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tice extradata. Proth. 11. folio 363 et 64. et fasc. 108. Act. Num. 
49. — 1707. 

* 
M. 289. 
Mészáros Ignatii ad instantiam pro desumptione Liquidi Debiti 

exmittitur Judlium contra Stephanum Gyöngyösy. Proth. 11. folio 
378. — 1707. 

Közli: CSŰRÖS FERENCZ. 

BACSÁNY1 JÁNOS LEVELEI ID. BÁRÓ RÁDAY GEDEONHOZ.* 
(Második és befejező közlemény.) 

XI. 

Méltóságos Báró Úr! 
Nagyságos Uram! 

Szabó Dávid Úr' költeményes munkájinak két első kötete tsak 
ma kell ki a' sajtó alóli. A' szerző imitt kedveskedik Nagysádnak egy 
Exemplarral. — Én úgy reménylem, hogy a' ki ezen Költeményeket 
olvasni fogja, kétszeresen fog Rájnis motskolódásira neheztelni, a' ki illy 
eggy Poétával nem szégyenlett olly illetlenül bánni. Az első kőiéiben, 
a' 174. oldalon találtatik Virgilius első Eklogája is. Méltóztasson azt 
Nagysád Rájniséval öszve-vetni, 's ítéletét nékem megírni. 

A' Múzeum második darabját még mind ez óráig sem láttuk. 
Trattner Uramnak nem jó helyen van tehát az agya, ha még-is tsudál-
kozik, hogy a' 3 d l k Negyedet nem küldgyük; annyi emberséggel tsak 
lehetett volna hozzánk, hogy leg-alább eggy Exemplárt küldött volna, 
ha többet nem-is ennyi idotol fogva. Abban bizonyos lehet, hogy mind 
addig nem fog tőlünk egy beüt is nyerni, valamig a' ki-nyomtatottakat 
kezünkhöz nem szolgáltattya. Az alkalmatosságnak száma sints, melly 
Pestről jön. Schindler most-is Pesten van. Lafon sem érkezett még haza. 
Kumpinger kalmárt is várják etc. etc. egy szóval: minden héten el-küld-
hette volna kétszer, háromszor-is. 

Feleletem Rájnishoz a' nyomtatásban talám negyedfél árkus-is lészen. 
Már egészben kész. Hogy nagy ne légyen vastagsága a' nyalábnak, úgy 
fogom a' darabokat intézni. Nagysád' Zrínyije leszsz az első szám alatt. 
Le-akartam írni magam; de, mivel úgy-is fogja Nagysád még néhol vál
toztatni, szükségtelennek tartottam. 

Hogy Nagysád Oszsziánnak darabjaiból holmit Hexameterekben 
fordított légyen, tsa(k most értem a' tegnapi postával vett kegyes leve
léből ; és igen nagyon szeretném látni. De mindazáltal az én kedvemért 
ne tsinállyon Nagysád alkalmatlanságot magának. Augusztus végén, vagy 

1 Hely a kelet nélkül). 
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szeptember elején úgy-is személlyesen fogom tenni alázatos udvarlásomat. 
Akkor majd Harold' fragmentumait-is fel fogom Pesten vagy Budán 
keresni. 

Hogy Nagysád Bétsben a' Hadi Történetekre nézve szorgalmatos
kodni méltóztatott, mindnyájan alázatosan köszönnyük. 

A' ban ben, vagy bann benn Suffixumokra nézve igen szeretném 
tudni mit itél Nagysád. Örömest írnám én a' rövidség okáért tsak eggy 
w-nel, ban, ben. de vocalis előtt, ha jól meg-vizsgálom, hoszszú hangja 
van. Az egy vagy eggy kétség kivül hoszszú. Ki-tetszik a' vocalis előtt. 
egy ember roszszúl hangzik. Méltóztassék Nagysád ezt a' másik két 
Pakétotskát-is kézhez szolgáltatni. Vérségi Úr' szállására el-küldheti Tratner 
Uram. M. B. Generalis Orczy Úr nints most Pesten, azért nem küldöttünk 
még néki. Talám tsak magam viszem-meg majd nékie. 

Kazintzy Úr a' napokban már félig Elyseumban járt. Nem hitték, 
hogy fel fog gyógyulni, de már most hála Istennek jobban van. 

Nagy tsudálkozásunkra most tudánk meg, hogy még betegsége 
előtt Rájnissal titkos szövetségbe esett. Söt még azt-is meg-írta néki, 
mit szóllottunk magunk között Rájnis iránt. Én, és Szabó Úr, alig hitet-
hettyük el magunkkal, hogy illy — dolgot tselekedett volna; de azt 
mondgyák, pedig Győrről, hogy valóságos dolog. — Mi alázatosan, 
ajánllyuk magunkat; én pedig vagyok 

Nagyságodnak 
alázatos szolgája 

Kassa, 4 July 789. Batsányi János mp. 

XII. 

Méltóságos Báró Úr! 
Nagyságos Uram ! 

Nem kétlem, kezéhez vette már Nagysád a' l l ld l k Negyedünket^ 
mellyet Pestre menő Collegámra Szolgáry Úrra bíztam volt. Hirtelen esett 
el-menetele, 's azért Levelet sem függeszthettem a' Nyalábhoz. 

Az az egynéhány darab, mellyet el-kűldöttem, úgy következik egy
más utánn, a' mint ott vagyon. Az Apológiám, vagy-is Rájnis Úrhoz 
adandó feleletem fogja a' többi helyet foglalni. Virgilius l s o Eklogája 
in Originali cum versioné Rajnisiana et Szaboiana in parallela fog 
utána következni; melly-is, mint öszveségesen, 3. mintegy negyedfél árkust 
fog el-foglalni. Ugyan ezért nem tettünk más darabokat még ezen Negyedbe, 
nehogy igen sokra terjedgyen a' nyomtatása Trattner Uramnak. A' Cen-
sornak pecséttye 's subscriptiója ugyan ezen feleletemen fog lenni; azért-
is, a' mit már most, által küldöttem, bátran nyomtathattya, A' Feleletem-
nem sokára utánna jo ; sőt talám majd magam fogom Pestre vinni. 
Azonban tsak siessen. — Nagysád által-adhattya a' Mscriptumot, melly 
már kezénél van, Vérségi Barátomnak. 0 maga ajánlotta magát, hogy 
ha tisztán nem lennének darabjaink írva, maga fogja újra a' typusra. 
le-írni. Méltóztassék Nagysád a' Zrínyit kezére bízni; sok Írásbéli hiba. 
van benne, melly talán Nagysádnak, mint szerzőjének, szemébe sem 
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tűnik; bé-téve tudván az egész darabot. Igaz: nem jobb volna-e ez a 
Vers: Oh Thrésa! Te, kinek etc, imígy: Oh, nagy Tréza! kinek etc, az 
a' prosodia nékünk nem látszik jónak. Azonban bocsánatot kérek merész
ségemről, hogy krízisbe botsátkozom. — Szabó társunk munkájiról igen 
•örömest hallanám Nagysád' Ítéletét. 

Siessen Trattner Uram a' nyomtatással, mert vagyon már-is majd 
•egy nyalábra való gyűjteményünk. Nagysád, fordíttásai Anakreonból és 
Horatiusból, és Zrínyi' 2 d i k Éneke az utolsó Negyedbe fognak jönni. Úgy 
•szintén Kazintzy Úr' Klopstockja-is. Apropos! nékem úgy tetszik, hogy 
•a' Messiás' fordíttása nem elég méltósággal van találva. Félek, azt ne 
mondgyák majd Nyelvünkről, hogy elégtelensége okozta. Nem vólnare 
szabad Nagysád' bölts Ítéletét eziránt meg-tudnom ? — 

Vagyok 
Méltóságos Báró Uram ! 

Nagysádnak alázatos szolgája 
Kassa 18. July 789. Batsányi János mk. 

XIII. 

Méltóságos Báró Úr, 
Nagyságos Uram ! 

Valamint még az Utolsó Negyednek által-küldése előtt kötelessé
günk szerént meg-jelentettük Nagyságodnak, hogy, a' sok alkalmatlanság, 
$ egyéb okaink miatt, a' Második Kötetet már Pesten nyomtattatni nem 
•akarnánk; úgy most-is alázatosan jelentyük, hogy azt ezutánn itt Kassán, 
Ellinger, szép betüjivel, tulajdon költségünkre fogjuk ki-adni, úgy pedig, 
hogy a' Negyedeknek árrát alább szállitandgyuk, egyedül tsak arra 
tekintvén, hogy a' belé verendő' költséget ki-vehessük, 's vissza-térit-
hessük. 

Strohmayer Urat-is kínáltuk volt a' minapában, ide való filialis 
Factor ja által, hogy ha Ellingernél nyomtattatni fogja, nékie engedgyük. 
Evvel azt-is nyertük volna, hogy mesterségére nézve (mivel itt-is van 
bóltya) hamarébb el-terjeszti vala az Országban. De még jobb, hogy 
saját költségünkre nyomtattathattyuk; mert óltsóbb lészen a' Negyedek
nek árra. 

Egyedül arra kérjük tehát Nagyságodat, méltóztassék azon dara
bokat hozzánk bé-küldeni, a' mellyeket a' jövő első Negyedbe szánni 
méltóztatik; mert mihelyt azokat által-küldendi Nagyságod, sajtó alá 
•adandgyuk az első Negyedet, hogy leg-alább-is a' Diaetára készen, és 
Pesten lehessen. Azt elöre-is örömmel jelenthettyük Nagyságodnak, hogy 
•ezen Negyedben igen szép darabok lesznek; mert Kreskay-is egy egész 
Nyalábot küldött. 

Magamat Nagyságodnak tapasztaltt kegyelmébe ajánlván vagyok 
Méltóságos Uram 

Nagysádnak alázatos szolgája 
Kassán 9. Apr. 790. Batsányi János 
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XIV. 
Méltóságos Báró! 

Nagyságos Uram ! 
Még mindig nem találtam olly alkalmatosságot, mellyet Nagysád

hoz igazíthattam volna. Kérem azért, méltóztassék Nagyságod Zrínyiből 
való fordíttását, in Quarto, correcte és a' szókat egymástól jól meg-
külömböztetve le-íratni, 's postán hová hamarább által-küldeni; mert 
minek-elotte Diaetára el-mennék, ki akarnám az Első Negyedet nyomtattni. 

Ossziánnak azon Töredék Munkájit, mellyeket Nagysád számomra 
el akar vala küldeni, már meg-szerzettem magamnak; azért-is alázatosan 
köszönöm Nagyságodnak ebbéli kegyességét. 

Rájnis-, a' mint hallom 20. árkusra menő munkát készített elle
nem; mellyben, fogadása szerént, ugyan-tsak büdös híremet akarja'ter
jeszteni. O lássa, mit tselekszik! — Benne lészen egész élete-is azon 
ékes munkában, és Hazájáért el-követett minden tselekedetei. Lessz ott 
Panegyris ! — könnyű el-képzelni. 

Vagyok 
Méltóságos Uram 

Nagyságodnak 
Kassa, 7. Május, 790. alázatos szolgája 

Batsányi János 
mk. 

XV. 
Méltóságos Báró Úr 

Nagyságos Uram! 
Imitt küldök Nagyságodnak egy exemplárt a' Zrínyi' Ötödik könyvé

ből, hogy addig-is láthassa, a' míg az egész Negyeddel — talán sze-
méllyem szerént — udvarolhatok. Mivel az Orthographiában majd igen 
megeggyez Nagyságod velünk, a' kéz-írásban pedig igen egyenetlenül volt 
meg-tartva, azon kivűl, nem örömest tarkáznánk meg még tsak e' rész
ben is Negyedeinket, azon voltam, hogy Nagyságod' Orthographiájának-
is nemű nemű kis eggyenlöseget, 's egy formaságot adhassak. A' bann 
benn Nagyságodnál, úgy tetszik egy tavalyi Levelében ki-nyilatkoztatott 
értelméhez képest, két nn hangzatú; de mivel az által-kűldött kéz-írás
ban nem találtam azt egyszer-is két u-nel írva, tehát magam-is tsak 
úgy hagytam. Reménylem azomban, hogy el-találtam tetszését Nagysá
godnak, mellyenn-is igen örvendenék. 

Ezenn a' héten el-készűl az egész Negyed. Valami 7ÍJ2 vagy 8 
árkusra megy. 

Nem kétlem, tudtára adatta már Nagyságod Trattner Uramnak, a' 
Kassai Nyomtatást. Magam-is írok néki, mihelyt idom esik, mert most 
nyakig vagyok a' foglalatosságban, $, úgy hisszük, leg-kevesebbet sem 
gondol vele, akárhol nyomtattattyuk. Úgy is sok dolga van ilyen 
időben. — 

Talán jobb sorsa lesz már a' M. Litteraturának. Vajha bé-hoznák 
a' hazai nyelvet a' Törvény Székeknél! — Vette már Nagyságod, két-

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 14 
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ség kivül, a Bétsben ki-jött Jámbor Szándékot egy Magyar Tudós Tár
saság iránt ? — 

Bárótzi Sándor most egy hasonló munkátskán dolgozik. Talán 
már nyomtatódik-is. — Ha talán nem ment volna Nagyságod' kezéhez, 
küldhetnek én egy nyomtatványt a' Jámbor szándékból; 's szerentsém-
nek tartanám, ha udvarolhatnék Nagysádnak. 

Vagyok 
Méltóságodnak alázatos szolgája 

Kassán, 9. Junii 790. Batsányi János 

XVI. 

Méltóságos Báró Úr, 
Nagyságos Uram! 

Ezen szempillantásban veszem Nagyságod, betses levelét. A' posta 
pedig nem sokára megy. 

Az által-küldött 5 forintos Bankó-czédulát igen-is vettem. Hogy 
pedig mind eddig nem válaszoltam, onnan történt, hogy T. Szabó Úrnak 
Virtre indulását vártam. Tegnap előtt, szerdán, az az 2 1 a Julii, már el
indult, és 17. Nyomtatványt visz Nagysád' Számára a' MuseumbóL 
Tsudálom, hogy Nagysádnak kezéhez nem jött azon Nyomtatvány, 
mellyet már a' múltt holnapban a' Sáros Vármegyei Bandérium' Kap-
lánnyá, P. Klohammer által küldöttem. 

A' fel-állítandó Társaságról már maga a' Király-is tudósítva 
vagyon. M. Gr. Eszterhazy József, az a' jó Hazafi, vállalta magára az 
ebbéli közben-járást. Hanem, bezzeg, Méltóságos Uram! igen el-kedvetle-
nítették a' Diaetai egyenetlenségek ezt a kegyes-szivü drága fejedelmet í 
és, ha igazat kell mondanom, igen keveset reménylek szerentsénkrol I 
— Vajha ne bolygatná Nemzetünket a' Religiobéli helytelen buzgóság. 
Ezt a, szép alkalmatosságot, mellyel örökös boldogságra vezetheténk 
Hazánkat, önként ki-botsáttyuk kezeinkből, hogy a' Német Ministerium 
tetszése szerént intézhesse dolgainkat! 

Én magamat további gratiájába ajánlván vagyok 
Méltóságos Uram 
Nagyságodnak 

Kassa, 23. Julius 790. alázatos szolgája 
Batsányi János 

mk. 

XVII. 

Méltóságos Báró Úr! 
Nagyságos Uram! 

Örömmel jelenthetem Nagyságodnak, hogy már találtam egy Hazafit,. 
a' ki a' Museum nyomtatására nékem erga resHtutionem suo tempore 
200. forintot ád. Esztendőt által Négyszer fogok a' Subscribenseknek 
nyomtatványokat küldeni. Az expeditiot magára vállalta az itt-való 
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Posta-fŐ-Hivatal. Nem sokára Tudósíttást fogok ki-bocsáttani e' végett. 
Addig-is igen szeretném, ha Nagyságod nem sajnálná bolts tanáttsával 
segélyteni, hogyan intézzem-el ezt a' mi Hazánkban még eddig igen 
szokatlan dolgot. Praenumeratiora nem akarom ereszteni, mivel semmi 
hitele sints már ennek. A' Subscriptio pedig talán nem bátorságos. Tse-
kély Ítéletem tehát ez volna, hogy a' Vevőknek tetszésekre haggyam; azon 
esetre, ha nem találnák bátorságosnak,pénzöket\elore ki-adni tsak Subscri-
bállyanak. Hogyha Eleintén tsak 3. 4. száz vevő találkozik-is (hogyne 
találkoznék pedig a' két hazában ?) meg-elégedhetünk talán vele. 

El-várom tehát Nagyságodnak bolts Ítéletét; 's kérem, hogy egy
szersmind azon darabjait-is Méltóztassék által-küldeni, a' mellyeket a' 
Museumba tétetni kivánna; mivel Zrínyi nagy helyet foglalna-el; pedig 
egy más nevezetes dissertatiotskát-is szeretnék belé tenni. 

A' Mesékről tsinált recensióját, (A' mint Nagysádnak tetszik meg
változtatva) 's az avval volt Meséjit szeretném betenni Nagysádnak, 
Nékünk a' Róka és Holló (kivált szép versificatiójára nézve —) nagyon 
tetszik. Azt az eggyet nem tudjuk benne meg-határozni, ha lehet-e a' 
Hollóról mondani, hogy a folyt a nyála. — Innét eggy új Társunk 
támadt; azaz, ollyan Hazafi Társ, a' ki gyarapíttani akarja Gyűjte
ményünket a' maga munkájival. Ez egy Nyitra Vármegyei földes Úr, 
Sándor István. 

Ajánlván magamat tapasztalt kegyességébe, vagyok 
Méltóságos Báró Úr ! . 

Nagysádnak alázatos tisztelő szolgája 
Kassán. 17. Mártii, 791 . Batsányi János mk. 

XVIII. 

Méltóságos Gróf Úr! 
Nagyságos Uram! 

Nagyságodnak kegyes levelét tisztelettel 's örömmel vettem. Ha úgy 
gondolkodnának sok Hazafiak, mint Nagyságod, nem tsak a' mi Múse-
umunk boldogulhatna, hanem nem sokára más karba állíttathatnék az 
egész Magyar Litterátúra. 

Ha a' meg-küldött Tudósíttás tetszése szerént vagyon Nagyságod
nak, szívesen örvendek. Sajnálom, hogy a' sietés miatt hiba esett benne. 
Novembert Mind-Szent Havának kereszteltem. Azonban, későbbre észre vévén, 
azon nyomtatványokban, mellyeket a' vármegyékre és a' Nádor-Ispánhoz 
küldöttem, meg-jóbbítottam ezen hibát. Attól tartok még-is hogy Rájnis, 
vagy más valaki, a' légyből elefántot fog tsinálni. Külömben úgy lát
szik, hogy ez botsátandó vétek. Jobb volna talán eggy általlyában a' 
rövid Deák nevezeteknél maradni, November, December, October etc. 
mint-sem azt a' sok szentet elő-számlálni. — 

Professor BenkÓ és Zilay Uraknak ha, ajánlása szerént, írni mél
tóztatik Nagyságod, különös kegyelem gyanánt veendem. Ugyan-azért 
bátorkodom Nagysádnak még egy nyomtatványt küldeni. Kettővel azon-

14* 
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ban nem akarom a' postát terhelni. — Tudom, Nagysádért szívesen 
elo-mozdíttandgyák dolgunkat az említett Professor Urak. 

Igen jó reménységgel bíztatnak bennünket némelly levelek. Majd 
meg-válik, mi lesz igyekezetünkből. Azt leg-alább ki-ki láttya, hogy jó 
a' szándék. 

A' nyomtatást tsak December, elején fogom el-kezdeni. Mert most-
még nem tudom, hány lészen circiter szükséges. El-várom tehát Nagy
ságod' munkátskájit. Szeretném, ha Nagysád etiam in Politicis, Statis-
cicis etc. valamitskét küldene. Hasonlóul valami kis Recensiókat, régisé
geket etc. Item: a' Synodusnak rövid kis scientifica históriáját, 's a 
litteratúrára nézve hozott végezéseit, rövideden, nem lenne-e jó belé tenni ? 
's több illy-félét. — 

Igyekezetünket (mint egyszer-'s-mind Nagyságodnak úgy-is tulaj
donát) 's magamat további pártfogásába 's kegyelmébe ajánlván, a' leg-
méllyebb tisztelettel vagyok 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Kassán, 24. 8b r 791. Batsányi János mk. 

XIX. 
Méltóságos Gróf Úr ! 

Nagyságos uram! 
ímhol vagyon, Méltóságos Gróf Úr! a' M. Museumnak két első 

Negyede; addig-is, míg a többi nyomtatványok iránt újabb rendelést 
tenni méltóztatik Nagyságod. Legjobb lenne talán, Senator Fülöp Úrra 
bízni az által-koltöztetést. — 

Hogy egy kisség ismét el-késénk, az vala az oka, hogy a' Prae-
numeransok neveik késotskén küldettek-bé hozzánk, és mivel a' Typo-
graphus nem tartotta meg igéretét, mely szerént 3. hét alatt egy Negye
det el kellett volna készittenie. 

Többnyire, alázatos bizodalommal kérem Nagyságodat, méltóztassék 
bolts ítéletét értésemre adni, 's egyszer'smind tanáts-adásával-is segélyteni; 
nevezetesen: miben igyekezzem leg-inkább, hogy fel-tett tárgyunkhoz 
közelebb juthassunk, 's érdemes Társainknak-is tetszéseket és helyben
hagyásokat mennél biszonyosabban meg-nyerhessem. Én a' jó tanatsot 
nem tsak örömest hallom, hanem köszönettel veszem, 's a' mint lehet
séges, követem-is. Hasonlóul kérem Nagyságodat, méltóztassék azon darab-
jait-is, mellyeket a' 3 d l k Negyedbe adni szándékozik, mennél előbb és 
tisztán le-írva által-küldeni, hogy, ürességemhez képest, a' darabokat 
lassanként el-készítgethessem, 's annak idejében sajtó alá adhassam. 

Magamat Nagyságodnak tapasztalt kegyelmébe ajánlván, a' leg-
méllyebb tisztelettel vagyok 

Méltóságos Gróf Úr! 
Nagyságod' 

Kassán febr. 2 d l k á n 792. alázatos szolgája 
Batsányi János mk. 
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XX. 

Méltóságos Gróf Úr! 
Tiszteletre méltó Nagy Hazafi! 

Hálaadó szívvel vettem Nagyságodnak betses levelét, 's abban 
közlött jó tanátsait. Alázatosan köszönöm Nagyságodnak ebbéli kegyes
ségét, 's kérem, méltóztassék ezutánn-is bolts értelmét hasonló világos
sággal kinyilatkoztatni. 

Boltsen írja Nagyságod, hogy a' tanátslás nem mindenkor tetszik 
mindennek. Önnön magam' tapasztalásából tudom én ezt. Fel-is tettem 
magamban, hogy, a' mennyiben lehetséges leszek, őrizkedni fogok minden 
tanáts-adástól. így vagyon a' krízissel is; holott én azt kívánnám, hogy 
az én munkátskájimat kritizálnák-meg, mennél értelmesebben lehet, — 
tsak illetlen, 's személyemet-érdeklo ne légyen az efféle meg-itélés. 

Örömmel olvastam a' többek között azt-is, hogy valamelly dis-
sertatiótskákat szándékozik ki-dolgozni Nagyságod, a' Magyar Nyelvnek 
mívelésére nézve. Szeretném, ha a' harmadik Negyedbe eggyet bé-tehet-
nénk. Nem méltóztatnék-e Nagyságod mennél előbb el-készitteni ? — 

A' mi a' Szereiéi és Szerelem iránt tett jegyzést illeti: azt rossz 
néven senki sem veheti; valamint szintén a' többi jegyzéseket-is. Ha-ki
nek azokban valami nem tetszik, ne sajnállya okait elo-adni ellene; mi 
örömest bé-teendgyük. A' Publikum légyen osztán közöttünk bíró. 
A' Museumban el-múlhatatlanúl szükségesek az afféle jegyzések, sok okokra 
nézve. Egyedül arra kell figyelmetesen vigyáznunk, hogy helytelenek ne 
légyenek. A' Szeretet és Szerelem között való külömbséget illető jegyzé
sünkben pedig nyilván ki-tettük: a' mi itéletünk-szerént. Ez sints tehát 
decisive mondva. Azonban felette nagyon sajnállanámk, ha Mt. G. Teleki 
Úr valójában kedvetlenül találná fogadni! ö Nagyságának még nem 
küldöttünk Museumot, nem tudván, hol légyen bizonyos lakása. Nem 
méltóztatnék-e Nagysád bennünket ez iránt tudósíttani ? 

Levelemet egy kétség kivül nem kedvetlen újsággal fejezem-bé. 
Ráth Mátyás Urat sok-izbéli nógatásimmal reá bírtam végtére, hogy 
ismét tollat fogjon. ímhol vannak az 6 saját szavai: Már tsak reá 
veszem magamat, hogy ismét dolgozzam. Es ugyan a M. Museumba 
való irásim lesznek leg-els'ö munkáim. 

Nagyságodnak betses munkácskájit el-várván, 's magamat többször
tapasztalt kegyelmébe-ajánlván, a' legmélyebb tisztelettel vagyok 

Méltóságos Gróf Úr! 
Nagyságodnak 

Kassa, Április' alázatos szolgája 
2-dikán, 792. Batsányi János mk. 

XXI. 

Méltóságos Gróf Úr! 
Nagyságos Uram! 

Reménylem, hogy kezeihez vette már Nagyságod a' kivántt 13. 
nyomtatványokat. T. Dudásy Úr által küldöttem. Hogy bé nem köttet-
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tem az vala az oka, hogy nem voltak bé-kötött nyomtatványok készen 
kezemnél, midőn az említett Úr Pestre ment. Méltóztassék tehát Nagy
ságod nékem botsánatot adni. Az árrokat ugyan-azon Úrnak lehet által
adni, o Kassára el fogja hozni magával. Mindenestül 24. fi: 20 xr : 
lett volna ugyan az árrok a ki-szabott rend szerént; de mivel a' könyv
kötőnek minden darabtól egy poltura jár, és így a' 26. darabért 39. 
krajtzár: tehát tsak 23. forintra és 41 . krajtzárra mégyen. 

A' nállam volt Kéz-irásokat (Zrínyit) hasonlóképpen által-küldöt-
tem Nagyságod parancsolattya szerént. 

Igen sajnálom, hogy a' kért dissertatiotskák még el nem készül
hettek; szerettem volna ezen Negyedbe eggyet bé-tenni. A' materiák, 
mellyeket választott Nagysád, nékem igen tetszenek; a mint-hogy ez 
iránt már az előbbi levelemben-is bővebben írtam. 

Kétség kivül fogja ismerni Nagyságod Wielandnak ime' munkáját: 
Neue Göttergespräche. Ebből, a' 12 dik szám alatt való darabot magyarra 
fordítva a' Museumnak mostani Negyedébe tettem. Szükségünk vagyon 
az illyen darabokra. A' nyelv-is hadd törodgyék az Országos dolgokról 
való elmélkedésre. Nem méltóztatnék-e Nagyságod tudtomra adni, mit 
itél Wielandnak azon darabjáról ? — 

A' Horatiusból fordított darab egy kisség későn érkezett. Ki kelle 
tehát ez úttal maradnia. Azonban nem fogja talán Nagyságod rossz 
néven venni. Úgy-is újra fogom az Első kötetet annak idejében nyomta
tásra adni; akkor az előbbi fordíttás helyébe belé fogom iktathatni 
alkalmatosabban. 

Reménylettem, hogy tehetendem Nagyságodnak udvarlásomat a' 
koronázás alkalmatosságával. De semmi sem lehete belolle; a' Museum 
miatt most itthonn kelle maradnom, mert a' nyomtatásra való illendő 
gondviselést senkire sem bízhatom. T. Szabó Társunk a' szótárjában 
egészben el-merült; gyengék a' szemei, 's alig győzi. Mind-azáltal, ha a' 
gyűlés sokáig tartand, Júliusban talán tsak ugyan le fogok menni. 
Addig-is ajánlom magamat Nagyságodnak kegyességébe, 's a' legmélyebb 
tisztelettel vagyok 

Méltóságos Gróf Úr! 
Nagyságodnak 

Kassán alázatos tisztelő szolgája 
1. Juny 792 Batsányi János 

mk. 
XXII. 

Méltóságos Báró Úr! 
Nagyságos Urunk ! 

A' múltt postával íra hozzánk Révai Miklós Úr Győrről, hogy 
Mélt. Gróf Eszterhazy József Úr a' fiatal Leopold fo-Hertzeget annyira 
birta, hogy Társaságunknak Pártfogó Feje, és annak helyben-hagyása 
végett az Atlyánál, a' mi kegyes Királyunknál, Közben-járónk örömest
is legyen, és arra kére, hogy a' kik az Országban eggyütt-is másutt-is 
kisebb Társaságokba öszve-szövetkezvén úgy-is fáradunk már elég sok 
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akadályokkal küszködvén a' Haza' javában, állyunk-öszve egy nagyobb 
Társaságba, kivált illy Pártfogó alatt, és pedig még az Országnak-is 
örömest léendÖ reá-állásával 's helyben-hagyásával. 

Mi véteknek tartottuk volna, nem két kézzel kapni e' szép alkal
matosságon, mellyet már rég' idötol fogva olly haszontalan óhajtottunk. 
Felelünk-is a' mái postával (mert, a töstént való feleletet ki-kérte) illy 
értelemmel, hogy: mi otet mindnyájunknak meg-eggyezéséröl addig-is 
bizonyossá tehettyük, 's tesszük, a' mig Nagyságodnak, 's a többi Tár
saknak ezt az örvendetes hirt tudtokra adhattyuk, 's megeggyezeseket 
ki-kérhettyük, mivel ok mind olly Hazafiak, a' kik akkor tartyák leg-
szerentsésebbeknek magokat, mikor leg-nagyobb hasznot hajthatnak szere
tett édes Hazájoknak. 

Reménylyük el-jutott már Nagyságodhoz a' Museum II ik Köte
tének Első Negyede. Benne van Kreskay Úrnak és Virág Úrnak egy 
két darabja-is. Bizonyosok vagyunk arról, hogy méltóknak itéli Nagy-
ságod-is okét, hogy Társainknak nevezzük. Méltóztassék Nagyságod ez 
iránt-is bennünket tudósíttani tetszéséről, 's arról-is, ha a' ki-jött negyedre 
nézve valamelly észre-vételei lennének. 

Nagyságodnak kegyes válaszát elvárván 's magunkat további grá-
iziájába ajánlván vagyunk 

Méltóságodnak 
Kassán Sz. Jak. Hay. 2-dik napj. alázatos szolgája 

796 Szabó Dávid mp. 
Batsányi János. 

A Ráday-könyvtár levéltárából közli 
MOLNÁR JÁNOS. 

MALOM LUJZ LEVELEI 'DÖBRENTEI GÁBORHOZ. 
(Második közlemény.) 

IV. 
Kolozsvár Mariius 7kén 1841. 

Édes kedves Bátyám! 
Meg vallom kegyednek, hogy hosszú hallgatásomnak egy kis 

ügyetlenségem volt oka: mindig tartózkodtam irni kegyednek, (mit azon
ban tenni nagyon vágytam volna) mindig félvén hogy Bátyám érde-
kesb dolgai közt untató félbeszakítás lenne levelem; s nem tudott 
győzni azon eszme, hogy kegyednek olly sok türelme van irántam, 
miszerint éretlen fecsegéseimet nem veszi rósz nevén. Most, hogy újra 
kapám kegyed bátorító igen becses levelét, örömmel veszem tolla
mat, és sietek négy fontos kérdésére amúgy lelkiösmeretesen felelni; 
iehát: 


