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elől, hogy Benyák nem az olasz eredetiből dolgozott, banem annak egy 
latin iskolai célokra adaptált átdolgozását használta — erre vall az is, hogy a 
tanító célzatú betoldások B.-nál jobban kidomborodnak, mint M.-nál.1 Benyák 
Joasa, tehát Metastasio Gioasa. alapjáa készült ugyan, de valószínűleg egy 
latin iskolai dráma közvetítésével. , T , « 

MALLY FERENC. 

BATSÁNYI VERSES LEVELE VIRÁGHOZ. 
A kismartoni hercegi könyvtár — jelenleg Esterházy Pál herceg 

tulajdona — Miscell 1925. jul. 27. jelzéssel őrzi Batsányi Jánosnak Virág 
Benedekhez írt verses levelét. Udvaros József dr. úr szívességéből lemásol
hattam a levelet. így hangzik : 

V i r á g n a k B a t s á n y i . 
Hogy-hogy'? én adgyak-e vigasztalást néked, 
Hogy el rie tsüggesszen tsoportos ínséged ? — 
Én, ki gyengült testtel 's bádgyadott elmével 
Már alig küszködöm bánatom, terhével;-

5. Éti nyújtsak-e néked segéíytő kezeket. 
Hogy bírhasd bajaid' le-nyomó terheket ? — 
A' Sánta légyen-e vezére Bénnának, 
Gyáva enyhittöje szomorú sorsának? — 
Avagy világtalan vezesse a' vakot ? 

10. Ah ! nem látok én már soha több víg napot ! 
Régen eltávozott örömem egéről, — 
Alig emlékezem hajdani fényéről ! — 
Ma-holnap azt hallod éggy éjszaki széltől, 
Mely Gajához téved Hernád vidékétől, 

15. Hogy, kinek Múzsáját oly szívesen látod, 
Már nini s többé, 's csak volt, néhai barátod: 
Ama' társad, kinek Iantya' zengésére 
Örömmel siettél Helikon' hegyére ; 
'S kit most elébb siratsz tziprussa' tövében, 

20. Hogy-sem ismerhettél volna személlyében. — 
Uçy van ! nem sokára el-múlik insége, —• 
Érzi, hogy közelitt páílyájának vége ; 
Nem soká vissza-tér régi lak-helyébe, 
A' bús semmiségnek iszonyú keblébe ! — 

25. Igaz : hogy nem jutott ki-szegzett tárgyához, 
Bár híven megtette, ti mit magával hoz 
Emberi 's polgári szent kötelessége, 
A1 mellynek tüzétől lángadozva ége. — 
Tsak azt mutathatta, hajdan mire menne, 

30. Hogy-ha végezése nem gátolná benne! — 
De ki állhat ellent Halál' hatalmának ? 
Nints határozattya bús birodalmának! — 
Valakik e' földön valaha valának, 
Ámbátor részei Természet Urának;* 

* Participatio Divinitatis. A' Stoikusok szerént. 

1 Gioast latin fordításban, mint iskoladrámát Magyarországon is elő
adták több helyen. V. ö. Zambn Alajos, Metastasio és a magyarországi 
iskoladráma a XVIII. sz.-ban. EPhK. 1919. évf. 59.1. Szövegét nem tud
tam megszerezni. 
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35. Valakik valaha az élet' terhére 
Születendök, kínos létek érzésére : 
Mind el kell menniek Setítség' helyére, 
A' honnan még soha senki még nem téré.** 
Nem basznál itt senki' bajnoki ereje, 

40. Sem a' gyenge Szűznek nyíló esztendeje; 
Sem a' tüzes Ifjú' virágzó ideje, 
Sem a' jó ei'költsü Ősznek tisztes feje. 
Ama' Király, ki ma koronákon sétál, 
Holnap porban fekszik Jobbággyá' poránál. — 

45. Nintsen könyörűlet nála : egyre kaszál 
Mindent, valamikor valakit hol talál. '— 
Boldog, ki napjait olly-képp' rekesztheti, 
Hogy őt fellyiíl-éli jó emlékezeti. 
De bánatra-méitó, ki alig kezdhette 

50. Úttyát, már el-esik annak közepette ! — 
Nézd ama' nevendék alma-fát. Le-dőle ! 
Most, mikor gyümőltsöt várhatsz vala tőle ! 
Eddig tsak virágzott ! tsak azt mutatta még, 
Mi lenne belőtte, ha engedné az ég. — 

55. El-jött rendelése: s időnek előtte 
íme, gyökeréből a' szél ki-döntötte ! — 
Szerentsés! mert a? ki elébb ápolgatta, 
Kedves Nevelője mostan megsiratta. — 
De vollyon! ki-mulván, lessz-e ki szivében 

60. Fenn-tartsön engemet emlékezetében? 
Lessz-e, ki egy könyvet ejtsen sír-halmomra, 
'S egy szent áldást mondj/yon el-tüntt árnyékomra? 
Most, bár érdemim még nem-is olly nagyok, 
A' kaján Irigység' ki-tett tárgya vagyok/ — 

65. Ez a' Kevélységnek fertelmes leánya, 
Az alatson Lelkek' lappangó bálványa, 
Mell y tsak szurdékokban kezdi öldöklését, 
Míg tovább űzheti fene vérengzését : 
Irtózatos fejét már fellyebb-emeli, 

70. 'S sebhedésem' mődgyát nyilvábban kémleli. — 
Ah! ez-e tehát a' kilencz Szűz oltalma? 
Ez-e hívségemnek érdemlett jutalma? — 
De talán, na egyszer e' testtől meg-válok, 
Hogy-ha majd Stiksz' komor vizén által szállok ; 

75. Hogy-ha a' boldogság' mezején sétálok, 
'S Ányosom' lelkével fel' s alá járkálok: 
Tán akkor, tekénivén szíves barátimra, 
Nem önti-ki mérgét hideg hamvaimra / — 
Ha mind-azon-áttal dühös fúlánkjával 

80. Ott-is tsúfot űzne barátod' porával: 
Ne hagyd háborgatni akkor árnyékának 
Nyugalmát/ Fogj lantot, 's mondd-meg a' Hazának: 
Ezt : Hogy a' Jók ellen én soha nem szólítani ; 
'S Hazámnak hű fija, jó polgárja voltam ! — 

85. Hanem, oh bús képzés ! távozzál előliem ; 
Más vigasztalást vár most Virág én-töllem. — 
Víg hír, oh Barátom / örvendgy bízvást néki, 
Tünnyenek el borúltt homlokod' árnyéki: 
«•Nem sokára Híved, ennyi gyötrelmétől 

90. Megszabadul, 's el-vál földi eletétől.» 
* Iter tenebricosum : 

Illud, unde negant redire quemquam. Catullus. 
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Lehet-e még nagyobb vigasztalás ennél? 
De, hogy-ha ezzel-is meg nem elégednél, 
Tudgyad: hogy, ha majdan ama' határidő, 
Mellyet élté' ura néki szabott, el-jö ; 

95. 'S e tsalfa világtól végső bútsút vészen: 
Te szivedhez szive akkor is hív lészen! 

HAJAS BÉLA. 

Batsányi Jánosnak fönt közölt verses levele csak ebben a formájába» 
volt ismeretlen a tudomány előtt — lényegében megegyezik a költőnek 
hosszú, öt részből álló Búsongás című versével.1 Az egyezésre, noha épen 
a vers kezdő sorai megváltoztak, ráirányítja már a figyelmet az alcíme : Virág 
Benedekhez. A két szövegnek nemcsak a kapcsolata nyilvánvaló, hanem 
a viszonyuk is. Bizonyos, hogy a verses levél a régibb szöveg, s az, böl
cselkedő fejtegetéseivel is, valóságos levél volt, a Búsongás a későbbi, verssé 
átdolgozott szöveg. Az utóbbi keltét Toldy — talán Batsányi utalása alap
ján — 1793-ra teszi, úgy gondolom tévesen, s az 1793-as évszám nem a 
versnek, hanem a levél keletkezésének időpontját adja meg. A két változat 
között ugyanis hangulati eltérésükből következtetve, hosszabb időnek, de 
legalább egypár évnek kellett eltelnie, s ha a levél még a Magyar Múzeum 
idejében, tehát 1792 előtt keletkezett volna, Bat-ányi mindenesetre lenyomatta 
volna folyóiratában. 

Bár a most közzétett levél a vershez képest nem sok újat ad, mégis 
igen érdekes tanulsággal szolgál : bevezet a költő műhely-munkájába. Nyomon 
követhetjük, mint nemesíti B. az épen csak a költészet körébe emelkedő verses
levelet később költeménnyé. Meghagyja ugyan a levél személyes jellegéből 
mindazt, ami közvetlenné teszi írását, de letörli róla az alkalomszerűséget,. 
ami kettejük pillanatnyi helyzetére utal, és széttöri az eredetinek logikus,, 
gondolatról gondolatra haladó, de mégis kezdetleges, szinte prózai szerkezetét 
— annál inkább, mert a bőven ömlő eszmék vékony tengelye fokozatosan 
elhajolt a kiindulóponttól. Gondolatait a versben határozott pontok köré 
csoportosította s nemcsak külsőleg bontotta négy részre (az ötödik rész, a 
költemény I. része, toldás), hanem belsőleg is külön egységekké fejlesztette 
— közben el is mélyítette gondolatait, kivált a vers második felében — s 
dikcióját kicsiszolta. A levélnek azokat a sorait és szavait, amelyek az újabb» 
szövegben megváltoztak vagy elmaradtak, dűlt szedéssel adtuk. 

A két változat viszonyát a következő összeállítás mutatja : 
Búsongás Virágnak Batsányi 

I. rész hiányzik 
II. rész 31—46. sor 
III. rész 47—62. sor 
IV. rész 67—72 sor 
V. rész, 73—92. sor 1—24. sor 

93—108. sor 73—84. sor 
109—114. sor . 85—96. sor 

hiányzik 25—30. sor 

1 Toldy kiadásában (Batsányi János költeményei, 1865.) 43—46. K 
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A vers genesise pedig a következő : a verses levél második harmadá
ból (31—72. sor) három részre tördelve lett a költemény II—IV. része, aránylag 
kisebb változtatásokkal : még a látszólag más szövegezésű sorokban is csak 
egyes szavak és képek változtak, a tartalom nem. A levél bevezető részéhez 
— első harmadának nagyobb feléhez (1—24, sor) —• hozzácsapta azután 
Batsányi a levél a harmaditc harmadát (73—96. sor) s ebből a két részből 
alkotta meg a Búsongás V. részét. Ama2t, az eredeti bevezetést, alig változ
tatta meg, emezt, gyökeres en átdolgozva: nemcsak új alakba öntötte, hanem 
még a gondolatokat is újakkal cserélte föl, s csak az eszmeláncot záró utolsó 
szem maradt a régi. Végül az így költeménnyé emelkedett szöveg elé meg
írta a bevezető I. részt, a Búsongás leghangulatosahb nyolc sorát. 

A két változat, egymás mellé állítva» élesen megvilágítja Batsányi művészi 
érzékének fejlődését: a költemény mind kompozíciójában, mind stílusában 
magasan áll a verses levél fölött. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUMI ÉS EGYETEMI 
TANULMÁNYAI. 

Katona iskoláztatásának adatait Csányi családi emlékezésen alapuló 
rövid közlése után Toldy próbálta összekeresni, megnézvén néhányat a pesti 
piarista gimnázium anyakönyvei közül. További hiteles adatokat csak Haj
nóczy kecskeméti kutatásai szolgáltattak. Ezek után is több hézag mutatkozott 
s a hiteles tények és kivált a Csányi és Miletz nyomán továbbszármazó egyes 
állítások itt-ott ellenmondóknak látszottak. Ezek tisztázása végett újból 
áttanulmányoztam — Friedreich Endre rendi könyvtáros úr szíves támogatá
sával — a pesti piarista gimnázium K. idejéből való névkönyveit, továbbá 
az egyetem bölcsészeti és jogi karának jegyzékeit. Ezúton sikerült a hézagokat 
pótolnom, egyes kérdéseket helyesbíteném. 

A grammatikai és humanista osztályok elvégzésének helye és ideje 
tekintetében Hajnóczy adatai teljesen helytállók. K. pesti tanárairól, elő
meneteléről s egyéb körülményekről az eddigieknél pontosabb felvilágosítás 
nyerhető a pesti piarista gimnázium informatióiból. Tanára az első két 
grammatikai évben (1802—4.) Szemes Imre, a neves hitszónok volt. Az első 
évben, mint ismeretes, Rotsnik Ignác könyvtárszolgánál lakott, a másodikban 
azonban valami Virmernél a molnárok terén («in piatea Molitorum, 925.» 
Az első évben, amint már Toldy közölte, instructora is volt : Telek István 
másodéves humanista. E két évben kitűnő eredményt is ért el : az első év 
•első felében 80 tanuló közül vallástanból 12., egyéb tárgyakból 18. eminens, 
a második felében 75 közül 12., a második év első felében 84, a második
ban 82 tára közt 16,, eminens volt. A harmadik osztályt Kecskeméten járta 
— Hajnóczy közlése szerint Fitos Antal osztályában. Az 1805/6-i iskolai 
•évet ismét Pesten- kezdte, Belessay István osztályában volt «rhetor», de 
már az első félévet a korábbiaknál gyöngébb eredménnyel végezte : 6. lett 
a prima classis-ban. Vagy ezért vitte haza atyja már a második félévre 
vagy gyönge egészsége volt oka, mint gyanították, ennek is, hanyatlásának 


