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tékában.1 Ebben van két költemény : Egy új Amazonnak Butsúzása a' had
nak kezdetén és Az Amazon az elsö hírt kapja szeretőétől az írott képé
vel. A fordítót nem ismerjük. Terjedelmesebb költemények, s annyi két
ségtelen, hogy nem Révai tollából valók. Mindakettő fordítás : eredetije Chr. 
F. Weisse akkoriban híres Amazonenlieder c. költeménysorozatának elsö 
két verse.2 Néhány sort összevetésül : 

Elég, ó Ifjú! már szünnyél Genug, o Jüngling! länger nicht ! 
szeretetnek áldozni ! Genug der Lieb' und Ruh ! 

Kötelességeddel éltél Bisher war Liebe deine Pflicht. 
's híven tudtál szeretni. Und feurig liebtest du. 

Majd két piros artzáimtól, Bald machte dir ein edler Wein, 
majd jó bortul gyullattál, Bald meine Lippen warm, 

Gyengén szólló síp hangjától Bey süssen Flöten sehliefst du ein, 
karjai m közt szunnyattál. Schliefst ein in meinem Arm. 

Az Amazonenlieder 14 költeményből álló füzér. Az elsö hármat K.W. Ramler 
is fölvette Lyrische Blumenleséjébe3 : bizonyára ez is fokozta népszerűségü
ket. Hozzánk a fentiek szerint elég hamar jutottak el. 
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Eő hertzegsége halálán egy poétának érzékenységei c. költeményének for
rását, a költőnek Mészáros Ignáchoz, a Kartigám szerzőjéhez írt s a versre 
vonatkozó levelével együtt. A költemény történetéhez tartozik azonban még 
a következő is. Mészáros Ignácról eddig is tudtuk, hogy a Batthyány gró
fok egyházi (kegyes) alapítványainak kezelője, («áhítatos Fundatioinak Actu-
ariussa») utóbb gr. Batthyány József kalocsai érseknek, a későbbi herceg
prímásnak titkára volt.4 Nem tudtuk azonban, s ez az Ifjúságnak szóló 
Öregek tanítása c , kéziratban maradt munkájának5 címlapjáról derül ki, 
hogy érseki szolgálata előtt «néhai Feldmarschal gróf Batthyáni Károly 
Horvát-Országi Bán és lett első Hertzegnek... volt Secretariusa.» Ez magya
rázza meg, hogy a herceg halála (1772. ápr. 15.) után tíz esztendővel is, 
1782-ben, megkéri Ányost, hogy a költeményt szerezze meg neki és fordítsa 
le magyarra. Ányos levelét a volt gazdája iránt érzett kegyeletből és a költő 
iránt érzett nagyrabecsülésből méltán kötteti a kiadásra szánt Nevezetes 
levelek közé. ^ , r> 
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