdemes halállába, nem kötöm magamat mert 
az Urnák kedve ellen nem akarok fijává lenni. Lehetetlen 
dolog ez inkább halljak meg mint ez legyen. Vegye azért 
most az Ur szivére gyermekének sorsát és az én ügyemet, 
lássa meg a dolgokat mely szerint ha az én nemzetem vagy 
világba való rangom, vagy erköltsöm az Urnák gyalázatjára 
nem lehet, engedje meg had szerethessük én és az Ur kedves 
gyermeke egymást halálunkig, az isten látja a lelkemet hogy 
nem az vagyon ha a tiszta szeretet miveli ezt bennem, mert 
a mi azt nézi mindenkor betsületes ember lehetek magam-
ba de tisztelem az Urat s kedvellem gyermekét szivembül. 
Ezzel elébb kellet vólna nékem az Urnák udvarolnom de 
engedjen nékem. 
Maradok 

holtomig igaz engedelmes szolgája 
Bessenyei György 
gárda Hadnagy 
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A borítékon: 
Perillustri ас Generoso Domino Josepho Kósa de Magyari Cer-
torum I. Comitatum Tabulae ludiciariae primario Assessori Domi-
no mihi Colendissimo 

Cornarom 
Ekel 
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Béts, 28. Janii 1768. 
Érdemem felett való Drága jó Uram 
Minémü szeméremmel kénytelenittetem, az Urnák tisztele-
tire már régen el küldött levelemet ismét ebben emlékezetibe 
hozni bölcsen meggondolhatja, mert idegen érdemetlenségem, 

11 It 85/4 
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távolabb vit tőlle, mintsem nagy indulatját mellyel tsekély 
személyemet el szenvedni oly kegyesen méltóztatott, érde-
melhetném. De tudom hogy az Urnák nagy tanátsai fogják 
probálatlan ifjúságomat kimélleni, és meg engedik igen bá-
tor tselekedetembül származott hibámat, mellyet azért kö-
vettem el ekkeppen hogy az istennek felőliem való végezésit 
nagyobb tsendességemre vagy fájdalmamra tapasztalhat-
nám. Kedvezzen azért erőtelenségemnek és ítélje meg hogy 
hiba é valakibe tulajdon nyugodalmának keresése, tudván 
maga iránt az isten rendeltetésének, igy vagy amúgy, csal-
hatatlan bé telljesedését. Ez szerint bizván én is magamat 
istenünk akaratjára. Udvaroltam ismételten az Urnák, mert 
tudtam azt hogy ámbár Atya légyen, mindazonáltal tsak 
a maga örökké való Attyának tetszésitül függ. Melyre nézve 
az Urtul óhajtóm tovább istenem akaratját róllam meg-
tudni, mely akármely felé nyilatkozzon ki az Ur által tudom 
javamra lész és könnyen meg is nyugszom benne, mert a jó 
isten tetszése akármely részre veti ifjúságomat mindenütt 
hiszem hogy hasznomat akarja azért miért ne nyughatnám 
meg a szomorú változások alatt is a mellyek nékem jövendő-
ben tudom mind örömöt szülnek. Most oly szándékkal va-
gyok hogy az istennek akaratjábul az Urnák pedig s szerel-
mesének tetszésébül, örökös engedelmes tagjokká légyek, 
mellyet az Urnák leg kisebb kedve ellen meg nyerni nem 
hiszek nem reménylek és él az isten hogy nem is kivánok, 
hanem instálom alázatosan az Urat hogy önnön jósága sze-
rint javamat kívánván, ne engedje időmet a fájdalmas kétt-
ségtül vesztegettetni, melyet most hasznos szorgalmatossá-
gokkal tölthetnék, szabadittson fel tzéljának ki nyilatkoz-
tatásával, mellyel reményem vagy légyen haszontalanná vagy 
éledjen hogy ne vesztegessem magamat tétovázásommal. 
Segéllyen segéllyen kéttségemnek keservébül kérem aláza-
tosan az Urat akármint lész akaratjának ki jelentése, mert 
igy is nemesnek főtisztnek s emberséges cavallernak ismérte-
tem a világba, és sok felé szabad szerentsémet vadásznom. 
Mindazonáltal én instálom az Urat hogyha az oly személyt 
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melynek az világban mindenkeppen élete vagyon, az igaz 
állandó férfiúi hivség s tiszta szeretet szerentséssé tehet, lé-
gyen kegyes akaratjának ki jelentésében hozzá engedelmes 
ifjúságomhoz, és ne vesse meg engedelmes hivségemet, mely-
lyet tiszteletére istenünk tetszésével szerelmesibe örökösen 
fel áldozni kivánok s vagyok holtomig igaz szolgája 

Bessenyei György 
gárda Hadnagy 

P. S. Ha tsekélységem válasszát érdemelheti az Urnák mely-
rül szeméremmel és kéttséggel emlékezem az én titulusom ez, 

Monsieur 
Monsieur George de Bessenyei 
chavalliere de la noble garde 

Hongroise et Sons Lieutinant de leurs Majistes 
I. R. et Apostolique 

Ugy tartom, hogy a Török Referendárius Ur ő nagysága 
levelébül mellyet a postárul eddig talán kezéhez vehetett az 
Ur informáltathatott róllam, nemzetemnek régiségérül s 
örökségirül, vagy mostani sorsárúi mert ő itt részünkről 
Referendárius most a felséges Cancelláriának azért kell neki 
bennünket ismerni s magunk viseletibe is mint egyebekbe. 

A borítékon : 

Perillustri ac Generoso Domino Josepho Kossá de Magyar Cer-
torum I. Cottum Tabulae Iudic. Assesori Titt. Domino Singula-
riter Colendissimo 

Comarom 
Ekei 
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A levelek címzettje Magyary-Kossá József (1708—1779) ekeli 
(Komárom megye) földbirtokos, aki felesége: nagygyőri Kutas Bor-
bála (7—1753) halála után egyedül nevelte leányát, Juliannát. 
(1750—1779)4 A szép, fiatal s nem utolsósorban jelentős hozomány 
várományosaként emlegetett leány nagy népszerűségnek örvendett a 
korabeli ifjak körében. Erről tanúskodnak az apa levéltárában gondo-
san megőrzött leánykérő levelek is. Elsőként Erdődy Lajos jelentke-
zett szándékával.5 Mint írja, a pozsonyi országgyűlés alkalmával 
meglátta s megszerette Juliannát. Otthon édesapjával is megbeszélte a 
dolgot s miután az beleegyezett, szeretne leánykérőbe elmenni Ekeire. 
Választ kér, mehet-e? 

Két évvel később már 5 ifjú szerette volna feleségül venni az akkor 
17 éves Magyary-Kossa Juliannát. 

így elsőként Pázmándy Sámuel prókátor, akinek leánykérő levelét6 

további 3, az apai döntést sürgető levél követte,7 míg végül jelzi, hogy 
megkapta az elutasító választ.8 

Ezután Páli Nagy István küld közbejáró levelet sógorának (Ma-
gyary-Kossa Józsefnek),9 melyben pártfogoltja, a bécsi testőrségben 
szolgáló Tornallyai Pál hadnagy10 részére kívánná elnyerni a leány 
kezét. 

Az év második felében Csépai Zoltán István11 és Bogárdi Mészöli 
István12 jelentkezik kérőként valamint ez időben keltezett R. Márkos 
Péter levele13 is, melyben jelzi, hogy megkapta az elutasító apai választ 
s azt közölni fogja azzal az ifjúval, aki őt közvetítésre felkérte. 

Ezután következett Bessenyei György a leánykérők sorában. Jelen 
dolgozatban teljes egészében közreadott levelei alapján követhetjük 
próbálkozását s az atyai választ sürgető sorokból következtethetünk 
az elutasításra is. 

4 Az életrajzi adatokat vö. Kempelen Béla : Magyar nemes családok 
Bp. 1913. VII. 25. 

5 VaML XIII. 4. 18. csomó; a levél keltezése: Újfehértó, 1765. 
május 27. 

6 VaML XIII. 4. 19. c somó; Baracska, 1767. február 6. 
7 U o , Iszkaszentgyörgy, 1767. március 31., Fejérvár, 1767. május 

26. és 31. 
8 Uo.; Mórott, 1767. június 13. 
9 Uo . ; Kiskálna, 1767. május 31. 
10 Gömöri Tornallyai Pál 1767. július 11-ig szolgált a testőrségben. 

Vö. Hellebronth Kálmán: A magyar testőrség névkönyve. Bp. 1939. 
11 VaML XIII. 4. 18. csomó; Pest, 1767. június 19. 
12 VaML XIII. 4. 19. csomó; Pest, 1767. szeptember 14. 
13 Uo . ; Madaras, 1767. december 15. 
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Néhány hónappal később még Csejtey Zsigmond jelentkezik,14 

majd alig néhány héttel az övé után megérkezik Ekeire Chernel Jób 
leánykérése is.15 Végül is ő nyeri el Magyary-Kossa Julianna kezét, s 
még abban az évben megtartják az esküvőt is.16 

Ezzel magyarázatot kapunk arra is, hogyan került a tömördi 
Chernel család levéltárába Magyary-Kossa József levelezésanyaga. 

Szerény adalék e két levél Bessenyei György testőréveinek esemény-
történetéhez, azonban ezzel is teljesebbé váltak az életéről eddig ismert 
adatok. 

PAPP JÁNO 

GALÁNTHAI GRÓF FEKETE JÁNOS ÉS 
AZ ERDÉLYI MAGYAR NYELVMÍVELŐ TÁRSASÁG 

Gróf Fekete János (1741 — 1803), a magyarországi 1790/91-es 
országgyűlésen azok között van, akik az egyház és a papság hatalmá-
nak a korlátozását kívánták és a magyar hadsereg felállításának a 
szorgalmazása mellett a magyar nyelv jogainak a visszaállítását óhaj-
tották. Nevét a közhangulatot visszatükröző, többnyire kéziratban 
terjedő pasqvillusok országosan ismertté tették. Mindezek a tényezők 
közrejátszottak abban, hogy a költőként is ismert Feketét 1794-ben 
az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság levélben kereste meg.1 

A társaság eljuttatta Feketéhez saját röipratait, amelyekből Fekete 
képet alkothatott magának az erdélyiek országos visszhangot kiváltó 
célkitűzéseiről. A külföldi nyelveket ismerő, franciás műveltségű gróf 
még ugyanabban az évben részletesen levélben2 fejti ki véleményét az 
erdélyi társaság művelődési programjáról. Örömmel üdvözli a maros-
vásárhelyi társaság megalakulásának hírét — s mint kiderül — kül-
földön szerzett tapasztalatai nyomán őt is foglalkoztatta egy társaság 
alapításának gondolata. A terv megvalósítását — mint írja — „tsak 
sorsom mostohasága hátráltatta . . . " ; az általa elképzelt, tizenként 
emberre méretezett társaság a haza földrajzának, történelmének a 

14 VaMLXIII . 4 .18. csomó; 1769. november 2. és 21. 
16 VaML XIII. 4. 20. csomó; Sopron, 1769. december 13. 
16 Kempelen В.: i.m. VII. 25. 
1 A levél elveszett (Fekete itt közölt, a társasághoz és ifj. Teleki 

Domokoshoz írott válaszlevelében hivatkozik a társaságtól kapott 
levélre!) 

2 MTA Kt. Régi és újabb írók 4. r. 72—73. sz. Néhai Galánthai 
Fekete János Magyar költői munkáji II. rész, 2—4. (kézirat). 


