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mely magát az ajánlkozóval érültközésbe téve a módozatokat és feltéte
leket állapítsa meg-. 

A véleményezés helyeslőleg fogadtatik s a Diószegi-féle fűvész-
könyvnek átdolgozás mellett leendő 2-ik kiadása tekintetében az 
intézkedések megtétetnek, aképen, hogy Kovács János tanárnak nemes 
ajánlkozása örömmel fogadtatván, a munkával megbizatik s mellé 
egy bizottság kéretik fel a működésre, mely a módozatokat s fölté
teleket állapítsa meg a kivitelre nézve s azok egyházkerületünkre 
terjesztessenek fel; e bizottság tagjaiul felkéretnek Dr. Török József 
mint elnök, Vass Pál füvészkert vezetője, Oszterlamm Ernő főiskolai 
tanár; e bizottság azzal is megbizatik, hogy tanácskozásaiba rész
vételre, vagy ha az illető ajánlkozó tanár munkájával és terveze
tével készen leend, annak áttekintésére Debreczen város orvosi kará
ból, vagy a gazdasági tanintézet tanárai közül, szakférfiakat hívjon 
fel és keressen meg. . 

Közli: DR. CSŰRÖS FERENCZ. 

ÁNYOS PÁL VERSESKÖNYVEIBŐL. 
(Ányos-, Barcsay-, Bessenyei György-, Bárótzi- és Virág-levelek.) 

Ányos Pál összes verseinek és költői leveleinek gyűjteménye rövid 
idő múlva megjelenik a Régi Magyar Könyvtárban. A kiadásomban 
közölt verses munkáknak legnagyobb része kéziratos eredetieken alapszik. 
Ányosnak két, sajatkezüleg írt verses könyvén. Mind a két kéziratos 
gyűjtemény úgy keletkezett, hogy Ányos egyre szaporodó verseit és író-
barátaival váltott leveleit lemásolta egy-egy füzetbe, az 1778. év októ
berének 10-én lezárt s tőlem észtergári kódexnek nevezett kisebb kéz
iratba, és az 1782. év őszén befejezett u. n. akadémiai vagy nagyobb 
codexbe.1 

Azok a levelek, melyeket Ányos intézett barátaihoz, egy kivételé
vel eddig is ismeretesek voltak. Legnagyobb részüket Batsányi közölte 
Ányos munkáinak 1798-i kiadásában, a többi a Honban (187.3. évf. 
203. sz.), Abafi Figyelőjében vagy Koltai Virgil Ányos Pál élete és köl
tészete czímű tanulmányában jelentek meg. A hozzá írt levelek egy része 
azonban mind máig kiadatlan, s mivel nemcsak maga Ányos jelentékeny 
alakja irodalmunk történetének, hanem a levelek írói is, Bessenyei György, 
Virág Benedek, Bárótzi Sándor és Barcsay Ábrahám, megérdemlik, ha 
későn is, hogy tudomást vegyen róluk az irodalomtörténet. 

1 A két codex leírásáról és tartalmáról Ányos-kiadásom jegyzetei számol
nak be. (238. s. köv. lapok). 
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Annál inkább megokolt közzétételük, mivel a Barcsaytól írt levelek 
körül egész mythos keletkezett. Nagy Iván, mikor Barcsaynak és felesé
gének egymással váltott negyvenhárom levelét e folyóiratban közölte,1 

egy jegyzetben ezt írja: »Bacsányi J. hagyatékában az Akadémia kéz
irattárában Barcsaynak Ányos Pálhoz írt 14 darab levele, melyeknek 
kiadását buzgón ajánlom e folyóirat szerkeaztőjének.« Nagy Ivánnak ez 
a fölszólítása, bár nem mondja ki, csak sejteti, hogy ez a tizennégy 
levél kiadatlan, megtévesztette az ifjabb nemzedék azon tagjait, a kik 
Barcsay költészetével foglalkoztak, még Barcsay monographusa is, Zombori 
Izidor János, megemlékszik e kiadatlan levelekről.2 ' 

A tizennégy levél csakugyan megvan az#akadémiai Ányos-codex-
ben,3 de közülük csak négy kiadatlan, a többit részben Batsányi nyom
tatta ki a Kassai Magyar Múzeumban, részben Zavodszky Károly közölte 
a Figyelőben (1873) és a Honban (1873). 

Barcsaynak ezen négy levelén kívül még öt ismeretlen levél olvasható 
az akadémiai codexben. Négy Bessenyeitől, egy Bárótzitól. Ezen kívül 
az észtergári codexben is van Virágnak két kiadatlan levele, s az 
Akadémiában egy tizenkettedik, de Ányostól írt levél, melyet már nem 
közölhettem a kiadásomban a többi Ányos-levéllel együtt. Bár nem 
irodalmi embernek szólt, s a címzett, Krajnik László, Kazinczy sógorá
nak öcscse, távol állott minden irodalmi mozgalomtól, rendkívül becses: 
egyrészt igen érdekes adatokat nyújt Ányos életének egyik homályos 
szakaszához, az Elefánton töltött esztendőre, másrészt megdönt vagy leg
alább megingat egy meggyökerezett balvéleményt. 

Ányos erkölcseiről ugyanis eddig nem volt az irodalomtörténetnek 
valami jó véleménye, sőt egyik másik színesebb ecsetű irodalomtörténet
író, különösen Endrődi, igen feslett erkölcsűnek rajzolta, sőt halálát is 
kicsapongásaival hozta kapcsolatba.4 

A legsúlyosabb vádat Kazinczy emelte és épen e vádra alapították 
az utódok a megbélyegző föltevésüket: azt állította a Toldy Ferenczhe z 
írt levelében, hogy Ányos, a szerzetes, egy huszárhadnagynak ad 
tanácsokat, mint szédítsen el egy tapasztalatlan falusi leánykát. Való
ban, milyen romlott erkölcsűnek, az ars amandib&n, a csábítás művésze
tében milyen járatosnak kellett lenni Ányosnak, ha fiatal pap létére 

1 Irodalomtörténeti Közlemények, 1893: 342—351, 467 — 494. 1. 
2 Barcsay Ábrahám élete és költészete. 1895. 43. 1. 
3 Jelzése : M. írod. Régi és ujabb írók. 40, 38. sz. 
4 Ányos költeményeinek Abafi-féle kiadásában a 104. lapon. Ezt az össze

kapcsolást már Kazinczy is megtette (1. alább jegyzetét Ányosnak 1782. aug. 
22-én kelt leveléhez). 
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módot ajánl a hódításban otthonos huszárnak arra, hogy megejtsen egy 
naiv vidéki leányt. Egészen természetesnek találjuk, hogy Kazinczy nem 
akarta odaadni Toldynak közlés végett a levelet, s a lemásolását is csak 
úgy engedte meg, ha nem használja fel ezt a borzasztó adatot. 

Ányos levele mindeddig lappangott, de Kazinczy és Toldy 
levélváltása megjelent nyomtatásban s a lesújtó tényről tudomást vett 
s kiaknázta az irodalomtörténet. Pedig, mint az alább közölt levél 
bizonyítja, Kazinczy vagy tévedt, vagy ferdített, s hazug világításba 
állította Ányost. Ányos csakugyan tanácsokat ad hadnagy-barátjának, 
de nem arra, miként csábítsa el a kis Bartakovics-leányokat, hanem 
hogyan szórakoztassa, s azon a jogon, mert ő Pest szórakozásait és a 
Bartakovics-leányok vágyait, követeléseit ismerte! 

Hogy a költő élete a szerzetben nem volt mintaszerű, és heves 
vére, szerelemre sóvárgó lelke 1781-ig összeütközésbe hozta rendje 
szabályaival, — utóbb már nem — azt tudjuk, de tovább menni követ
keztetéseinkben nincs jogunk, mert e levél megkerültével nincs rá semmi 
alapunk. 

A többi levél közül Bessenyeiéit emeljük ki. Irodalmi fölujulásunk 
megindítójától úgyis igen kevés levelet bírunk, s az itt közöltek közül 
a három utóbbi épen abban az időben kelt, mikor Bessenyei hitfeleivel 
meghasonlott és jó viszonya főnökével, Beleznayval is már kezdett meg
rendülni, szóval életének abban a küzdelmes, bizonytalan szakaszában, 
mely 1779. aug. 15-én áttérésével szűnt meg. 

* * * 

A tizenkét levelet Ányos kézirataiból közöljük, egészen híven a 
kézirathoz, még a pongyolaságokat és tollhibákat is pontosan meghagy
juk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Ányos Írásaiban szülőföldjének 
nyelvjárását (a bakonyaljait) nagy mértékben érvényesítette, s így a 
közölt leveleknek nyelvjárási valamint helyesírási sajátságai is nem az 
írókra, hanem 'a leíróra, Ányosra, jellemző. 

I. 

Barcsay Ányosnak. 

[Pali! ha kívánod látni Barátodat ? 
végy páltzát kezedbe, öltsd fel pallástodat 
siess — itt találod versszerző társodat 
ki szereti musád 's minden Írásodat — 
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De siess, mert regvei hartzok mezejére 
megint indulnom kell Odera széllyére 
azért musáidat hozd el ma estvére, — 
Hadd lehess azzal is tellyes őrömére 

Ezt futva az arany sass fogadónál. — — — 

Pest 2 1 d i k martius 1779. 

Másolata Ányostól az akadémiai codexben 72. 1. 

II. 

Barcsay Ányosnak* 

Későre felelek utolsó leveledre, kedves barátom! itthonn nem vol
tam, naponként Haza vártok azért kedves rendeidet utánnam nem kül
döttek ; talám x jól esett, mert a' nagy világból2 egyszerre egyedül való
ságomban lett viszsza esésemmel kűlőnős gyönyörködtetés volt elmém
nek szép verseid3 olvasása. Bécsből mult4 héten tértem5 viszsza, 
újságokat6 szokásom szerént nem irva, •— Musám pedig szunnyadozik, 
vagy azért, hogy Mars igája alá viszsza léptem, vagy talám1 azért, hogy 
az ujjuló tavaszi napok a' kilentz szűzeket is, nem gondolatra, hanem 
inkább egyébb testi örömökre hívják — ugy 7 tettzik8 hogy ők is, 
őszszel vagy télbe9 mult3 érzékenységeiktől mint egy el lankadván, 
édes nyugodalomban10 kezdig,11 és szeretik énekelni a 1 3 természet 
munkáit.13 — — — — 

Nagy-Martoni magánosságomból 
17dik M a r t y __ 7 8 2 > 

Másolata Ányostól az akadémiai codexben 155—156. 1. 

III. 

Barcsay Ányosnak 

Alig indultának el hozzád rendeim, 
Hogy már önként kezdtek szökdösni verseim, 
Le vevék fejemről Musák sisakomat 
És kezembe nyuiták szomorú lantomat. 
Gyászos sikoltással töltvén el szivemet 
Véres Tengerekre forditták szememet. 

* A kéziraton Batsányi később sötétebb tentával vagy a késével sokat 
javított és változtatott. A föntebbi szöveg az eredeti másolást adja, a javítások 
okozta eltérések itt következnek. 

' a z « utolsó szára ki van vakarva; a világból; * eredetileg: verseid
nek ; a nek-et maga Ányos törülte ; 4 múltt; B tértem ; e újságokat; 7 úgy ; 
8 tettszik: 9 télben; 10 nyugodalomban; ll kezdik; 12 közbetoldva: a'; 
13 munkájit. 



350 ADATTÁR 

O! melly szörnyű képek eveztek előttem! 
Melly rettentő gilkos partokra vetődtem! 
Láttam Afrikának égő fövényeit 
Hol szomjú szeretsen Zayra vizeit (a) 
Hőrpőli, 's árnyékot keresvén magának 
Rabja leszsz erőssebb fene szomszédjának. 
Szerentsétlen zsellér, boldogtalan nemzet 
Kit zsidó vásárol, és járomba vezet. 
Száz ölnyi kőtelén, fa gus a' nyakokon 
Hátra kötött kézzel vass béklo karokon, 
Egymás után sorba hajtván hajójáig 
Nyereségre hozza Gibraltár partyáig. 
Ott a' fősvény Anglus, Hollandus társával 
Vetekedik szegény fogloknak árával. 
Meg veszik, 's el osztyák meszsze szigetekre 
Dohány vagy mészt adó nád művelésekre. 

Kegyetlen gazdagság! iszszonyu hivságok 
Ezek, kit követnek ily szörnyű rabságok. 
Fordítsd el szemedet e' kinos képekről 
'S ezeket okozó bűnös nemzetekről. 
Reánk jut meg látod, még e' sors idővel 
Ne legyünk hát büszkék e' kitsin erővel. 
Elébb Nilus melett kezdte birodalmát 
Onnan tovább vivén Erőszak hatalmát 
Immár meg kerülte főidnek kerekségét 
O ! bár itt érhetné mind őrökre végét! 
Bár itt a' Nemzetek el tőrvén veszszejét 
Lábokkal tapodnák őrőkőssen fejét! 

De mig e' történnék kérjük a' Musákot 
Intsék a' világot és a koronákot, 
Mutassák meg nékik e' föld kitsinségét 
'S illy rövid élettel Halandok Ínségét. 
Mert nyilván Teremtőnk olly kevés napokat 
Adott, hogy leg alább élnénk boldogakot 
Melly dűhősség tehát fegyverben öltözni. 
'S Anyánkat a' főidet vérünkéi öntözni 
Büszke fejedelmek bűnös kívánságát 
Ingyen védelmezni királyok hivságát! 

Szerentsés Tolvajok régenten prédára 
Szoktatták társokat világ romlására, 
A' bátor és serény várhatta jutalmát 
'S leg alább oszthatta Bajnoki hatalmát. 
Nem így tolvajkodnak már most a' királyok 
Sok száz ezer embert fenyeget páltzájok, 
Szemfény vesztő titkos erőnek lántzával 
Meg kötvén jádszanak jobbágyok sorsával 
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E fegyveres rabok annak intésére 
Ki rohanni készek országok széllyére 
Halálra sietnek nem tudják mi okból 
Szegények ki kelnek házokbol honnyokbol 
Készek arra vinni rontó Menykőveket, 
Mellyre utasittyák szegődött kezeket. 
Illy had nem esméri másról Ellenségét 
Nem is ébreztheti egyébb ditsőségét, 
Hanem, hogy más szine vagyon ruhájának 
Vagy tetején mássass lobog zászlójának. 

Amott mig l királyok együtt vatsorálnak 
És puhaság karján kényekre sétálnak . . 
Húsz ezer érettek leszsz halál Prédája 
Mellyet midőn meg visz a hir trombitája 
A' fene Méltóság büszke Palotába 
Ezer gyertyák kőzött villog Tronussába. — 

Láttalak illyenkor Udvari tselédek 
Mint régen Susába szoktak a' Heréltek -
Meg hajtani, 's porban szegezett homlokkal 
Templomban a' Királyt áldani Papokkal . 
Tőmjényt gyuitogatni Földi Bálványoknak 
'S szentségét igy Törni a' szent oltároknak 

. " " . . : ' . . • s . a . t . ' •- • •.-•*''• - •-

Isten veled Kedves Barátom, verset kívántál, verset küldők — talám 
illenek az Aponyi fedetlen ó kastély tetejére — többet most nem irha
tok — Élj boldogul! — 

Nagy-Marton, Sz. György Havának 20 d i k napján 782. 

Másolata Ányostól az akadémiai codexben, 186—189. 1. 

IV. 

Barcsay Ányosnak. 

Szép Verseidet őrömmel 's tiszta hivsággal olvastam. — Itt 
mindjárt Soprony mellett lakik hat vagy hét társad ugyan azon Sz. Pál 
tanítványi — valyon nem tehetnének-é2 tégedet egy vagy két eszten
dőre ide tőss szomszédom lennél — erről tudósíts, bezzeg . . . Egy szép 
völgyben tölgy fák árnyékában, híves források kőzött, a' leg szebb erdő 
tövében egy kis hegyetskén Épült ott Klastromotok, kedves mulatasa a' 
Musáknak! — Cloe képe szomorú fátyol alatt kóvályogván setét árnyé
kok kőzött, ott tántorog és sohajtoz — Le akarna ülni — a' fájdalom 

1 Kétszer írva az eredetiben. 
2 Az é-t Batsányi kivakarta. 
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el fogta szivét — gyenge lábai ingadoznak, 's mint lelke nem birják 
szomorúságokat alája rogygyanak — de szerelme ujj erőt adván 's 
haragosan félre tekéntvén dorgálja a magános helyeket, hol Dámont nem 
tanálja — el tűnik — nints sohult mulatása — Isten veled — légy 
boldog kívánom és szeress engemet. 
^ Trauersdorffi gyakorló hellyről 

igen sietve 2 1 d i k Aug — 782. 

Másolata Ányostól az akadémiai codexben 204—205. 1. 

V. 

Báróízi Sándor levele Ányos Pálhoz. 

Tisztelendő Uram! 
Hoszszason tartó, 's még egészszen el nem enyészett nyavalyám 

miatt őszve tódult foglalatosságaim alig engednek időt, hogy hozzám 
ereszteni méltóztatott levelére, ha későre is, valoszolhassak, és meg 
köszönhessem szívességét, mellyel engemet baráttyainak sorjába kivan 
számlálni. Tsiklándoztat érzékenység az érdemeseknek szövetség^, 's ugyan 
ezen indulat nyujtya ki az én karjaimat is mohoson ragadni az ajánlott 
kedves adományt, mellynek ha Barcsay Barátom bizonyságából nem 
szabtam volna is árrát, meg határoznám mindazonáltal Tisztelendő Uram 
leveleinek éles értelméből betsét. Nem kevés vigaztalásomra szolgál, ha 
tsekély írásaim el érhették nem reménlett végeket, nem tsak a' szabad világ
ban hivalkodóknak, tudniillik, hanem a' klastromok szomorú kő falai kőzött, 
holl * a' képzelődések rend szerint elevenebbek szoktanak lenni, áhitatos-
kodo szerzetes Rendeknek is némely kedvetlen szempillantásait mulatsá
gossá tenni: noha nem annyira amazok szépségének, mint ezek unalmá
nak, lehet a' reájok ruházott ditséreteket méltábban tulajdonittani. 
Magamis dorgálnám őnőn szeretetemet, ha azzal hízelkednék gyenge
ségemnek, hogy nem találtatnak polgáraink kőzött kűlőmb iro tollak az 
enyimnél számtalanul vágynak, kiket a' terhes foglalatosság el von, 
nemzetünknek kellemetes írásokkal való kedveskedésektől: legalább abban 
bizonyossan vagyok el hitetve, hogy tisztelendő Uramnak irásai fogják a' 
világ szeméről le húzni a' hájogot, mellynek egyedül tsak homállyá teszi 
olly tettszetessé munkámat; és a' kőzőttek lévő nagy kűlőmbségből által 
fogják látni, mennyi hijjával volt még az enyim, és a' tellességnek 
minemű pontyára, kellet volna vinnem, hogy azon tekéntetét, mellyel 
az olvasok hozzája viseltetnek, érdemelhesse, a' mint hogy ezen édes 
reménség" neveli is szeretetemet, mellyel álhatatossan vagyok 

Tisztelendő Uramnak 
Igaz SZÍVŰ baráttya, szolgája 

Béts 24 Martius 1778. Bárotzi Sándor. 

Másolata Ányostól az akadémiai codexben, 38—39. 1. 

1 A fölösleges második /-et Batsányi késsel kivakarta. 
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VII. 

Bessenyei György Ányos Paulinusnak* 

Tisztelendő Atya verseidet láttom, 
'S kiss küldeményedet őrömmel olvastam. 

Egy igaz Poéta akár mit vészen fel 
Mindenről tud irni nagy 's nemes lélekkel, 
Verseidet nézem lelkedet visgálom, 
hol több tekéntetre magamba találom, 
hogy a' Versszerzésnek Magyar Méltósága, 
lehet még elmédnek fő tulajdonsága. — 
A' Gondolatnak is van benned ereje, — 
pedig ez a' Versnek tudjuk a' veleje. — 
Magyarságod tiszta, tsak több tűzet keres 
és irásoidba néha néha nevess, — 
A' Poétát tudod nyájosság 2 táplálya,3 

ez az, a mi őtet olvasni ajánia.4 

Ontsed méltósággal sok futó versedet, 
De nyájosságra is botsad le lelkedet, 
legyen gondolatod ezek kőzött tüzes, 
Mellyet a' sziv, érzés fújjon el ha nemes. 
Gyengén kell érezni egy jo Poétának, 

Ez az az indulat, melly a' nyerses szivet 
Érzésre hozza 's ád néki kedves ivet. 
Kell tsudálkozásba hozni az elméket, 

. de jó érzésre is verni a' sziveket — 
Nagy elme 's édes sziv szülnek nagy Poétát, 
Birni kel egünknek e' két ajándékát 
Ha versekbe szépen ugy akarunk irni, 
hogy lehessen nála álmélkodni 's sirni, 
ha e két dologra rá vihedd olvasod, -
ne félj mert meg készül borostyán koszorod, 
Tovább erőltetés nélkül légy versedbe, 
's tsak a' természetet kövessed mindenbe. 
Ezeket nem szűgség néked tanátsolnom, 
kinek tőled lehet ebben is tanulnom —• / 

Zrínyit mint emlitted az ugyan valóság, 
hogy van verseidbe felsőség 's méltóság, 
»Mintha lelkesedne Mohács bús térsége 
»hol fátyoba nyugszik Hazánk disősége 

* Batsányi e versben is pótolt és javított. Változtatásai itt következnek: 
1 Jieress ; a nyájasság; 3 táplállya ; * ajánlja ; 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 23 
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»'s a' holl minden fűnek setét árnyékába 
»egy igaz magyarnak akadnál hamvába * 
így irtál Zrínyiről mint magas Poéta, 
Betsűlőm lelkedet Tisztelendő Atya. 
Több gondolatimat most csak el halgatom 
Kéméllek, 's azokat ide nem Írhatom. 
Magaddal kívánnék felölök beszélni, 
Lehet fényességbe kiss homályt szemlélni 
A' nap sem egyenlő ragyogásaiba — 
Szenvedhet Ecclipsist fényes sugáriba 

Enged meg, hogy Zrínyit én is szollithassam, 
.s hívséget hazánkhoz véled tsudálhossam. 
Zrínyi ditső fajzás fia a' Nagy Marsnak, 
Ki tett Áldozatta ? hogy édes hazádnak, 
Kellet fegyvereddel hivségébe fuljni 
's tsak Magadnak majd nem elébb őszve dúlni 
Egy Törők Világot, melly hazánknak vérét 
Ontotta, szivére tolván a' fegyverét 
Egyedül hagyattál te Vitézségedbe 
Egyedül zokogtál búsult hivségedbe 
Végre a' nemes tűz feli gyulladván benned 
Fel keltél, Egeknek ajánlván nagy lelked! 
így a' veszedelem hivséged fel kapta, 
's benned dűhősséggé egybe változtatta, 
A' Nagy erősségből ki tőrtél, hol voltál 
Előtted egy törők országot találtál 
Nem rémülsz el közé ragad vitézséged 
Rettegik tsodálják hazádhoz hivséged. 
Mint a' Véknyaiban által lőtt oroszlány 
Melly bődül, 's markával szellyel hegyeket hány 
A' feldet el szórja, a' testét szaggattya, 
's a' rettegést 's halált körülte ordittya 
Érzi hogy halálos már sebe testébe, 
Melly ért a' Világot meg ölné mérgében, 
Addig szaggatodzik 's magát addig dulya 
Míg a' meleg párát testéből ki fújja 

így rohantál Zrini ki Sziget várából 
a' Tőrök seregre hitvesed karjából, 
bé fedte testedet a' tsillagos kék ég 
's nevedet karjára vette a' ditsőség. 

1 E négy sor idézet Ányosnak Igaz haza-fi czimű verséből, melynek egy 
nyomtatott példányát megküldte a költő Bessenyeinek. 
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Igyaz hazafiak gyertek e' Vitézhez 
Boruljunk zokogva szép temetőjéhez 
Zrinyi darabjai érdemes tetemek 
Mellyeket fedeznek még a' Magyar Egek, 
O! tselekedjétek titkos erőtőkkel 
hogy egyesülhessünk régi hivségtekkel! 

Vegye jo szívvel tisztelendő Atyaságod verseit egy olly református 
felebaráttyának, ki tsak azért hogy valaki hitin nintsen, senkihez sem 
idegen, és Atyaságodnak is tisztelője. 

Béts 26 8ber 1778. 

Másolata Ányostól az akadémiai codexben 43—46. 1. 

VII. 

Bessenyei Ányosnak* 

Nem szűgség Hallertol l megvonni a' tiszteletet azért hogy néhol 
hibái találtatnak. — Minden idejébe élt magyarokat fellyűl halladott ;2 

de azért hibázhatott, 's hibázott is. Ebben meg fogsz világosodni, mert 
már a' Hallerrűl3 tett jegyzésem többekkel együtt nyomtatás alat van ** 
Tapasztalni fogod ezen munkámból, hogy a' Magyar nyelvnek birása 
mennyi erőt kivánnyon meg egy irotul. — El hiszed ha mondom, hogy 
országunkba nintsen négy ember ki nyelvűnknek egész erejét és minden 
lehető szépségét birná. — Egynehány Munkáim fognak ki jönni húsvétig, 
mellyeket gondal, farottsaggal készítettem Magyarságunkért, holl én is 
tsak uszok még, ezeket kezedbe kapván gondolkodhatsz annya nyelved
ről . . . Kénszeritteni láttotol, hogy Magyar Vitézi dolgokról egy Poemát 
irjak. Késő jársz, már ezt Mátyás király győzedelmeiről meg írtam, de 
mi haszna ha a' Nemes Censura ki nyomatását meg nem engedi. — 

Utolsó verseidre tsak azt felelem vigaztalásodra, hogy mint Poéta 
és Filosofus irtál. — Szorgalmatossággal meg tartom azon nemes darab
jaidat, mellyeket küldöttéi, és teményt fogok szerezni vélek számodra. 
Látni fogod maid haliért, mint visgalom ? és ha elégséges leszel hibája 
alól ki menteni, akkor téged irlak a' Magyar korona alatt legelső 
Magyarnak. Ugy vedd fel azomba, hogy én minden munkáimat, olly 
sebességgel irom, mint a levelet, mert nyughatatlan vagyok ha dolgozom. 
Bánom hogy hoszszas igazittásokat nem tehetek, de már ebbe ámbár 
sokat próbáltam és Barátimtol is kérettettem, békességes tűrésre nem 
hozhatom magamat, több az hogy hibáimat látom, gyakran, mellyeket 

* Batsányi javításai a szövegen : * Hallertol; 2 a második / ki van 
vakarva ; 3 Hallerröl. 

** A Holmi czímű művére czéloz, a mely még az évben, 1779-ben meg
jelent. E munkájának XXVIII. részében (242-280. 1.) foglalkozik Haller Tele-
makusával s egy részt az eredetéből maga is lefordít. 

23* 
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még is meg hagyok. Meg mondom1 néked, ha munkáim kijönnek, hol 
és mellyik részbe dolgoztam igyekezettel. — 

Élj szerentséssen és szeress! — — — " 
Béts 8 Mart. 1779. 

Másolata Ányos kezétől az akadémiai codexben, 51—53. 

VIII. 

Bessenyei Ányosnak. 

Ifiu Poéta, ki nemes tűzeddel, 
Parnassus felé tűnsz érzékeny sziveddel, 
Fogadd el adóját badjatt életemnek, 
Elevenítsd tűzét lankadó lelkemnek. 
Eleted tavaszsza most ölel tégedet, 
jádzani, érezni tanítván szivedet, 
Az elmének tüze fénylik szemeidből 
Kedvesség, nyájosság hangzik verseidből. 
Ollyan vagy mint a' melly rosa bimbójából, 
Felyére ki nyilván piroslik magából, 
Szemeknek, érzésnek gyengén hízelkedik, 
Mosolyog, lebeg, és szépen nevelkedik. 
Áh én is voltam itt! . . de már nálom délen, 
Fekszik a' nap — be baj lenni illy melegen, 
Láttzik halaványság, már szemeim kőzött, 
bátor a' szent forrás gyakorta öntözött. 
Lassodnak Verseim, alá süllyed szivem, 
tsak halkal hallod Iád Parnassusi mivem. 
Meg botsás; mert ha a' gondolat igen sok, 
Az elmélkedések meg nyomhattyák magok. 
Élj, irj, őrülj, szeress a' kilentz szüzekkel, 
Társolkodván a' szép szivű emberekkel, 
Nemzetednek sípját fújd te is Budáról, 
Mennyei hangoddal hazádnak dolgáról, 
Énekely Barátom, 's ekként mély szivedet 
Táplálván terjezd ki közöttünk lelkedet, 
Látlak mosolyogni már Febus Egéből 
Látlak sóhajtozni a' Nimfák öléből, 
Áh mennyei látás terjegy ezerekre ! 

Alig jöttem ki e' magános hellyre, holl a' természet csak szüntelen való 
szülésben láttatik lenni, 's mindenkor magához beszél; hogy a' fellegek 
egeinket bé töltötték, 's napunknak világát tőlünk el rejtvén feldeinket 

1 meg mon kétszer van írva. 
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tsendessen ásztattyák, bé borula nékem is a' szivem, melly magános és 
titkos érzéseinek mélységébe szunnyadozva űl, holl rolád álmodik. 

Bugyi 25 April. 1779. 
Másolata Ányostól az akadémiai codexben, 6G—67. 1. 

IX. 

Bessenyei Ányosnak. 

A' szivemre botsátottam tűzedet Pál, mellyet mind ujj Prome
theus az Egekből loptál; és ismét Elevenségre hozattam általa. Köszönd, 
hogy az emberi természet kitsiny hivalkodás, 's magának hízelkedő 
gyengeség nélkül nem lehet, kűlőmben bennem ez, bizonyossan nem talál
tatna, és verseid hiába volnának. De látod, melly jó dolog az a' hival
kodás, és gyengeség, hol a' szomorú Tudomány és mélység szerentsét-
lenitt noha nagygyá tészen. — Élj, biztasd fárott életemet, — mondj 
szépet igazság hellyet, és kevesebb lesz fajdalmom. Tudnod kel ugy is 
hogy a' valóság mindenütt szomoritt, és csak szin gyönyörködteti ben
nünket mindenbe. — — — — — 

Bugyi 26. Ápril. 1779. 
Másolata Ányostól az akadémiai codexben. 69—70. 1. 

X. 

Virág Benedek levele Ányos Pálhoz. 

Benedictus Paulo Suo. 
S. D. P.i 

Qvae legis o primos inter numerande sodales 
a patriis veniunt carmina missa plagis 

Nuper in Hungarica qvam scripsi servidus oda 
Ut scis in Musas plura locutus eram. 

scilicet: exposui venalem Pegason ipsum 
Nobile Gorgonio sangvine stemma vatum 

Qvodve nefas dictu pertusus Apollinis artem 
In sacras jeci, fulmina bruta, Deas. 

Musarum dixi stúdium qvid inutile tractem ? 
an mendax verae proderit umbra rei ? 

Sic nempe, ut primum ruptis grassatur habenis 
mentem in transversum concita bilis agit,-

sic stupidos nobis parit indignatio versus 
sic et in errorem pectora nostra trahit 

Huic ego damno mei verba immatura furoris 
Qvae nimis audaci mente professus eram. 

Etsi Phoebus adhuc non aversatur, et inter 
Cultores vatem me sinit esse suos, 

1 Föloldva : salutem dicit plurimam. 
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Rursus in Aonium, qvem sprevi transfuga collem, 
Et sacras pronä fronte revolvor aqvas, 

Rursus laurigeris habitata palatia Musis 
Et studii repetám signa priora mei 

Haec me, ni lüdor, docuit natura priusqvam 
Ingenium nosset Magnus Apollo meum. 

Nunc qvoqve perpetuis urget calcaribus, inqve 
Culmina Parnassi sacra redire jubet. 

Ars haec praeterea mentem dulcedine qvadam 
ducit et oblitam non sinit esse sui. 

Qvid ? qvód in augustas dilectio nostra Camaenas 
Assiduis vires sumserit aucta moris. 

Ista qvibus miles primis asvevit ab annis 
Iudice me frustra devovet arma Stygi; 

Nam si Mártis eum percellat spiritus, ima 
De Styge continuo tela reducet adhuc. 

Tantum est imbibiti studii deponere amorem ! 
Nulla licet pugnes spes tibi pacis érit! 

Imo, qvo stimulos studio majore repellis 1 

Hoc minus ex omni parte qvietus en's. 
Huic mihi si credas melius fortasse fuisset 

Olim Pierias non tetigisse cheles. 
Nam nec Apollo favet, velut ante favebat, et idem 

Invitum cogit verba ligare tarnen. 
Sic duo damna fero nostro condigna furori 

Ah utinam solitam det mihi rürsus opem! 
Qvam neu difficilis prostet, dulcissime Paule. 

In votum confer tu qvoqve verba meum 
Fiet ut abstractus mihi nuper Apollo favores 

reddat et indignum ducat, ut ante, manu. 
Dii,2 velut a temet teneri pietate coluntur; 

Propitios faciant se tibi sive vale. 
Nagy Bajom 30. 7bris 1777. 
Másolata Ányostól az esztergári codexben, 4—5. 1. 

XI. 

Virág Benedek levele Ányos Pálhoz. 

Ányos Pálnak. 
Tsudálod dolgomat, a' mint leveledből 
Ertem, nem-is könnyen veted ki szivedből, 
midőn látod hogy én Parnassus hegyére, 
viszsza térek isméd Kastalus vizére. 

1 Ez a sor és a következő öt megjelent már a Figyelő III. kötetében a 
67. lapon. 

a Egy szótag ! (Di.) 
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valóban az ember tsudalotos dolog 
kinek állapottya változásban forog 
Hol jobra, hol balra rándul oktalanul, 
azért dolgaiban hibáz számtalanul. 
meg vallom Apollót tavai meg utáltam, 
's tisztelőitől-is maid tsak nem el váltam, 
De már mint lehetett őtet meg követtem, 
's könyörgő verseket oltárára tettem 
Eő-is látom nékem hogy hárfáit nyujtya, 
ŝ érzékeny tüzével lelkemet ujjittya. 

Az az: nem mint irád: készül ünnepemre, 
hanem számat nem tart tavali vétkemre. 
De hogy viszsza térek azon sem őrülhet, 
mert ő egy vers-szerző nélkül üdvözülhet. 
Tudod, hogy a' Tavasz nem áll egy fetskéből. 
sem az arany ora egy kis szegetskéből. 
€gy rosa a Kertet nem igen szépitti 
Jól lehet némelykor egy-is ékesitti 
Egy Actéón nélkül Diánna vadakat 
Foghat az erdőkőn virgontz szarvasokat. 
Állyon el Coridon Pán serege mellyől, 
Pvoszszul is beszéljen Pán élete felől, 
Gondolod é ? hogy Pán falba veri fejét ? 
vagy el hadgya nyájat 's szép szelek mezejét ? 
Éppen nem! Phebus-is egy nélkül el lehet, 
Pegasus hátára ezereket tehet, 
Kik az ő tzimmerét ugy fel emelhessék, 
Hogy akár ki láttya mindegyiknek tessék. 
Mind azáltol noha elégtelen vagyok, 
fel tett szándékimban semmit el nem hagyok, 
Te-is a' mint eddig Apollót tisztellyed, 
Titkos izgatásit mint illyik kövessed. 
most magyar Hazánknak főb várossában vagy.. 
Ki neve királyok székétől igen nagy 
Lészesz az a' jele, valaha őrőme 
's Elmés Minerváddal hasznos segedelme 
Ám Rákos mezején most is gyakorta sirsz 
's arrul Barátodnak szomorú verseket írsz 
mellyeket olvasván bánatra fakattam, 
És két szemeimből sós vizet hullattam. 
Bőveb' feleletet adnék leveledre, 
De talántán bánót rohanna szivedre, 
mert nékem-is volna módom a sírásban 
Ély! kívánom, holtig tsendes vigasságban. 

Péts 4 Januariusban 1778 Virág Benedek 
m. k. 

Másolata Ányostól az esztergari codexben, 6—8. 1. 
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XII. 

Ányos Pál levele Krajnik Lászlóhoz. 

Szalakusz, Nyitra vármegye. 22, d. aug, 1782, 
Kedves Édes jó Barátom! szivem Laczirn! 

Ha még egy jo, s igaz szívű paitásodrol emlékezel, kit a végzés 
annyira elszakasztott tőled, olvasd sóhajtásait, mellyeket te hozzád küld 
és viszszontagold megmásolhatatlan szeretetét, buzgóságoddal. — Nem 
tsinálok most raizolást szerentsétlenségemről, mert azt úgy-is Pesten 
mind jó hallhattad, és nem sokára, ugy is reménlem hogy ölelni foglak, 
akkor minden eddigi üldöző viszontagságaimat eleven festékkel irom le 
előtted. — Most én Elefánti kalastromnak tagja vagyok, Sz. István 
napján prédikáltam Nyitrán, onnét tegnap estére ide jöttem Szalakuszra 
egy Nemes Úri bötsületes házhoz, innét ma délután ismét a Magános 
kalastromi falak közé megyek. — Ezt az Urat, kinél most mulatok, 
Bartakovics Ferentznek hijják, ebben a Vármegyében fő Nemes Ember; 
ő két nap múlva Pestre fog menni valamely pörei miatt, és elviszi 
magával feleségét, és két szép mostoha kiss-asszonyát; mint az Úr, 
mind a kis-asszonyok kértek engemet, hogy valamely jó Barátomhoz 
avisirossam,. ki nékik a Budai és Pesti raritásokat megmutattatná, én az 
illyen szép kis-asszonykákat sem jobb barátomhoz, sem helyessebb gava-
lérhoz nem avisiroszhattam mint te hozzád édes Latzim, hiszem te az 
ilyen portékával tudsz élni ? annakokáért mihelyest e levelemet fogod 
venni mindjárt menny által Pestre, a fehér hajónál lesznek a Nyitrai 
vendégek szálva, mivel, hogy ők viszik ezen levelemet; hogy pedig annál 
könnyebben revusirozhass tehát ezeket akartam tudtodra adni. 1°. Az 
Úrral igen könnyű bánni, mert jó szivü Ember és igen barátságos. 
2°. Az aszszonynak tót természete vagyon. 3. A két kis-aszszonyka 
Hídvégi kis-aszszonykák, az öregebbiket Náninak hívják, a kissebbiket 
Katitzának, a Náni már menyaszszony és két hét múlva elviszi vala
mely Súgó nevű szép ifjú legény. 4°. a kis-aszszonykák tudnak magyarul, 
németül, és tótul. 5°. Ditsérni kel előttök Nyitra vármegyét. 6°. Engem 
is ditsérj előttök mert én is ditsértelek előttök tégedet pedig ugyan 
helyessen, és már előre szeretnek tégedet, és látni kivannak. 7°. A Török 
musikát igen ohajtyák hallani. 8°. A hidra estvei elmehettsz vélek 
sétálni, az Universitast meg mutasd nekik, és a többit. 9°. Feredni is 
akarnak, vidd a Tsászár feredőbe; a többit már tudod mit kel az ilyen 
szépekkel tselekedni, egy kitsint ugyan vadak, de hiszen már te meg 
tudod szeliditteni. Kérlek azért Barátom, hogy distraháld őket, a menny-
asszonnáí1 kegyelmet fogsz nyerni. — Ne búsulj maid kiterjed neved 
Nyitra Vármegyében, hogy derék legény vagy ! 

Kérlek pedig arra is Édes Latzim, hogy ezzel az alkalmatossággal 
irjál nékem, es menny el Kiss Provinciális Commisarius Úrhoz, kit is 
különössen tisztelek, és kérd viszsza tőle a Barcsay Kapitánynak némely 
verseit, mellyeket tavaly oda adtam néki olvasásra, mond hogy szükségem 
vagyon reá és ha viszszanyerted küld el azokat a verseket is nékem 
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ezzel az alkalmatossággal, tedd meg ezt a kérésemet, ha szerettsz 
édes Latzim! — 

Ezerszer köszöntetem Vitézlő Gentsi Kapitány Urat a T. Aszszonnyal 
együtt és tovább is Barátságokba ajánlom magamat. Szénási Hadnagy 
Uramat is számtalanszor köszöntetem, és mivel tartok tőle, hogy ne talán 
Budán nem leszel, tehát kivül felirám a levélre, hogy ha talám te nem 
volnál Budán ő nyissa fel a levelet; reménlem hogy még annyi szere
tettel fog hozzám viseltetni, hogy ő te helyedbe a Nyitrai kis-aszszony-
kákat, a fellyebb megirt Instructio szerént inservirozni fogja. 

Mindezekből tapasztalhatod édes Latzim, hogy igaz szivü barátod 
vagyok, mikor illyen jó falatokat avizirozok hozzád; én reménlem, hogy 
érettem nem fogod sajnállani fáradságodat. — Jó szerentsét kivánok, 
— légy boldog! — fogadd jó szívvel a Nyitrai kis-aszszonykákat! 
— Szeress engemet! — irj — nemsokára látni és ölelni foglak. 

holtig megmásolhatatlan igaz 
szivü paitásod Anyós Pál. 

A Budai Újságokat örömmel hallanám. 

Ezt a levelet a szegény Ányos kapitány Kraynik László úrnak 
irta. Szegény Ányos, ki titokban égtél, s mohon kapván a tiltott gyönyörű
séget, magadat a magyar Helicon' elfelejthetetlen kárára idő nap előtt 
öled meg. Digne puer meliore fiammá ! — Kazinczy Ferencz. 

NB. írásmódja szerént 1790 körül, K. G. 

Másolata a M. T. Akadémia kézirattárában (M. írod. Level. 4° 31. sz. 

A levél végén olvasható két jegyzet közül az elsőt, a mint az aláírás 
mutatja, Kazinczy Ferencz irta, a másodikat Kazinczy Gábor. Az 1790-es-
utalás az előbbi jegyzet írására vonatkozik. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

MALOM LUJZ LEVELEI DÖBRENTEI GÁBORHOZ. 
(Harmadik közlemény.) 

XIII. 

Kedves jó Bátyám! Kolozsvár. 20dik November. 1842. 
Éppen romok varrásával foglalkodám, 's gondolkodám, hogy mun

kám átadásakor leendő tulajdonosának azon mondattal nyújtsam oda, 
hogy ítéletem szerint romok nem mulandóság, hanem újuló remény 
symbolumai, mert romon épül a' mindenség is — 's hát a' rom mellett, 
már nyilik nekem egy öröm. támadás lesz, 'a nélkül hogy papok ber-
bitelnének — érkezik Kegyed igen becses levele ! [törülve: A] a' novem
ber 7kéről kelemezett* kellemes iromány, mellyben állítja, hogy halottai-

1 E szó legotti használásában fekszik a felelet Kegyed kérdésére, mint 
tetszik nekem az ? [M. L. csillag alatti betoldása.] 


