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Jövel Uram Jésus ne hagy-el Engemet, 
Jövel Én Jésusom fogd-meg Jobb-kezemet, 
Jövel En Jésusom vedd Hozzád Lelkemet, 
Jövel 's Föld Gyombrában nyugtasd meg Testemet. 

Kováts Pál, a' Méltosságas Udvarnak Lelki Pásztora 
és á! Kis Aszszonynak Taniioja. 

Szebenben nyomtattatott SÁRDI SÁMUEL által. 

BACSÁNYI JÁNOS LEVELEI ID. BÁRÓ RÁDAY GEDEONHOZ.» 
(Első közlemény.) 

I. 
Méltóságos Báró Úr ! 

Nagyságos Uram! 

Vettem Nagyságodnak betses Levelét, Zrínyijével eggyütt. — Még 
a' Múzeum II-dik Kötetének 2-ik Negyede nem jött-ki. Készen hever 
nállam, 's a' költséget várja. Oly szép darabokból álló Negyedünk, 
mint ez, még nintsen. Eleget vagyok rajta, hogy költséget talállyak reá. 
Nem méltóztatnék-e Nagysád-is valamely részben erga restitutionem elo-
segélyteni ? — Azonn vagyok, hogy postán kűldhessem-meg a' vevőknek. 
Annyi segélyto különös jó Társaink akadának, hogy minden fertály esz
tendőben adhatnánk-ki egy, válogatott darabokból álló Negyedet. Hama-
rább-is kelne postán, 's hamarább el-terjedne az Országban; a' pénzünk-is 
előbb meg-fordúlna. 

Consil. Aranka Úrnak eggy igen szép Statistica Dissertatiótskája 
vagyon kezemnél. Valami négy árkusra megy. ígéri, hogy a' Múzeum' 
számára újra ki-dolgozza. 

A' Tudós Társaságra való Candidatusokat Révai' kiadása szerént 
nem kétlem, látta már Nagyságod. Nagy vakmerő szélességnek tartyák 
sokan Révainak ezen tselekedetét. — Lessz-e már azon Társaságból 
valami ? Nékem igen tsekély reménységem van hozzá! 

Bétsben létemkor el-mentem Görög Úrral Alberti' Typographiájába. 
ígérte, hogy ugyan ki-tesz magáért a' Murányi Vénus nyomtatásában. 
Méltóztassék Nagysád Göröghez fel-küldeni Gyöngyösi azon darabjának 
második íz-béli kiadását felküldeni. Személlyesen akartam Nagyságodat 
e' végett kérni; de nem jöhettem Pest felé, a' mikor Pozsonyból vissza
tértem; a' mit-is nagyon sajnálok. Rájnissal barátságba léptünk. Mond-
gya, hogy még nem volt néki igaz egyenes baráttya, a' ki vele annak 
rendi szerént meg-ismértette volna hibájit. Henriásból 's Virgilius Éneis-

1 Hely s kelet nélkül. 
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sébol a' minap külde egy fél-árkusra való példát. Gyönyörű, felséges 
Hexameterek ! 

Magamat Nagysád' tapasztalt Gratziájába ajánlván, vagyok 
Nagyságodnak 

alázatos tisztelő szolgája 
Batsányi János mk. 

P. S. A' Minap ezen Epigrammát írám egy Nagy Úrra: (Tetszik-e 
Uagysádnak ?) 

Éten lire. 

Sem Vers, sem Nyelvünk nem tetszik néked, Etendi ! 
Hasztalan az; nem fér Úri Nemedhez emez. 

Úgy vagyon! Isteni mulatozás 's tudomány az : emennek' 
Mennyei szépségén nem kap akármi Majom. 

NB. Ezen verseket tulajdonképpen 1787. esztendőben tsináltam; de 
isak a' múlt napokban javítottam úgy meg, hogy mással közölhessem. 

II. 
Méltóságos Báró Úr! 

Nagyságos Uram !2 

Nagysád' Kazintzy Uramhoz adott utolsó Levelének toldalékjából 
értem, hogy Trattner Uram nem tudgya, mellyik énekhez tartozzék a 
kóta. Én mindgyárt az énekre reá tettem a' jegyzést, hogy az fog rézbe 
metszetodni. Méltóztassék Nagysád erre nézve néki meg-mondani, hogy a' 
2-dik negyednek leg-utólsó darabja légyen az, úgymint Vérségi Barátom
nak ezen Éneke: L'ányka Utat szerelmemnek nyiss már egyszer szivedbe 
és ennek az éneknek első stropháját rézbe a' kóta közzé kell metszeni, 
azonn kivül, hogy az ének maga-is egészlen le leszsz nyomtattva. 

Aranyka Assessor Uramnak Levele valójában nagy betsülésére 
válik Társaságunknak; kivált egy ollyan ember' létére, a' kinek nagy 
tudománnyáról és szerentsés poézissáról szép vélekedéssel vagyon a' Haza. 
A' ki-jegyzett hibák-is többnyire mind ollyanok, mellyeket valóságos 
hibáknak lenni esmérünk, 's meg-is változtatunk. N-o l-o Ne gondol -
lyunk erre, nem hiba; mert ez annyit tesz: hogy erről felejtkezzünk-el, 
ne-is gondollyunk reá; Ne gondollyunk evvel pedig annyit tesz, ne légyen 
arra gondunk, vagy-is: ne hajtsunk arra semmit-is. ez pedig nem a' mi 
értelmünk. —• N-o 3-o egyéb; ezt Nagysádra bízzuk; méltóztassék azt 
ítélete és tetszése szerént meg-hagyni, vagy meg-változtatni. — N-o 5-o 
fel nem találkoznak, hiba. Vajha több illy figyelmetes, egyenes-itéletü 
Olvasóknak jegyzéseikhez lehetne szerentsénk! 

1 Bacsányinak Toldy Ferencz által 1865-ben kiadott gyűjteményes költe
ményei között (12. 1.) e 3-ik sor igy : »Ugy van. Apollónak gyűlölnek húgai; 
s nyelvünk«. M. J. 

2 Hely és dátum nélkül. 
6* 
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Örömmel értettük, hogy a' 2-dik Negyedet egészlen el akarja 
Trattner Uram a' Vásárra készítteni. De tsudálkozunk azonn, hogy Kas
sán, 's ezen az egész tájon még egy Exemplárt sem kaphatni az első 
negyedből. — Itt még tsak nevéről ismerik jobbára. 

Igen kedvesen vennénk, ha Nagysád a' 3-dik Negyedre szántt 
darabjait in 4-o tisztán le-írattva hozzánk bé-küldeni méltóztatnék; ar 

végre, hogy minden Authornak darabjai kezünknél lévén, rendbe szed
hessük, és egybe kötve Censurára adhassuk, és így tellyesen elkészítve 
így küldhetnénk osztán nyomtatásra. — Ha a' II-dík Negyed készen 
lessz, mindgyárt el-küldheti hozzánk Trattner Uram az Exemplárokat a' 
vásári alkalmatossággal. Az ide való sós Controlor is ott van most. 
Általa küldöttem is nékie levelet a' napokban. 

Simái Uram szeretné, ha a' Comoediájában a' Simon zsidó Sala
monná változna; de talám már bé-is van nyomtattva. 

Nagyságodnak tapasztalt grátziájába ajánlván magamat, vagyok 
Méltóságos Uram! 

Nagyságodnak 
alázatos szolgája 

Batsányi mk. 

P. S. Ossziánomat még most nem merem Nagysád' ítélete alá 
ereszteni. Még tsak az öregéből forditottam-le egy részét, és nints eléggé 
meg-jobbítva. — Szabó' első tomussa nem sokára kész leszsz. 

NB. Mélt. B. Orczy azt irja én-hozzám, hogy M. G. Teleky Jós. 
Verseket igért Museumunkba. Szomjan várjuk. 

III. 

Méltóságos Báró Uram! 
Éppen ma vevém a' Pesti Trattner Úrnak Levelét, mellyben 

jelenti, hogy munkáinknak Nyomtatását magára vállallya. Mivel azért 
15-dik februáriusban Kazintzy Uramhoz botsátott Levelében azt írja 
Nagyságod, hogy a' jöv'ő Vásárkor fog a' Posonyi Landererrel és 
Weiganddal is az említett nyomtatás iránt szállani; tehát (mivel 
Kazintzy Uram valamelly hivatalbéli Commissioban máshol foglalatos
kodik) szükségesnek Ítéltem lenni, Nagyságodat Trattnernak szándékáról 
előre tudósítani. így vágynak tulajdon szavai Trattner Uramnak, a' hol 
jelenti, mitsoda conditiokkal vállallya magára Gyűjteményünknek ki-adá
sát: Erstens: zwey Hefte davon zu drucken, und wenn nach deßen 
Bekanntmachung sich nur wenige Abnehmer fänden, davon abzustehen. 
2-tens der Gesellschaft unentgeltlich 25. Exempl. zu geben, so lange 
nur unter und bis 200. Stücke davon abgesetzt werden; 40, wenn 
250—300 abgehen; endlich 50, wenn die Anzahl 300. übersteigt. 
3-tens daß mir gedachte Samlung unter keinem Vorwande entzogen 
werde, so lange ich sie fortzusetzen gedenke, oder doch in diesem Falle 
ein ganzen Jahrgang, das ist 4. Hefte geliefert werden. Schriften werden 
ganz neu (die ich nächstens erwarte) dazugenommen werden, und Papier 
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go gut und schön, als es zu haben ist; das Format beliebe die Gesell
schafft selbst zu bestimmen«. 

Láttya Nagyságod, hogy Trattner megérdemli, hogy reá bízzuk 
Munkánkat illy igaz és illendő fel-tételek alatt. Nem-is fogunk tehát 
késni, Irásinkat, mihelyest Kazintzy Uram haza jövend, Pestre által-
küldeni. Nem szükség tehát, Nagysádnak Landererrel szóllani. 

Gróf Telekiek Ő Nagyságoknak még nem írtunk, rész szerént, 
mivel nem-is tudgyuk, hol vagyon most lakások, rész szerént és főkép
pen, mivel jobbnak találtuk, majd az első kötetnek által-küldésével írni 
hozzájok. Nagyságodnak bolts tanáttsát Cancellárius G. Pálfy iránt, 
a' mint illik, nagyra betsüllyük ; és közinkbe való állását Nagysádnak 
(noha, igazat szóllván, esmérvén Nagyságodnak igaz hazafiúságát, rólla 
nem-is kételkedtünk) a Nemzet nevében elore-is köszönnyük. 

Vagyunk Méltóságos Urunk 
Nagyságodnak 

alázatos szolgái 
Batsányi János mk. 

Kassa 11-ik Mártii 1788. R. Cameralis Cancellista 
és Társaim. 

P. S. Szabó Dávid, ki különösen tiszteli Nagyságodat, már a múlt 
héten el-végezte Miltont. Úgy hallyuk, hogy más-is fordíttya prosában, 
az Originális szerént. 

IV. 

Méltóságos Báró Uram! 
Által-küldöm itt Nagyságodnak a' Magyar Museumhoz tartozó 

Bé-vezetést. Méltóztatott Nagyságod Levelében Ígérni, hogy ha Mun
káinkat, hozzá küldendgyük, fog nyomtatásokra vigyázni. Nem-is reményl-
hettük volna e' nélkül, hogy számtalan hibák nélkül nyerhettük volna 
ki a' sajtó alól Gyűjteményünket. 

Úgy végeztük, hogy most tsak ezen Bé-vezetést nyomtassa-ki 
Trattner Uram Túdósíttás gyanánt, tegye a' Gyűjtemény' titulussát, úgy
mint, Magyar Museum; azokban ellenbe, mellyek a' gyűjteménynek 
Praefatio gyanánt szolgálnak, tegye Bé-vezetés, a Dátumot továbbá a' 
jövő 1. Májust, azokban az Exemplarokban ellenben, mellyek az első 
Darabhoz majd praefatio gyanánt ragasztattnak, tegye: Kassán, 13-dik 
Novemb. 1787. Végre az utolsó oldalon, a' 12-ikk lineaban, loco Az Első 
Szakaszban, tegye a' praefatioban: Ezen Első etc. Az Ortographia, a' 
mint írattatott, maga mutattya magát a' Szedőnek. NB. a' hol Német 
Citatiok vágynak, déak betűkkel nyomtattassanak, el-annyira, hogy az 
egész darabban tsak egyetlen egy Német betű se találtassák. 

Kérjük Nagyságodat, ne terheltessék, dolgunkat maga bólts tanáttsa 
szerént intézni; és ezen Bévezetést-is, minek előtte ki-nyomtatódnék, által
olvasni, 's meg-itélni, ne talán valahol hiba esett volna, kivált a' dol
goknak rendében, 's a' citatiokban. 
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A' betű ebben a' darabban Cicero légyen, és a' Citatiokban Gar
mond. Ez talán leg-jobb lessz. A' formátum in 8-majori. 

Vagyok, Társaimmal egygyütt, 

Nagyságod' 
Kassa 22-dik Apr. 1788 alázatos szolgája 

Batsányi mp. 

P. S. Ha Trattner Uram Subscriptiora akarná ki-adni (mert a' praenu-
meratiora már nints Creditum a' Publicumnál) Nagyságod' intézete szerént 
utánna vetheti a' lajstromot, kiknél 's hol lehessen subscribálni, de azért 
a' nyomtatással subscribensekre ne várjon. 

V. 

Méltóságos Báró Uram ! 

A' míg valamelly bátorságos alkalmatosság által Munkáinkat 
Nagyságodnak által küldhetnénk, jelentem itt előre Nagyságodnak, hogy 
az utolszor hozzám botsátott Levelében meg-irtt téendo változtatást a' 
Bé-Vezetésben az Authorokra nézve igen-is örömmel fel-veszszük, tudván,. 
Nagysádnak mind széles tudománnyát, mind jó gustusát. Tsak azt aka
rom meg-jegzeni, hogy a' Sans soüci Philosophust úgy ki nem hagyhatom, 
hogy magában a' dologban-is változtatást ne tegyek. Az a Citatio tsak 
azt illeti, a' mit Malherberöl mondottam, hogy tudniillik Ótet inkább 
tsak Verselonek, hogy sem igaz Poétának tarthatni; és én ezt tsak ugyan 
Friderik utánn mondottam; a' mint hogy o példát-is hoz elé, a melly 
állítását bizonyíttya. Azomban ezt-is tellyesen Nagyságod' tetszésében fog: 
állani, meg-tartani, vagy kihagyni. Kérem Nagyságodat, méltóztassék Bé-veze-
tésünknek egyéb részeit-is szoros examenra venni, hogy valamelly olly hiba 
ne talállyon benne maradni, melly Museumunknak betsületét valamiként 
alább szállíthatná. Néhol kellett Citatiokat tennem tsak emlékezésem 
's mások utánn, a' meg-kivántató Könyvek kezeinknél nem lévén; p. o. 
emlékezem arra, hogy Nagy Lajos alatt 13. Országaink voltának; noha 
ezt bizonyosan állítani, 's nyomtatásba adni, alig bátorkodnám; hogy 
pedig még sokat keresgéllyek a' könyvekben, nints idom, szarvas hiba 
volna pedig még tsak ebben-is meg-botlani. Másként ugyan ki sem eresz
tettem volna még kezeim közzűl, ha nem tudtam volna, hogy a'nyom-
tatás előtt Nagyságodhoz kerülnek munkáink. — Tselekedjék Nagysád, 
a' miként tetszik. 

Milton még nem nyomtatódik. A' kezdete, valami két vagy három 
száz vers, meg fog Gyűjteményünkben jelenni, példa gyanánt. Egy új 
Tj^pographus támadt itt Kassán nem régiben; ez vár most Mannsfeld 
betűiből két vagy három félét; ha reá vehetem Szabót, ezekkel a' szép 
betűkkel fog nyomtatódni fordítása, melly kilentz mintegy tíz árkusra 
fog terjedni. Én tudom, hogy a' fordíttás fog Nagysádnak tetszeni. 
Hexameterben, Neander Piarista deák fordíttása utánn; de a' magyar 



ADATTÁR 87 

ennél még jobb lesz, mert ennek némelly fogyatkozásai-is ki fognak 
pótoltatni. 

Révai' munkáiból most Nyertem Generalis Orczy 0 Nagyságától 
egy exemplárt, mert Révai oda igazította, gondolván Pesten lételemet. 
Másnak itt senkinek nints. Ezt olvassuk Szabóval, a' ki-is igen hogy úgy 
meg-támadta Révai. Meg akar felelni nékie. Eleget iparkodom összve 
békéltetéseken; mi haszonnal, nem tudom. Vagyok Nagyságodnak 

Kassán 13. maii 1788. alázatos szolgája 
Batsányi János mk. 

NB. Trattner Uram a' Nyomtatást bátran elkezdheti, ha el-érkez-
tek már betűi. Még O azt a' két Árkust ki-nyomtattya, el érkezik a' 
többi-is. 

Meg-írjuk-e a' Dedicatiót Cancellarius Gróf Pálfynak. vagy tsak 
dedicatio nélkül ereszszük-ki Gyűjteményünket ? — ne terheltessék Nagy
ságod hová hamarébb meg-írni, hogy tudgyuk magunkat hozzá tartani. 

VI. 

Méltóságos Báró Uram! 

íme, itt vagyon végre Museumunknak első darabja. Bé-vezetésünk 
talám már nyomtatódik-is. Kazintzy Uram közlötte véllem Nagysád' 
Levelét Malherbe iránt. Én könnyen Nagysád' részére hajlottam. így 
végződhetik a' periódus: kit első frantzia Poétának tarthatni. Ezen 
Bé-vezetésben még egy változtatást szükség tenni, ott, hol a' Nyelv-
Könyvről van a beszéd; Légyen: következik osztán, hogy írásaink
ban vagy a sok idegen szót halmozzuk, vagy, gondolatainkat tellyes-
séggel magyarul akarván ki-fejezni, 's a' t. Az idegen írókra nézve, a' 
mint már a' minap-is írtam volt, Nagysád' tetszésében fog a' változ
tatás állani. — Nékem és Szabónak nem tetszik, hogy Kazintzy Uram 
Klopstock' Ódáját Német nyelven-is oda nyomtattattya; 1° úgy-is sok 
a' fordítás ezen első darabunkban, annyival inkább szükségtelen még 
idegen nyelven-is egy annyi Strophából álló darabot, oda függeszteni. 
2° a' fordítás nem versben van, hogy az Originálist, Öszve-hasonlítás' 
kedvéért, a' Copia mellé kellene ragasztani; sot a' fordíttas (ítéletemet 
szabadon ki-mondván) fel-sem éri az originálist. Félő tehát, ne hogy 
Olvasóink, nyelvünknek erőtlenségét fogják okozni, és az elsőséget a' 
németnek adni. Kazintzy Uram most Szepességben van ; külömben igye
keznénk, vélle ezt el-hagyatni. Úgy határoztuk-meg mi magunk között, 
hogy a' mi kettőnek tetszése ellen van, azt a' harmadik ne tselekedgye. 
Mindazáltal ezen esetben nem akarunk jussunkkal élni, Nagyságodra 
bízzuk, ha Nagyságod' Ítélete részére lészen, maradgyon-meg a' német-is. 

Én a' magam' részéről alázatosságal kérem Nagysádat, ne terhel
tessék Priscus Rhetorból az Ossián éneke alá tett jegyzésemben lévő 
citatiot ki-írni. hagytam üres helyet. Egész Kassán nem találom-fel ezt az 
Authort. 
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Ossián' utolsó Énekéből meg fogja látni Nagyságod, hogy Hárold 
után fordítom munkáit. Denist tsak segédeimül fogom venni. Mélt. B. 
Orczy Úrral közlöttem, 6 pedig Mélt. Gr. Teleki Jóseffel. Elég szerentsés 
voltam meg-nyerni tetszéseket, úgy ír Gen. B. Orczy: approbatum per 
Comitem Jos. Teleky et Laur. Orczy remittitur pro continüatione, 6-a 
Maii 1788. Méltóztassék Nagysád Trattner Uramat siettetni, mert o igen 
késedelmes szokott lenni. A' borítték-táblára (mely kék papiros légyen) 
darabjainkat fel-lehet jegyezni. A Német Museum szerént p. o. 

1. Bé-vezetés 1. Levélen 
2. Társaság-kötés » » 
3. Est-hajnal ... ... » » 
4. Koporsói írás » » sat. 

Földi Uram meg fogja tselekedni. Szabó tiszteli Nagyságodat, és örvend 
egészsége' jobbra változásán. Meg láttya most Nagysád, Miltonnak miként 
lett fordítását. 

Vagyok 
Méltóságos Uram 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Kassa. 23. Junii 1788. Batsányi János 

mk. 

VII. 

Méltóságos Báró Uram ! 

Földi Uramnak ezen napokban hozzám botsátott Leveléből értyük, 
hogy szeretné Nagyságod tudni, mi-féle darabokat akarunk a' mostani 
Negyedbe adni, kivált magunk1 munkáira nézve. 

Szükségesnek ítéltük azért, Nagyságodat következendo-képpen 
tudósítani: 

Mi mind addig semmi bizonyost nem mondhatunk, valameddig 
minden darabok kezeinkhez nem érkeznek azoktól, kiknek kedvek van, 
valamit Museumunkba iktatni. Horváth Ádám küldött tsak még, a' barát
ságról, két kis darabot; de ez tsekélység, és pedig nints-is jól ki-dol-
gozva; azt írja, hogy készen van nála Aeneis' első könyve négyes vers
ben, és hogy ez a' munkája ditséretet-is nyert légyen már M. G. Teleky 
Sámuel Úr 0 Exellentziájától. A' mái postával írunk nékie, hogy ezt 
küldgye által; — Földi Uram azt írja, hogy Ő a' mostani Negyedbe 
nehezen fog valamit adhatni. Ha mindazáltal lenne néki még-is vala-
melly darabja, írja-le in 4-o, és küldgye el Nagysád' munkáival. 

Én ma fogok írni M. G. Teleki Jósef Úrnak, hogy méltóztassa 
O-is valami darabjával meg-tisztelni Museumunkat; Nagyságod talán 
hamarébb reá vehetné. Nagyságtoknak nevei és munkái fognak Gyűjte
ményünknek érdemet, díszt, és fényt leg-inkább adni. Nem méltóztatná-e 
Nagysád e' végett M. B. Gen. Orczy Urat-is megszóllítani ? — 
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Nagyságodat különösen kérjük, ne terheltessék jó nagy vastagságú 
darabokat küldeni; mert ez a' szándékunk, hogy mivel az első Negyed 
késón jött-ki, és így már erre az esztendőre 4. negyedet nem adhatunk, tehát 
ezt a' második, azaz, utolsó Negyedet legalább hét-nyóltz árkusra fel-vihes-
sük, hogy a kettőből egy kötet vállyék. Trattnernak úgy akarjuk tsak 
kezéhez szolgáltatni, hogy X-ber végéig el-végezhesse nyomtatását. Mert 
minek heverjen híjába nála? azért-e, hogy 4. holnapig nyomtasson hat 
árkust ? — 

Nagysád' munkáit nagyon várjuk, ne terheltessen hová hamarébb 
el-küldeni, és nékem Ossián' 4-dik tomussát erga remissionem. Már írat
tam Pestre, de azt mondgyák, nem találtatik. 

Fordításomra nézve nints-e valamelly reflexiója Nagyságodnak ?, 
igen szeretném bolts ítéletét hallani. Olly mondásai vágynak Ossiannak, 
hogy meg-fárasztyák az embert, míg valamiként a' maga' nyelvén ki-ejt-
heti. nagy az alkalmatosság benne, mind nagy segélytségére, mind nagy 
kárára válni a' nyelvnek, igen szeretném, ha valaki tsak egynehány 
sort-is fordítana nehezebb helyeiből, hogy én-is annyival bátrabban dol
gozhatnám. M. G. Teleky Jósef, és Gen. B. Orczy Urak, az Utolsó 
Éneket már approbálták ugyan, de nem tudom, ha öszve-tartották-e a' 
Némettel; e' mellett pedig, sok nehézségei vágynak még Ossiannak, 
mellyekból semmi sints ebben az Utolsó Énekben. Ne terheltessen Nagy
ságod kalauzom lenni, ha miben találtam volna hibázni, tellyes bizoda
lommal kérem Nagysádat, úgymint (Gen. B. Orczy nevezése szerént) 
a' magyar Litteratusok Attyát. — 

A' második tomusst el-végzem ebben a' két holnapban, de az első 
még nints fordítva. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Kassa 1-a 9-br 1788 Batsányi János mk. 

VIII. 
Méltóságos Báró, 

Nagyságos Uram ! 
Nagyságod' Levelét dt-o 31-a Marty, 5-a Apr. vettem. Ugyan 

akkor vettem egyet Vérségi Barátomtól-is. A' nyomtatásban esett hibá
ról Ő-is bőven emlékezik. — Jól esett, hogy Nagysád újra nyomtat
tatta ; mert más orvoslása nem-is lehetett volna. — Valóban igen késedel
mes ember Trattner Uram. Úgy reményiettük már minden kétség nél
kül, hogy a' vásári alkalmatossággal meg-kapjuk az exemplarokat, 's 
ime ! még ki sints nyomtatva. Nagyon meg-tsonkúl így a' Publicumnak 
kedve-is. A' hibák' tábláját újra elkűldgyük, meg-tóldva. Parancsollya 
Nagyságod, hogy ezt nyomtassák-ki; úgy pedig, hogy nem a' kék papi
rosra, hanem az utolsó Árkusnak végére essék a' nyomtatása. 

Rájnis' garázdálkodásit, (a' Mento-írását) mi nem tartyuk mél
tóknak, hogy Szabó feleilyen reájok. Nem hiszem, hogy Magyaraink 
közzül sokan találtassanak, a' kik az ollyatén illetlenségeken kedvöket 
találnák; kivált ma holnap új színben napfényre\ jővén Szabónak mun-
káji, nem lehet majd nem boszszonkodni, hogy Nemzetünkben, sot neveze-
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tesebb íróink között találkozhatott ollyan, a' kinek irigy fogai illyen-
egy nagy érdemű- Magyar Poétát olly rútul meg-mardosni mérészlettek. 
De reám, 's a' Museumra nézve, szükséges a' felelet-adás. Mert igen 
könnyen találkozhatnak, kivált a' gyengébbek közzül, kiket Rájnis tekin
tete el-tsábíthatna. Azt mondgya, hogy én illy regulát szabtam: a for-
díttás az eredeti írásnak mássá és jól el-talált képe; észre nem vévén, 
hogy l-o alá-való rabi módra készült, 2-o köz-módon készült, 3-o jele-
sen-készültt képe-is lehet az eredeti írásnak; Holott én azt írtam, Hogy
ha a' fordíttásnak (a' mit senki sem fog tagadni) az eredeti írás' 
mássának, és jól-el-találtt képének kel l lenni, tehát etc. így tekerte-el 
Rájnis az én szavaimat, hogy valamit betsmerelhessen munkámban; 's 
ezenn építti osztán az egész krizissét. Ez valóban roszsz-szívű, garázda 
embernek a' tselekedete. de majd megfelelek néki, a' nélkül, hogy illet
lenségeit illetlenséggel viszontagollyam. Szabó le-fordította Virgilius' első 
Eklogáját, kérésemre. Ezt Rájnis fordításával és az Originállal egygyütt 
bé-iktatom a' harmadik Negyedbe, hogy kiki lássa, Mellyik legyen közü
lök méltóbb a' poéta névre. Ha kivánnya ezt a' fordíttást olvasni Nagy
ságod addig-is, méltóztassék azt M. B. General Orczy Úr O Nagyságától 
el-kéretni, néki a' minap által küldöttük. 

Nagysád' Zrínyijét majd magam tisztán le fogom írni typusra, 
mihelyt időt kaphatok. M. B. Gen. Orczy Úr-is küldött két kis darabot. 
Földi Úr nem írt még, miólta Pestről el-ment. 

Oszsziánból még nem küldhetek Nagyságodnak egyebet ezen egy
néhány sor hexameternél, mellyet e' napokban tsináltam; ez-is még tsak 
elo-munka. 

Alpinnak magzattya ! sebem' mért szaggatod újra ? — 
íme ! megint bánatba hozál, Oskárnak halálát 
Kérdezvén tollem. — Már könyveim' árja szememnek 
Látását el-vette ugyan, de az hajdan' időknek 
Képe világítt elmémben. — Oh Bárdé ! mi módon 
Adgyam elődbe azon Bajnoknak gyászos el-estét ? etc. etc. 
Tégedet, oh Oskár ! Fejedelmek vére ! Vitézink' 
Fénnyé ! tehát ezutánn soha sem láthatlak-e többé ? 

Szinte miként az homályba-borúltt Hóid el-tünik Égről : 
Mint a' Nap, pállyája felén, el-enyészik előliünk, 
'S Ardamid' szikláji setét felhőkbe merülnek : 
Úgy el-esél ! — Magam itt el-senyvedek íme ! miként az 
Morvának ligetén el-vénültt tolgy-fa. Le-verte 
Ágaim' a' zivatar ; rettentnek az északi szélnek 
Szárnyai. — Oh Oskár ! Fejedelmek' vére ! Vitézink' 
Fénnyé ! tehát ez-utánn soha sem láthatlak-e többé ? etc. 

Ossziánt jó volna Hexameterben fordítani, ha olly sok időt nem kívánna. — 
El-várom ezekről — Nagysád' ítéletét, úgy szintén Bessenyeiről írtt 
dissertatiotskámról, és Rájnis Ment'ö-irásáról, 's Toldalékjáról-^, ! 

Méltóságos Uram ! 
Nagysádnak alázatos szolgája 

Kassa 11-a Apr 1789. Batsányi János mk. 
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IX. 
Méltóságos Báró! 

Nagyságos Uram! 

Ezen szempillantásban hallom, hogy a' Kassai Schindler nevezetű 
Lieferant, most éppen Pesten vagyon, és ezen Levelem ugyan ott érheti. 
A' Hatvani Kapunn kivűl lévő Veres Ökör Vendég-fogadóban szokott 
meg-szállani. Kérem azért Nagyságodat, méltóztassék leg-ottan Trattner 
Uramat iránta tudósíttatni, hogy a' hozzánk küldendő Exemplarokatr 
ha még mind eddig nem kapott volna alkalmatosságot bízza ugyan 
azon Lieferantra. Valójában ideje már, hogy el-készűlt ez a' II-dik 
Negyed! Fogadgya ugyan Trattner Uram a' minapi Levelében, hogy 
ennek utánna serényebb fog lenni a nyomtatásban; de meg-is-esnék 
mi-nékünk, ha minden Negyedre 4. 5. holnapot töltene. Külömben 5-
olly betsületesen-gondolkodó ember, a' millyen talám Országunkban &r 

Typographusok között nehezen fog találtatni. — 
Hogy Verseim tetszettek Nagysádnak, igen nagyon örvendek ;_ 

éppen szándékom nekem-is, a' Magyar Prosodiáról való gondolatimat a' 
Múzeumban ki-jelenteni, Oszsziánból fordított. verseimet-is közre bocsátván. 
De közleni fogom előbb Nagyságoddal; úgy-is igen eggy értelemben 
vagyok én-is Nagysáddal, mind a' h, mind az a betűre, mind pedig a: 

muta és liquidának öszve-kerűlésére nézve. Rajnisnak igen erőltetettek 
versei, mikor így él ezekkel: hitetlen katonáknak etc — kegyetlen, 
pediglen 's a' t. Nem tartom jónak, Nyelvünket a' Deákhoz illy tsigázva 
alkalmaztatni. Ki-veszem ezen szót, 's több effélét: Eggy et Ugrik 's a' t. 
mivel itt a' természetben-is valami erőltetést jelent; de ezt Nagysád 
jobban el-értheti, mit akarok mondani; mint sem jól ki-mondhatnám 
értelmemet. — Ha méltóztatik Nagysád a' maga gondolatait a' Múzeum
nak III. Negyedébe ez iránt bé-iktatni, örömest el-állok szándékomtól 'f 
ugyan-is sokkal nagyobb foganattya lészen Nagysád' szavának az enyi-
meknél; 's következésképpen a' haszon-is nagyobb. Kérem-is Nagysádat 
alázatossággal, ne terheltessék hová hamarébb ebbéli gondolatait egy 
kis rövid dissertatiótskába foglalni, 's nékem bé-küldeni, hogy a III-dik 
Negyedbe iktathassuk. Vagy ha talám Nagysádnak más volna szándéka, 
nékem meg-jelenteni, hogy magamat, mihez tartani tudhassam. Mert 
Verseimet ugyan ezen III-dik Negyedbe akarom iktatni. — 

Rajnisnak minden betsülettel fogok felelni; de minek előtte még-is-
közre eresztem, Nagysád' itélet-tételére, 's bolts megvizsgálására fogom 
feleletemet bízni, és ugyan Nagysád' észre-vételei szerént, ha szükséges 
lenne, meg-is-változtatni. Reménylem, meg-tselekszi Nagysád ezen grátiát. 

Vagyok . 
Méltóságos Báró Úr! 

Nagysád' alázatos szolgája 
Kassa, 9, May 1789. Batsányi mk. 
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X. 

Méltóságos Báró Úr, 
Nagyságos Uram ! 

A' múlt Szombati postával írtam Trattner Uramnak, hogy leg
alább a' mostani Pesti Vásárról haza jövendő Kassai Kereskedők által 
Jcűldgye-meg már valahára Exemplarainkat. Hat holnapok utánn valójá
ban ideje volna már! — A' harmadik Negyedet még tökélletesen el 
nem készítettük, mert, mivel még a' másodikat sem vettük kezünkhez, 
nints ok a' sietésre. — 

Ha Trattner Uram nem találna más valamelly alkalmatosságot, 
tehát kerestesse-fel a' Kassai Kávé-főzot; kinek-is neve La fon, Budán 
Krumpinger nevű Kalmárnál van szállva; sot magát ezt a' Kalmárt-is 
ide várják most. Prof. Koppi Úr-is nem sokára el-jo hozzánk, de jobb 
lenne, ha előbb el-küldené még-is Trattner Uram alig várjuk. — 

A' Bétsi Hadi Történetek nevű újságra és azzal küldendő képekre 
«okán akarnának itt-is praenumerálni; de nem tartyák bátorságosnak a' 
pénzt a' Herrn von A.-hoz fel-kűldeni, miolta Szatsvay gyanússá tette 
azon Institutumnak fel-állását. Ha magának fogná tehát Nagyságod 
hozatni az emiitett Újságokat, méltóztassék ezek' számára-is rendelni, 

, B. Vétsey Miklós, P. Szuhányi Ferentz, Prof. Szabó Dávid, Cameralista 
Szolgáry Jósef, P. Blahó György; — ide Kassára; Nagyságodnak 
ezt megfogják tselekedni, egy Levelére; mi pedig a' pénzt leg-ottan 
Nagyságod' kezéhez szolgál tatty uk Bankó tzédulában, mihelyt Nagysá
god értésünkre adni méltóztatik, ha reménylhettyük-e a' mondott újsá
gokat. — 

Nagysád Munkáját a' M. Prosodiáról az utolsó Negyedre el-várjuk; 
és igen-is kérjük Nagysádat, hogy el-készítteni méltóztassék. 

Rájnishoz készített feleletemet a' most következő 3-dik Negyedre 
szántuk. Minden epe és illetlenség nélkül vagyon meg-irva; mert alatson-
ságokra ugyan soha sem fogok vetemedni, bár miként meg-bántson-is 
mind engem', mind Múzeumunkat. De azt-is szükségtelennek lenni itéllem 
{'s mások is), hogy olly garázda emberrel sok ceremóniát tegyünk. 
Okokkal ('s valamivel bovebbetskén-is) mutatom-meg nékie, vádolásainak 
helytelenségét, és saját hibáját-is; nem tsak a' vetekedésben el-követett 
illetlen motskolódásait kárhoztatván hanem a' Magyarság, igaz ítélet, és 

j ó íz ellen ejtett hibájit-is rövideden, de világoson 's nyilván fel-fedezvén. 
Tudom ugyan, hogy majd személlyem ellen fog ki-kelni, de akkor 
ugyan egy betűnyi feleletet sem adok néki. — 

Nagysád' ítéletét ki-kérem, ha majd által-olvasni, 's egész felele
temet meg-vizsgálni méltóztatik. Lehetetlen volt néha keményebb tollat-is 
nem fognom; mert az 6 módgya nem tsak illetlen, de goromba-is; sot, 
ravaszsággal-is élt, mert azt fogja reám, hogy én azt mondottam minden 
fordittás egy forma, vagy-is hív, igaz mássá az eredeti munkának, 
meg nem gondolván hogy a' fordittás a lávaló, köz, és j e l e s lehet 
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holott én azt állíttom: hogy a' fordíttásnak az eredeti irás hív és 
igaz mássának kel l lenni. 

Az Oszszián' fragmentumit, ha nem sajnálná Nagysád véllem. 
közleni, mihelyt el-olvasnám mindgyárt vissza küldenem, vagyok 

Nagysád' alázatos szolgája 
Kassa 9-a Junij 1789. Batsányi János mk. 

A Ráday-könyvtár levéltárából közli 
MOLNÁR JÁNOS. 

MALOM LUJZ LEVELEI DÖBRENTEI GÁBORHOZ. 

(Első közlemény.) 

Századunk két igen nagy vívmánya: a közlekedési eszközök és a 
hirlapírás nagy fejlődése fosztotta meg a magánlevelet ama nagy fontos
ságtól, a melylyel a rég múlt időkben bírt. A XV., XVI., XVII. évszá
zadok levélirodalma, mely művelődéstörténetünknek kiapadhatatlan for
rását képezi, ma már — mint jórészt feldolgozott anyag — érdekes 
olvasmányt nyújt. Mai keletű leveleink azonban, ha leperegnek az évszá
zadok, a melyek írásainkat »nyelvemlékekké« változtatják át — nem 
lesznek érdekes olvasmányok a szó általános értelmében. A mai kor 
levele ugyancsak különbözik a régi idők leveleitől. Mert míg ma a levél 
vagy formaság, avagy a kíváncsiság vagy érdeklődés kielégítése, addig 
a régi levelek nem e czélokat szolgálták. A bajos közlekedési viszonyok,, 
az írás-olvasás akkori nehézségei, a levélszállítás költséges volta az ilyen 
egyéni hajlamnak nem rendelhették alá a levelet. A levél a közlemények 
komolyabb fajára való, sőt mondhatjuk, hogy a levél a hírszolgálat 
egyik elemi formája, a mennyiben a levelet az idétt oly hírlapnak tekint
hetjük, a melyet egy ember egy ember számára szerkeszt és kiad. 

Ebből természetes a levelek nagy fontossága és általános értéke, 
a mely napjainkkal mindinkább növekedőben van. Ezekből meríthetjük a 
legtöbb adatot a korszellem rajzára, a társadalmi állapotokra, irányokra 
és hangulatokra s tekintve a magyarság eredendő hajlamát, a politizá
lást, úgy nem tagadhatjuk meg a magánleveleknek a politikai történetre 
vonatkozó nagy értékét. 

A XVII. és XIX. századok levélirodalma az irodalomtörténetre 
birnak megbecsülhetetlen fontossággal. 

A nehéz idők, — melyek a római »pálma sub pondere ereseit« 
igazságával nevelték az írókat — az írók munkásságának áldását alig 


