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szerezte meg Komis II. Miklós.43 Kimagasló személyisége volt a családnak Farkas, Udvarhely fő-
királybírója, akinek házában Bogáti Fazekas Miklós unitárius iskolamester és prédikátor is többször 
tartózkodott. Ennek emlékét őrzi az „Aspasia asszony dolga és az io erkölczu aszszonyoknac 
tüköré" c. verses moralizáló története, amelynek utolsó versszakából kiderül, hogy azt a XVI. szá
zad második felének jelentős magyar énekszerzője és zsoltárfordítója a székelyföldi Szentpálon, azaz 
Homoródszentpálon írta ,»tükörül szépeknek".44 

Azonban e helységben a későbbiekben is keletkeztek magyar nyelvű költemények. Rákosi 
András 1613-ban itt írta „Szép história egy pharisaeus és egy publicánusnak imádságokról" c. uni
tárius ihletésű, verses, bibliai történetét, amely az 1638-ban Kolozsvárott készült kiadásából ismere
tes.4 5 Feltehető, hogy Rákosi is azok közé az unitáriusok közé tartozott, akik a Kornis-családnál 
menedéket és pártfogást kaptak.46 1618-ban készítette Rákosi a „Hét iffiak históriája" c. költemé
nyét, amely a hitéhez és szokásaihoz ragaszkodó zsidóságnak témáját aktualizálta az üldözött unitá
riusokra.4 7 

Ezt az időpontot már csupán kilenc év választja el a „Tükör"-nek ugyancsak Homoródszent
pálon történt megszületéséig, amelyben érdekes módon visszacseng a közel fél évszázaddal korábban 
Bogáti Fazekas által ott írt „Aspasia" címének és a költeménynek végén álló „tükör" szó. Bizonyí
tani nem lehet, csupán feltételezhető, hogy talán még 1627-ben is az unitárius Rákosi András írta 
ugyanott a határozottan katolikusellenes,asszonycsúfoló éneket „Tükör" címmel.48 

Reisinger János 

BATSÁNYI JÁNOS ISMERETLEN VERSKÉZIRATAI 

I. 

1796 nyarán szabadult Batsányi a kufsteini vár börtönéből. Nem sokkal ezután tudomására 
hozták, hogy Pesten és Felső-Magyarországon nem telepedhet le.1 A Martinovics-összeesküvés isme
retével meggyanúsított költőnek nem voltak befolyásos barátai, de már fogsága előtt is Bécsbe kí
vánkozott, ahol a magyar irodalomnak sok jeles művelője (Báróczi Sándor, Kisfaludy Sándor stb.) 
élt, s nevezetesebb termékeit is itt adták ki. A Görög Demeter lakásán időről időre összegyülekező 
magyar írók között hamarosan feltűnik A franciaországi változásokra szerzője is.2 

Ez időben a császárváros mozgalmas kulturális életet élt. Költők és esztéták, zeneszerzők és 
muzsikusok, irodalmárok és történészek valóságos külön társadalma alakult ki benne. A tudományos 
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4 3 PÁLMAY, i. m. 136. 
44RMNy 662. 
4SRMK I. 681. - RMKT XVII. 4. 103-120, 566. - Szabó Géza volt szíves felhívni figyel

memet erre, amiért neki ezen a helyen is köszönetet mondok. 
46 Keresztény Magvető 1897. 34. 
4 M magyar irodalom története, II. Bp. 1964. 108. 
48Stoll Béla az 1627. évi szereztetés dátumával hessegette el magától azt a gondolatát, hogy 

esetleg Felvinczi György írta volna a „Tükröt" (ItK 1954. 336.). Most, hogy az 1653. évi kiadás 
előkerült, az íratásnak ez a versben megadott időpontja megerősítést nyert, ami által Felvinczi 
György biztosan kizárható, mint feltételezhető szerző. 

1 Az udvari kancellária átiratát ismerteti: HORÁNSZKY Lajos, Bacsányi János és kora, 
1907. 113. 

2Vö. KÓKAY György, Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. 1983. 207-209. 
és jegyzeteit, valamint TAKÁTS Péter, Péteri Takáts József, é. n., 43. 



és művelt világ összekötő kapcsa a szabadkőművesség volt.3 Batsányi páholyokhoztartozása miatt 
rövid időn belül el tudott vegyülni a társaságban. 

így ismerkedett meg Johannes von Müller svájci származású német történetíróval, aki hama
rosan összehozta Florian Baumberg, szintén szabadkőműves bécsi polgár lányával, Gabriellával. 
Müller már csak azért is kedves barátjává lehetett a költőnek, mert e találkozást - igaz, hat év 
viszontagsága után - frigy követte: miután kinevezték udvari fogalmazóvá s biztosabb megélhetéshez 
jutott, 1805. június 10-én feleségül vette Baumberg Gabriellát, Bécs „Sappho"-jaként ünnepelt köl-
tőnőjét.4 

II. 

A Kufsteinből való szabadulás és a kinevezés közötti nyolc esztendő Batsányi életútjának 
egyik legnehezebb szakasza volt. Nem véletlenül panaszkodott ekkor Széchényi Ferencnek, hogy 
koldustáskára jut ezen a világon.5 Ebben a korszakában szinte teljesen fölhagyott a költészettel. A 
Magyar Minerva munkatársává szegődött, kiadta Ányos Pál verseit, csiszolgatta Baróti Szabó Dávid 
Aeneis-fordítását. Mindössze néhány alkalmi vers, név nélkül s nem is magyarul: ez jelzi irodalmi 
működését. 

A letartóztatása előtt egy évvel kötetet tervező Batsányi azonban nem hagyott fel minden 
kísérlettel. Bécsben fölmérte a cenzori viszonyokat és régi versei megjelentetésének lehetőségeit. S 
ha valóban az lett volna, aminek Kazinczy, a régi vetélytárs mondta - aki „a levelek feltördelési 
département"-jánál keresi kenyerét - könnyen találhatott volna megoldást, ha az országon belül 
nem is, külföldön mindenesetre, műveinek közzétételére. Ez azonban az ő helyzetében és I. Ferenc 
idejében aligha számított reális tervnek. Sőt, volt oka félni, hogy a már jövendőbelijét is szemmel 
tartó császári rendőrség bármikor meglepheti. 

Ezért szinte kapóra jött barátjának és új állása kieszközlőjének, Johannes von Müllernek kül
földi utazása. Müller 1793-ban érkezett Bécsbe s maradt jó évtizedre osztrák állami szolgálatban. 
1801 nyarán Svájcon keresztül Franciaországba utazott, s magával vitte Batsányi „összegyűjtött 
költeményeit", melyet a költő azért másolt le s juttatott külföldre, hogy alkalomadtán cenzúra
mentes változatukban jelentethesse meg őket. Müllerre az a feladat várt, hogy átadja azokat 
Charles-Louis Huguet de Sémonville-nak, a későbbi Sémonville márkinak. 

Ki volt ez a Sémonville, akiben Batsányi annyira megbízott, hogy több száz kilométer távol
ságból neki küldte el letisztázott költeményeit? Hogyan került olyan baráti kapcsolatba vele, hogy 
a kéziratot tartalmazó mappa fedelére a „dépöt de 1'amitié" kifejezést írja, s egyik későbbi levelé
ben erre már mint „depót sacré d'amitié" célozzon? 6 

Ch.-L. H. de Sémonville (1759-1839) francia diplomata volt, akit a Köztársaság 1793-ban 
Firenzébe küldött.7 Ütitársával, Hugues-Bernard Maret-val (1763-1839) együtt az osztrákok 1793 

3Vö. ZADÄNYI Éva, Batsányi János és Johannes von Müller. „Minerva Könyvtár", 1941., 
valamint gróf CROUY-CHANEL Katalin, Johannes von Müller magyar barátai. „Minerva Könyvtár", 
138., 1941. 

"Vö. VAJDA Ilona, Batsányi János és Baumberg Gabriella. „Minerva Könyvtár", 128., 1937. 
5 Idézi HORÁNSZKY, i. m., 114. 
6Batsányi János levele Johann Georg Müllerhez, Párizs, 1810. márc. 31. Közli: ZSINDELY 

Endre, Batsányi János párizsi levelei Johann Georg Müllerhez. ItK, 1964. 70-71. 
7 Részletes életrajzát lásd: HOEFER J. Ch. Ferdinand: Nouvelle biographie generale..., 

Paris, 1852-1870. XLIII. köt. 736-739. 
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nyarán foglyul ejtették Graubündenben.8 Innen Kufsteinba szállították őket, ahonnan 1795 de
cemberében szabadultak, fogolycsere következtében. Batsányi 1795 augusztus elején érkezett Ver
seghy Ferenccel és Szentjóbi Szabó Lászlóval a tiroli vár börtönébe. 1795 augusztusa és decembere 
között tehát több hónapot töltött együtt a szintén fogságban lévó' francia diplomatákkal. Maret-ra 
- kinek Batsányival való kapcsolata rég ismert9 - Kazinczy később is úgy emlékezett, mint aki 
„neki [Batsányinaki Kufsteinban 1795. szomszédja volt".1 ° 

A magyar költó' és Sémonville kufsteini tartózkodására nézve nem sok adatunk maradt.1' 
Annyi azonban bizonyos, hogy Batsányi késó'bbi leveleiben rendre „barátjá"-nak, „egykori szeren
csétlensége egyik bajtársáénak nevezi a Maret-nál alig kisebb karriert befutó Sémonvüle-t, akinek 
„barátságában, becsületességében és hűségében" sohasem csalatkozott.12 

A kortársak és fennmaradt levelei szerint Batsányi nem volt jó emberismerő'. Sokáig táplált 
például bizalmat Gall doktor, az agykoponyatan kifundálója iránt. Párizsba menekülésekor azonban 
volt oka kiábrándulni belőle.13 Hasonlóképpen ismerte félre egykori rabtársát, aki 1801. június 
28-án Hágában átvette ugyan Müllertől a dépot de l'amitié-t, de azután minden föltételezés szerint 
hamarosan meg is feledkezett róla vagy létezését letagadta. 

IV. 

Sémonville született diplomata volt. Pályáját 19 évesen kezdte. Előbb az ancien régime szol
gálatában állt, s az 1790-es évek elején része volt Mirabeau megnyerésében. Majd a Köztársaság hí
veként Belgiumba, Itáliába, Korzikába utazgatott. Ez utóbbi helyén megismerkedett Napóleonnal, 
akinek teljhatalmú minisztere lett 1799. december 30-tól Hollandiában. (Batsányi küldeményét is 
ezért vette át Müllertől Hágában.) 1810-ben rá várt a feladat, hogy Ausztriával tárgyaljon a császár
nak Mária Lujzával kötendő házasságáról.1 4 

Sémonville ezután jó ideig Párizsban maradt, ahol találkozott később Batsányival is. Vissza
emlékezése szerint Müllerrel is másodszor. Vajon igaz-e ez? 

Johannes von Müller 1804-ben hagyta ott Bécset. A titkosrendőrségtől való félelem, protes
táns volta miatti mellőztetése s nem utolsósorban időt igénylő nagyobb tervei arra indították, hogy 
Berlinbe költözzék. Svájc történelmének megírása után, melyet Goethe szerint Schiller is felhasznált 
Teli Vilmosához, most az egész világ történelmét felölelő hatalmas munkába fogott, s ehhez a 
porosz udvar klímáját megfelelőbbnek vélte az osztrák császárvárosénál. 

Kevés ideig tartózkodott azonban itt is. Az Európa-szerte híres történészre Napóleon is fel
figyelt. Az eleinte konzervatív és a Korzikáit ellenállhatatlanul gyűlölő Müller svájci szíve azonban 
nagyot dobbant a császár ajánlatára. 1807-ben már Kasselban találjuk Wesztfália közoktatási minisz
tereként.1 5 

8Vö. Batsányi János Összes Művei. I. Versek. Sajtó alá rend. KERESZTÚRY Dezső és 
TARNAI Andor. 1953. 383. 

9Vö. HORÁNSZKY, i. m., 103-111. 
10Kazinczy Ferenc levele Zabolai Kis Sámuelnek, Széphalom, 1810. mára 28. in KazLev., 

XII. köt. Közzéteszi HARSÁNYI István. 1927. 250. 
1 ' Batsányi és Marét barátsága egyébként is elterelte a figyelmet a másik francia diplomatáról. 
12Batsányi János levele Johann Georg Müllerhez, Párizs, 1810. mára 31. és ápr. 27. in i m., 

70-71. és 71-72. 
13 Gállal Párizsban ismerkedett meg, s az osztrák orvosnak része volt abban, hogy Metternich 

a költőt fogadta franciaországi tartózkodása során. Vö. HORÁNSZKY, i m., 258-259. 
14 Sémonville későbbi pályafutása sem kevésbé tanulságos: Napóleon bukása után Maret-t 

Grazba internálják, ő azonban XVIII. Lajos főreferendáriusa lesz (1815), később elnyeri a „márki" 
címet (1819). Barras nevű barátja azt jegyzi fel róla Emlékirataiban, hogy „Maret-t, Talleyrand-t és 
Sémonville-t a nyomorult cselszövők triászának nevezték", akikből, „ha egy mozsárban összetörnék 
őket, az igazságnak egyetlen porszeme sem kerülne ki". (Idézi: HORÁNSZKY, í. m., 105.) 

1 sVö. a 3. és 6. jegyzetet. 
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Kinevezésének átvételére Müller 1807-ben Párizsba érkezett, s ott éppen módja lehetett talál
kozni azzal a Sémonville márkival, akinek hat éve átnyújtotta Batsányi kéziratait. A francia diplo
mata egyik későbbi levele szerint német ismerőse visszakérte tőle a hajdan átadott küldeményt, 
mert úgy vélte, új állomáshelyén talán sikerül kapcsolatot találnia Batsányival, s megőrzött értékeit 
visszaszármaztathatja neki. 1810-ben, mikor Batsányi Párizsba érkezett, Sémonville úgy emlékezett 
vissza 1807-es találkozására Johannes von Müllerrel, hogy ő ,,a Hotel Brienne-ben átadta neki egyik 
reggel, távozása előtt egyik nappal'" 6 a letéteményt. 

A diplomata vagy rosszul emlékezett vissza erre a kicsiny epizódra, s valóban úgy hitte, hogy 
a kéziratok nincsenek már nála, vagy pedig rejteni akarta magyar ismerőse előtt, hogy „dépöt de 
l'amitié"-jének nem akad nyomára. A letéteményt ugyanis aligha juttatta el Müllerhez. Lehet, hogy 
elfeledkezett továbbításáról, de az sem kizárt, hogy Müller érdeklődése és az egész szállodai história 
- merő kitalálás. 

Müller, a legfőbb koronatanú 1809-ben meghalt. Batsányi, aki 1793-as sikertelen kiadási kí
sérlete után 1808-ban újra összeállította kéziratos verseinek gyűjteményét, 1809-ben Párizsba szö
kött. Második letartóztatásáig, 1815-ig esztendők teltek el, de letéteményét nem sikerült előkerí
tenie. Csoda-e, hogy „pótolhatatlan veszteségéről17 beszélt, s kötettervét jóval később vette csak 
újra elő, amikor 1827-ben „első kiadásban" végre kiadta költeményeit? 

De ez a kötete korántsem volt teljes. Hiányzott belőle jó néhány olyan darab, mely az 
1801-es „dépöt de l'amitié"-ban megvolt, de Batsányi ezt 1812-től fogva végleg elveszettnek hitte. 

V. 

A magyar irodalomtudomány 1964 óta tud e kéziratos versek létéről. Ebben az évben publi
kálta a Schaffhausenban élő Zsindely Endre Batsányinak Johann Georg Müllerhez írott, s a svájci 
városkának Stadtbibliothekjából előkerült leveleit. A költő szinte valamennyi levelében vissza-vissza
tér a Sémonville-nak címzett s a Johannes von Müller hagyatékában gyanított versköteg ügyére. 

E levelezést Johannes von Müller 1809-es halála indította meg. Az elhunyt öccse ugyanis föl
kéréssel fordult azokhoz, akik személyes vagy levélbeli kapcsolatban állottak rajongásig tisztelt 
bátyjával, és a rá vonatkozó dokumentumok visszaszolgáltatását kérte. így került kapcsolatba a 
magyar költővel, akivel valaha Bécsben, bátyjánál járva, egy ízben már találkozott. Batsányinak 
Johann Georg Müller schaffhauseni professzorhoz küldött nyolc levelét Zsindely Endre fe
dezte fel.18 

Tudjuk, hogy Batsányi 1809-ben elhagyta Bécset, s vele egy időre féltve szeretett feleségét is, 
és Franciaországba utazott. Hogy régi kitelepülési tervét kívánta-e valóra váltani vagy az 1809-es 
napóleoni kiáltvány fordításában játszott szerepe miatt kényszerült erre: erről máig vitatkoznak a 
korszak ismerői. Számunkra csupán annyi a lényeg, hogy a francia fővárosba érkezvén Batsányi ta
lálkozott Sémonville márkival, egykori kufsteini rabtársával. Kéziratát illetően a diplomata váltig 
állítgatta, hogy azt még 1807-ben Johannes von Müllernek adta át. Mi sem volt tehát természete
sebb a költő számára, hogy a fiatalabbik Müller éppen kapóra jött megkeresésére a maga részéről a 
levelek visszaküldése mellett azzal is válaszoljon, hogy a Johannes von Müller hagyatékában gyaní
tott depozitumot kérje. 

Már első levelében hosszasan célzott rá: 
„Mintegy 9-10 éve, amikor Johannesünk az utolsó előtti alkalommal utazott Bécsből Svájc

ba és Franciaországba, elküldtem vele összegyűjtött költeményeimet ideiglenes megőrzésre valaki
nek, aki egykor társam volt a szerencsétlenségben. Midőn nekem most sikerült - hála a rendkívül 

16 Sémonville levélrészletét Batsányi idézi J. G. Müllerrel folytatott levelezésében. Párizs, 
1812. jan. 15. Lm., 217. és 220. 

1 ''Batsányi János Johann Georg Müllerhez, Párizs, 1812. ápr. 10. /. m. 222. és 225. 
18 Batsányi és felesége valamint Johannes von Müller levelezését már Zadányi (i. m.) közzé

tette a schaffhauseni városi levéltár anyagából, bár Zsindely (L m.) közlése szerint hiányosan. 
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kedvező körülményeknek - az osztrák tartományokat elhagyni és a joggyilkosság elől, amit már 
előzőleg egyszer el akartak rajtam követni, külföldön oltalmat keresni, megérkeztem ide, ahol régi 
barátaimat és a rájuk bízott letétet reméltem viszontlátni. Kiváló sorstársaimat és barátaimat meg is 
leltem, de bizony a letétet nem. A sok év utáni viszontlátás első örömében nem is jutott eszembe, 
hogy mindjárt utána érdeklődjem. Csak nemrégiben akartam újra magamhoz venni, s akkor a követ
kező választ kaptam: »Westfáliába indulása előtt, vagyis amikor én visszatértem Hollandiából, át
adtam neki (ti Müllernek) a csomagot, amit gondosan őriztem követségem egész ideje alatt. Bizo
nyára megmaradt nálam még a Müller úrral folytatott rövid levelezés is, majd kikeresem. Mikor 
legutóbb volt szerencsém önt látni, hallgatása ezekről a papírokról arról győzött meg, hogy tudo
mása van a dologról. Az egész csak az ön érdekében történt: Monsieur de Müller egy miniszteri 
állás átvételére készült és olyan országba költözött, ahonnan több lehetősége volt arra, hogy önnel 
felvegye a kapcsolatot.« 

Mindebből pedig az következik, hogy az én depositumomnak most az ön kezei között kéne 
lennie. Johannesünk óvatosságból semmit sem akart és nem is tudott nekem erről írni, mert jól 
ismerte az ottani viszonyokat. A csomag le volt pecsételve, és ha jól emlékszem, a következő felirat 
állt rajta: »Baráti letét« (Dépőt d'amitié). Nekem igen fontos volna, hogy lehetőleg hamarosan és 
bizonyosan megtudjam, vajon valóban előkerült-e a hagyatékban levő írások közül, vagy pedig egy
általán mi történt vele? Várva várom megnyugtató válaszát.. ." '" 

Ezt a levelét két hónapon belül nyomon követte a második, melyben azt írta: „Ez a csomag nagyon 
fontos nekem, és alig győzöm kivárni a kért értesítést."20 Mikor pedig - természetszerűleg - nem
leges választ kapott, nem nyugodott bele rögtön az elkallódás tényébe, hanem további keresésre 
ösztönözte levelezőtársát: 

„Ez az egész dolog az én szememben valami érthetetlen titok, egy teljesen váratlanul felme
rült, kellemetlen rejtély, ami annál is inkább bánt, mert ez a veszteség, ha valóban bekövetkeznék, 
pótolhatatlan volna. Ezt a nekem oly fontos ügyet Johannesünk bonyolította le nagy lelkiismere
tességgel . . . őneki, a mi felejthetetlen barátunknak bizonyára sohasem támadt az a gondolata, hogy 
egy ily módon letétbe helyezett dolgot tudtomon kívül visszakérjen. Legfeljebb akkor vette volna 
magához, ha itt már nem akarták volna tovább őrizni. De még ebben az esetben sem mulasztotta 
volna el, hogy engem ennyi idő elteltével legalább egyszer értesítsen róla valamilyen módon, vagy 
hogy még halála előtt legalább önnek, mint szeretett testvéröccsének, megadja a szükséges felvilágo
sítást. Ezt a nekem oly fontos letétet most hát annak kell felkutatnia - bárhová került légyen is - , 
aki nekem hűségével és becsületével felelni tartozik érte. Nemrég írtam is neki evégett igen komo
lyan, de mostanáig még nem kaptam rá választ. Az eredményről majd önt is értesítem, ha eljön az 
ideje, most csak arra kérem baráti bizalommal, mint legjobb barátom nemes lelkű öccsét és barátját, 
hogy küldjön további híreket és értesítéseket róla, mit szól a dologhoz a derék és hű Michel Fuchs" 
(= Sémonville és Johannes von Müller párizsi találkozásának egyetlen tanúja).2' 

Batsányi jól sejtette, hogy kéziratának Sémonville-nál kell lennie. A francia diplomata azonban kés
lekedett a válasszal, s pár hónap múlva is csak annyit tudott mondani neki, hogy „nem találja a 
Johannesünkkel e dologban folytatott levelezést". Két év múlva pedig a költő azt adta hírül Müller
nek, hogy „az illető szenátor úr . . . legalább annyira és olyan őszintén aggódik a dolog miatt, mint 
én magam. Ez a fogadkozás azonban mit sem segít rajtam, márcsak azért sem, mert a veszteség 
pótolhatatlan lenne!"23 

Úgy látszik, 1812 tavaszán a magyar költő végérvényesnek gondolta kéziratának elvesztését. 
Zsindely Endre pedig, e levelezés közreadója, a szívós keresésből és a többször is hangoztatott érték-

1 9 Batsányi János Johann Georg Mutterhez, Párizs, 1810. febr. 10.7. m. 69-70. 
20Batsányi János Johann Georg Mutterhez, Párizs, 1810. mára 31.1. m. 70-71. 
2* Batsányi János Johann Georg Mutterhez, Párizs, 1810. ápr. 27. /. m. 71-72. 
22Batsányi János Johann Georg Mutterhez, Párizs, 1810. jún. 23.1. m. 216-217. 
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bői joggal következtethette: „A magyar irodalom pótolhatatlan vesztesége, hogy ezek a versek, való
színűleg Sémonvüle hanyagsága folytán, elvesztek."23 

E levelezés megtalálása után húsz évvel örömmel jelenthetjük, hogy e több mint száznyolcvan 
éve letisztázott költemények a jószerencésnek köszönhetően megkerültek. A „dépőt de l'amitié" 
mégsem kallódott el. 

1975-ben a CNRS Institut de Recherche et d'Histoire des Textes egyik munkatársa a 
Montholon-Sémonvüle család hagyatékában kutatott. A sok francia nyelvű irat között véletlenül 
talált rá arra a dossziéra, mely magyar nyelvű verseket tartalmazott. Fedelén ezt a kézírást látta: 

Depót de l'amitié. 

Alatta, Sémonvüle kézírásával pedig a következő jegyzetet: 

„Ce paquet renferme différents ouvrages en hongrois de Batchani. Les circonstances ne lui 
permettant pas des les publier, üs ont été déposés dans mes mains par M. Muller, bibliothécaire de Sa 
Majesté Imperiale, le 9 Messidor an 9. Je me suis engagé a le faire remettre aprés ma mórt ä Marét, et 
j'ai pensé qu'il remplirait l'engagement que j'ai pris a son non d'adopter les mémes dispositions pour 
que ce paquet fűt remis aprés sa mórt ä mes enfants qui en resteront dépositaires jusqu'ä ceUe de 
Batchany, ou jusqu'á ce qu'il puisse lui-méme réclamer ce dépöt. Dans le cas oű U décéderait sans avoir 
pu livrer ces manuscrits á l'impression, mes enfants ou Marét sönt autorisés a le faire. M. Muller m'a 
assuré que ce serait rendre un service important ä la litterature hongroise et á la memoire de 
Fimfortuné Batchany. A La Haye, ce 9 Messidor an 9. Sémonvüle."24 

A 31 kéziratos lap Batsányi nyolc költeményét tartalmazza. A költő jól emlékezett, amikor 
egyik J. G. Müllerhez írott levelében ezeket mondotta róla: 

„Az én csomagom, amit állítólag Johannes visszakapott Sémonvüle-tói, nem volt sem nagy, sem erős. 
Körülbelül egy ujjnyi vastag és kis-negyedrét, vagy nagy nyolcadrét formátumú volt, az őn előtt már 
ismeretes jeligével, minden egyéb címzés nélkül — hacsak Johannes vagy Sémonvüle később nem írt rá 
valamit, talán azért, hogy más, hasonló csomagoktól megkülönböztesse."2 s 

Matei Cazacuval, a CNRS munkatársával 1981-ben kerültem kapcsolatba, de akkori levelemre 
csak 1984 elején válaszolt. Csakhamar elküldte felfedezésének fénymásolatát is, és ebből nyilvánvalóvá 
lett a kézirat értéke.2 6 

23/. m. 67. 
2 4 A dosszié fedelén szereplő szövegek fordítása: 

„Baráti letét" 
„Ez a csomag Batsányi különböző magyarul írott műveit tartalmazza. Mivel körülményei nem 

engedték meg közzétételüket, MüÜer úrral, ő Császári Fensége könyvtárosával küldte el hozzám 
őket a 9. év Messidorának 9-én [1801. június 28-án. R. J.]. Kötelezem magam, hogy halálom után 
Maret-nak adják át, és úgy hiszem, ő is megfelel majd annak a kötelezettségnek, melyet nevében 
hasonló rendelkezések megtételére fogadtam, hogy a csomagot az ő halála esetén gyermekeim kap
ják vissza, akik Batsányi haláláig vagy mindaddig őrzik, míg Batsányi nem kérné. Az esetben, ha e 
kéziratok kinyomtatása nélkül érné a halál, gyermekeimet vagy Maret-t bízom meg, hogy azt vég
hezvigyék. Müller úr biztosított róla, hogy ezzel nagy szolgálatot tennénk a magyar irodalomnak és 
a szerencsétlen Batsányi emlékének. Hágában, a 9. év Messidorának 9-én. Sémonvüle." 

25Batsányi János levele Johann Georg Müllerhez, Párizs, 1812. ápr. 10.7. m. 222. és 225. 
26A kéziratot hazakerülése után az MTA Könyvtárának Kézirattára őrzi. 
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VII. 

Az előttünk lévő kézirat több szempontból is kivételes jelentőséget képvisel a Batsányi-életmű 
megítélésében. 

Már puszta léte arra vall, hogy a költőt 1801-ben, vagy talán valamivel korábban is foglal
koztatta összegyűjtött verseinek valamilyen formában történő megjelentetése. A letisztázott szöveg 
nyugodt, noha erőteljes kézírást' 7 mutat, javítás elvétve akad benne. Nem kizárt az sem, hogy 
közvetlenül Kufstein után keletkezett, hiszen a benne lévő, sor- és időrendben is utolsó A Rab és a 
Madár 1795-ből származik. 

A „dépot de 1'amitié" datálása egy csapásra rendet teremt verseinek eddig bizonytalanul meg
ítélhető időrendjében. Batsányinak szokása volt, hogy műveit szoros időrendben csoportosítsa. Kéz
iratunk nyolc verse az 1792 és 1795 közötti korszakban oszlik el, s egyetlen esettől eltekintve, a címek 
után jelzi a megszületés dátumát. Ennek megbízhatósága A' Holdhoz című, „1794. Novemb." feliratú 
esetében okozhat kétséget, mivel a rabság állapotának lefestése az 1795-tel kezdődő kufsteini fogság 
környezetére illik, s nem a hazai vizsgálatiéra. A nyolc közül egyébként hét vers itt szerepel 
legkorábbinak ismert formában. 

A kézirat legfőbb értéke egy mindmáig ismeretlen szerzeménynek, a cím nélküli, 1794-re datált 
„Lásd, Magyar!" kezdetűnek az előkerülése. Ezen kívül kiegészült az 1794-es>4 Szerencséhez címen 
(és egy évvel későbbre gyanított), itt Elszánásként szereplő vers 10. sora, az 1796-98 között sejtett 
Készület 6., 7. és 8. versszaka 1794-ben már teljes, de cím nélküli osfogalmazvanyaval. A további öt 
vers tekintetében is annyi változattal vagy változtatással találkozunk, hogy önként adódik az a feltevés, 
hogy az előkerült versgyűjtemény az egyes művek eredeti, cenzúrára nem ügyelő megfogalmazása. A 
későbbi évekből előkerült Batsányi-kéziratok vagy nyomtatott változatok a hazai politikai állapotok
hoz igazodnak. Az 1827-es kiadásban szereplő Tűnődés például így végződik: 

Vesd félre már bus gondjaidat, s remélj: 
Ismer az ég! Megszán s kiszólít 

E hazug és csapodár világból. 

Ezzel szemben az eredeti fogalmazvány így: 

Vesd félre, bus Sziv! gondgyaidat te-is. 
Veszszünk, ha vesznünk kell! Hazánkért 

Ontani vért, öröm és ditsóség. 

Ugyanezt látjuk A Rab és a Madár ismert befejezésében, melynek utolsó sorát, ,,még akkor az 
árnyéktól is rettegvén"28 Kazinczy ollóval vágta le Batsányitól ajándékba kapott 1804-es változa
tából: 

Ne ártsanak neked soha 
E' vad vidéknek éhes ölyvei! 
Ah! el ne érjenek téged' soha 
Gonosz királyodnak ve'rengző körmei! 

- mondja az előkerült változat, melyet Batsányi a Kazinczynak adott változatban előbb a „Sas 
körmei"-re, még később „kegyetlen üldözőid''-re mérsékelt. 

Meglepő, hogy az erős politikai célzatosság egyáltalán nem ront az elégikus hangulatú versek 
esztétikai értékén. Az előkerült versek tovább erősíthetik azt a meggyőződést, hogy Batsányi alap
jában véve elégikus költői alkat volt, a magyar irodalomnak nem mindennapi elégiái tehetsége. 

2 7 Batsányi kézírására nézve lásd: a kritikai kiadás (L m.J jegyzetapparátusában, 245-248. 
2 'Idézi a kritikai kiadás a vers jegyzetében, L m., 385. 
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Barokk latin retorikán iskolázott dikciója kitartott, erős zengezetet kölcsönöz e lágy hangnak, 
melynek hajlékonyságát, dinamikáját szabadvers-kísérletei is szerencsésen fokozták tovább. A sza
badkőműves elszántság és a megindult, kissé panteisztikus hangoitsag észrevétlen összefonódását 
mutatják A' Holdhoz, cím nélküli, ugyanazon évből való, s szinte folytatásának tetsző párja, vala
mint A Rab és a Madár. Előfordul persze az is, hogy az itteni vers későbbi változatai erősebbek, 
mint például A látó (itt: Jövendölés) vagy A Rab és a Madár esetében. Ezekben az esetekben is 
tanulságos nyomon követni a kifejezés alakulását és végső, kiforrott elégiái formára törekvését. 
Megmutatkozhat ez olyan apróságokban, mint a névszók nagy kezdőbetűs írását a későbbiekben a 
kis kezdőbetűs ortográfia váltja fel, mintegy jelezve a linzi száműzött óvatos vagy megtört tekin
tetét. 

VIII. 

A most nyilvánosságra kerülő szövegek a későbbiekben talán szükségessé tehetnek egy gyűjte
ményes vagy kibővített kritikai kiadást. Ezek apparátusát egy folyóirat keretein belül nem pótol
hatjuk. A kéziratokat a korabeli helyesírásnak megfelelően közöljük (egyetlen kivétellel, a megnyúlt 
s-sel, melyet nem jelölünk). A verseknek Batsányitól kialakított sorrendjét természetesen megtart
juk. Az egyes alkotások után következő rövid jegyzetek csupán a legszükségesebb tudnivalókat 
tartalmazzák. A szövegváltozatok könnyen kideríthetők a máig mintaszerű kritikai kiadás alapján, a 
további értelmezések pedig a korszak avatott szakembereire várnak. 

1. Az Európai Hadakozásokra. 
([áthúzva] 1792.) 

Szomorú a' lelkem. Még alig derule 
Víg napon, ím' újra homályba merú'le. -
Iszonyú jövendő! re'mítto képzések! 
Ah! mit hoznak reánk a' bús végezések? 
Mit szülhetnek e' sok kínos küszködések, 
Tüzes villongások, dühös vérengzések? . . . 
Felébred a' Világ halálos álmából? 
'S kifejti még magát szolgai jármából? 
Avagy, Századunknak örökös tsúfjára, 
Ledől a' Szabadság most-emeltt oltára? -
Illy bizonytalanság' kétes örvénnyében 
Hányattatik elmém méltó félelmében! 
Kebelembe folynak bánatom' árjai, 
'S önként zengni kezdnek lantomnak húrjai! 

Uj szélvészek jönek Éjszak' tengelyéről, 
Hogy elűzzék Napunk', borongó egéről. - • 
Felkelnek a' népek Békesség' öléről, 
Hogy egymást elverjék hazájok' földgyérol! 

Mint a' dühös medvék éhes barlangjukból, 
Úgy mennek egymásra elhagyott honnyokból; 
'S ezer halált szórván kegyetlen markokból, 
Koporsót tsinálnak egész országokból. -

Természetnek Attya! Ki e' föld' színére 
Helyhezéd az Embert, élet' Ösvénnyére, 
'S tsak az egy Szeretet' édes érzésére 
Gyúlasztván, botsáttád szabad tetszésére: 
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Mitsoda végzések zavarták ügyünket, 
Várasokra osztván nyomorúltt Nemünket? 
Azért gyüjtöttek-e egygyüvé bennünket, 
Hogy itten bővebben onthassuk vérünket? 

Míg ki nem költözött erdők' homállyából, 
Vétkezett az Ember szokott vadsága'ból: -
De, ha-mi gonoszt tett tudatlanságából. 
Legalább nem tette elszántt szándékából: 

Most főbb ditsosségét abban helyhezteti, 
Ha gyilkos fegyverét vérben feresztheti! -
Mert, ember-társait ha bőven vesztheti, 
A' megbódúltt Világ Vitéznek hirdeti! . . . 

Büszke, gyarló Ember! hová visz vakságod! 
Miként bitangolod ditso méltóságod'! -
Abban lehet-e hát minden boldogságod, 
Hogyha vérségidet sirhalomba vágod? 

Tudgyad, oh balgatag! hogy az ész mivében 
Van érdem, 's a' szívnek munkás erkölttsében; 
Vitézség, a' Haza' serény védelmében, 
Nem a' gyozo karban, nem a' vad elmében. -

Megtsalatott Népek' fellázzadtt vezéri! 
Tí-miattatok foly ennyi Ember véri! 
De oh! Leszsz olly ido, melly azt viszsza-kéri, 
Ha az élet' Ura munkátokat méri! 

Nints Isten? - Nints, a' ki vigyázna reátok, 
Dühös vakságtokban tán azt gondo Ily átok? 
Nem dölhct-le porba, minthogy nints bírátok, 
Nemzetek' átkával terheltt koronátok? 

Hah! hogyha érttzé vált kegyetlen szívetek. 
'S nints emberi érzés már többé bennetek: -
Tekéntsetek-körül, vakok! 's reszkessetek: 
Nem állhat már soká megrendűltt széketek! 

A Szépliteraturai ajándékban (1822) még egy versként szerepel a késó'bbiekben a Bartsaihoz 
és Az Európai hadakozásokra bontott költemény, Bartsaihoz, az akkori hadakozásokra címen. A 
feltehetően elsó' szövegváltozatot Batsányinak Aranka Györgyhöz írott levelei között találjuk (Bat
sányi János költeményei. Kiadta Toldy Ferenc, Pest, 1865. 251-252., vö. Kritikai kiadás. 350.). 

A most előkerült kézirat valószínűleg tehát a második szövegváltozat, az 1796-1801 közötti 
évekből, az elsőhöz képest néhány lexikai eltéréssel. 

2. Jövendölés. (1792.) [áthúzva] 

* Vídúlly gyászos Múzsa! Megújul a' Világ: 
'S előbb, mint e ' század végső ponttyára hág. 
Zengj, hárfa! Hallgasson most minden reája, 
Valakinek kedves Nemzete 's Hazája; 
Valaki a' magyar vátlozó ég alatt 
Még a' Szabadságnak híve 's ember maradt. 

Oh Ti! Kiknek szívek örök búba merült. 
ím' reménytek' nem vártt víg napja felderült; 
ím' az Igazságnak terjednek sugári, 
'S dőlnek a' Babona' fertelmes oltári, -
Mellyek a' Setétség' fene bálvánnyának 
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Annyi századokig vérrel áradának;. . 
Ama' ditso Nemzet felkelt ím' egészen, 
Melly a' két Világnak Megváltója lészen! 
Az ember' elnyomott örökös jussait 
Délre hozván, földre veri bálvánnyait; 
'S míg köz ellenségink' poklokra süllyeszti, 
Hozzánk ím* ölelő karjait terjeszti: 
„Állyon-fel a' Virtus' imádandó széki; 
„Emberek! Országok! hódollyatok néki. 
„Uralkodgyék közttünk az Ész 's az Igazság, 
„És te, Egygyenlose'g! 's te, áldott Szabadság!" 

A' Föld' kereksége megrendül e' szóra, 
'S láttya, hogy érkezik a' régen vártt óra; 
A' letapodtatott Emberi Nemzetnek 
Tsonttyaiból épűltt trónusok reszketnek; 
Rémülve szemlélik közelgető sorsok' 
A' sok vérben elfultt koronás gyilkosok, -
Ok, kiknek az-imént széz-ezrek' halála 
Tsak egyegy intésekben, egy szavokban álla, 
'S kiknek sok nagy ország' tüzes leomlása 
Olly vala, mint annyi hangya-boly' romlása! . . 

Vídúlly, gyászos Múzsa! megújjúl a' Világ, 
'S előbb, mint e ' század végső ponttyára hág! 

A vers Batsányi életében nem jelent meg. Először Szinnyei Ferenc közölte (ItK, 1898. 179.), innen 
vette át 1904-es Batsányi-könyvébe is (80. és 203-204.). Közismert címe A látó. 

A kritikai kiadás szerkesztői két kéziratváltozatot közöltek; az egyiket 1808-ra, a másikat 
1830-as évek elejére datálták. Ezek szerint itteni variánsunk a legrégibb. Címváltozatán kívül figyel
met érdemel még az is, hogy Batsányi 1792-re teszi megírásának időpontját (míg a kritikai kiadás 
egy évvel korábbra). 

Néhány apróbb variáción kívül lényeges, hogy itteni 14. sora után a költő még két újabbat 
toldott bele a későbbi megfogalmazások során. 

3. 1794. 

Lásd, Magyar! (Hah! fene vadság!) 
Egy király hová mehet! 

Nints Törvény már, nints Szabadság! 
Senki bátor nem lehet! 

Lásd, a' tzégéres Gonoszság 
Gyözödelmet mint vehet! 

Idegen kéz 's pap-ravaszság 
Társaiddal mit tehet! 

A' roszsz polgár uraságra, 
Fényes tisztre, futva fut; 

A' jó - külföldi fogságra 
'S rab-szolgák' kezére jut! . . . 



Van-e ország, hol az érdem 
Bún gyanánt büntettetik? 

'S van-e ott Nemzet, azt kérdem, 
A' hol ezt elszenvedik? 

E cím nélküli vers eddig teljesen ismeretlen volt A trochaikus nyolcas és hetes sorok kétszeri 
váltakozásából alakított keresztrímes strófaszerkezet Faludi hatására vall. Ennek s a vers politikai 
célzásainak is teljesen megfelel 1794-re datálása. 

4. Elszánás. 1794. 

Mit ketsegtetsz, vak Szerentse? 
Nints nekem veled közöm:. . 

'S nints, ki lelkem' megrettentse, -
ön-magamba költözöm! 

Nevelés' roszsz maradéka, 
Félre, minden félelem! 

Káto' felséges árnyéka, 
Jer! te, tsak te légy velem! 

Lássa véres tetememnél 
Gyáva Béts' kevély Ura: 

„Van Magyar még, ki ma sem kél 
A' halállal alkura!" — 

Te, kit e' bánatos elme 
Meg nem fog, de vélve vél; 

Mennynek földnek Fejedelme! 
Add meg, a' mit még reméli: 

Add: hogy méltatlan halálom 
Ébreszthesse Népemet! 

Oh! Hazám! . . ím felajánlom, 
Ah, fogadd-eü éltemet! . . . 

A kritikai kiadásban A szerencséhez címen szerepel. Eló'ször szintén Szinnyei közölte. Eddig ,,1795 
körüli"-nek vélték, most Batsányi 1794-es keltezését kell elfogadnunk. Jelenlegi kézirata a legrégibb. 

A kritikai kiadás 10. sorát itt találjuk kiegészítve: „Gyáva Béts' kevély Ura". Egyike Batsányi 
erős politikai hangadásainak, melyeket a késó'bbi években megszelídített vagy egészen elhagyott. 

5. A' Holdhoz. (1794. Novemb.) 

Jer már, jer egyszer, tsillagos Ég' ditsö 
Fénnyel mosolygó Aszszonya! Jersze már, 

Fájdalmim' érzékeny tanúja! 
Vesd-el az éj' szomorú homállyát! 

Távúi Hazámtól, tsalfa királlyaink' 
Székét imádó szolga-rabok között, 

'S Ó nekik épi'tltt durva fog-ház' 
Rejtckibol az egekre nézvén, 
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Óhajtva várom megjelenésedet, 
És íme jonek kellemetes szelíd 

Sugárid . . . Üdvöz'légy, kegyes Hold! 
Könyveim' árja között elázva 

Áldlak 's köszöntelek! . . . (Tsak te tudod nyögő 
Szívem keservét: ah! egyedül te vagy 

Még, a' ki most-is szánakodva 
Nézsz-le reám, 's panaszimra hallgatsz!) 

ím'! elhaladván úttya felét az Éj, 
Némulva hallgat 's szendereg a' Világ. 

lm'! Nyugszik a' Természet immár, 
'S nyúgoszik óvele minden állat. 

Szárnyára kelvén, széllyel uralkodik 
A' tsendes Álom: halva pihenteti 

Földünknek elbádgyadtt lakossit, 
Hogy kifogyott erejekre hozza. 

Ah! elkerül és futva fut engemet. 
Sajnállya tőlem balzsama' tseppjeit. . . 

Tsak boldogokhoz mégyen; és azt 
Nézi, hová siet a' Szerentse! 

Titkon sóhajtnak társaim-is setét 
Szurdékjaikban: nem merik átkozott 

Órába' készűltt zárhelyünknek 
Felfakadó panaszos nyögéssel 

Mélly hallgatását félbe szakasztani. 
Eltsendesedtek - mint amaz Óriás' 

Kőszikla-barlangjában a' bölts 
'S bátor Uliszszi' követoji hajdan! 

Búsongva szállong ablakaink körűi 
A' lenge Szellő; 's széllyedezo hajam' 

Fürttyét az ortzámonn lefüggő 
Könybe keverve, tovább kóvályog. — 

fgy tsak te vagy még, tsak te vagy, a' kinek 
Mondhassa ve'rzo szíve' gyötrelmeit 

E' Szenvedő, kit Nemzetétől 
Elragadó Fejedelme kínoz! . . 

Mit látok? Itt hagysz, 's viszsza-vonúlsz? Kegyes 
Vigasztalóm! itt hagysz-e te-is megint? . . 

Kell menned ah! 's nem tarthatod-meg 
Gyors kerekét siető kotsidnak. 

Folytasd, szelíd Hold! pállyafutásodat. 
Enyhítsd Nememnek bánatos éjjelét. . 

Túrj, halhatatlan Lélek! eljő 
Néked-is a' kiszabott idő, túrj, 
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Míg földi pállyád' végihez érkezel! 
Vesd félre, bús Szív, gondgyaidat te-is. 

Veszszünk, ha vesznünk kell! Hazánkért 
Ontani vért, öröm és ditsösség. 

A kritikai kiadás Tűnődés címen hozza, de tud arról, hogy 1817-ben még A holdhoz volt a címe 
abban a versfüzetben, melyet Batsányi Kisfaludy Sándornak küldött. Még egy kéziratpéldánya is
mert, a Batsányi János Poétái Munkáinak cenzúrapéldányában, mely az MTA Könyvtárának Kézirat
tárában van. Ezek alapján vitathatatlan e kézirat ősfogalmazvány volta. 

A költő nem véletlenül sorolta az 5. helyre. Mintegy nyitánya a később, Toldy Ferenctől 
„Kufsteini elégiák"-nak nevezett együttesnek (5-8. kézirat). 

A komoly variációs eltérések közül a befejező három sort a bevezetésben említettük már. A 
37-40. sor hiányzik ebből a változatból, a költő valószínűleg később toldotta hozzá. 

Datálását azonban valószínűtlennek érezzük. A bevezető sorok leírása Kufsteinre illik, itt 
viszont Batsányi csak 1795-ben kezdte meg raboskodását. 

6. _ _ , 

Éjfél utána van. Nyugodalomra ment 
'S hallgat körülem minden. Elérkezett 

A' szenvedők órája; némúltt 
Nyelvemet uj panaszokra készti. 

A nedves Ősznek fergeteges szele 
Mérgét kizúgván, tsendes az éjtszaka; 

De vastag árnyékkal fogódik 
Most-is az égnek egész tanyája. 

Ah! nem ragyogtok, mennyei víg tüzek! 
Nem láthatom szép fényeteket! . . . Te sem 

Tetszel fel, ő Hold! a' ki máskor 
Banatimonn könyörülni szoktál. 

Ám légyen! ., Égnek tsillagai, hív tanúk! 
Fájdalmaim' bíztossi! maradgyatok . . . 

Ébredgy te, lelkemnek világa! 
Tengere' habjaiban vezéreld 

E' Szívet! .. Érzem gerjedező tüzét;. 
Égig, 's szokatlan lánggal emelkedik. 

Látom, Hazám! látom halálos 
Ködbe borúltt szomorú vidékid'. 

• 

Hajh! melly ijesztő, melly iszonyú setét 
Felhők lebegnek tér mezeid felett! 

Melly néma tsendesség! minemű 
Rettenetes komor éj 's homály ez! 

Illy hallgatás, illy béke uralkodik 
O Ember! a' sír, a' temetők között.. . 

Nyugodni látszik Kedvesed; de 
Férgek emésztenek a' porában! 
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Várhatd Teremtód'e'let-adó szavát, 
Míg e' világ a' régi zavarba dói . . 

(így tartod ezt, Hit! büszke, gyarló 
Vélekedés' nyomorúltt leánya!) 

Kedves Hazám! fel-fogsz-e te - (és mikor? ) -
Serkenni? 'S hol van támadatod jele? . . 

Ébredgy-fel immár! vesd-el, oh én 
Nemzetem, e' veszedelmes álmot! 

Vesd-egybe, 's lássad hajdani nagy neved', 
Elmúltt szerentséd', 's mostani sorsodat 

Egek! mine'mü változat! melly 
Betstelen és lenyomó külömbség 

Oh Nemzeteknek gondviselő Ura! 
Hogyhogy' jöhettünk ennyire? . , Nem vehet 

E" nagy, vitéz Nép a' Tsalárdság' 
Fegyverein soha győzedelmet? 

Hartzolva szerzett birtokiból gonosz 
Mesterkedéssel végre kiforgaták;. . 

Szentség-törÓ kézzel kiirtván 
Mind azokat, kiket a' Szabadság' 

'S édes Hazájok' szivre-ható szava 
Zászlója mellől el nem ereszt vala. 

Elhagytad Őket, vak 's boldondúl 
Játszadozó szökevény Szerentse! 

Elhagytad Őket. Pártos az Ő nevek 
A' veszni-térültt roszsz maradék előtt . . . 

Mert úgy tanítták, úgy nevelték 
Papjai, 's e' jövevény Bitanglók, 

Kik még Atyáink' tsonttyaiból emeltt, 
Ezer halállal támogatott, kevély 

Székjekben ülvén, onnan oszttyák 
Szégyened érdeme' tsúf jutalmát! . 

Hajdan hatalmas Nemzetek Aszszonya! 
Európa' diszes fénnyé, Magyar Haza! 

Nép! annyi híres bajnok-ember' 
Törzsökös annya! hová jutottál? 

ímhol ma-is-hah! még ma-is! — egy rabi 
'S a' régen elmúltt ostoba századok' 

Bús éjtszakájin származott vak 
Rellígyió' vas-igája nyomja, — 

Melly képtelen, rút szörnyeteg, iszszonyú 
Fejét egekben, lábait a' pokol' 

Méllységiben rejtvén, kegyetlen 
Isteninek buta mennykövével 
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Rettenti. . . Reszketsz, megtsaiatott szegény! 
Terhedre szolgál életed' ösztöne; 

'S melly a' baromtól Alkotódhoz 
Felvisz, az ész, fene kín gyanánt van! 

Nints már hazád; nints, nints menedék-helyed 
Már néked! Ég, Föld ellened esküdött. . . 

Láttádra egygyütt tzimborál ím' 
Tsalfa papod Fejedelmeidnek 

Rabságra termett szolga tanátsival, 
Hogy, pártfogóid' porba tapodva, ne 

Légyen, ki fertelmes nadályid' 
Véred' erét kiszopó fogától 

Megmentsen . . . Oh, kit lenni hisz és imád 
A' szenvedő szív, Mindenek' Attya, Te! 

Elnézed ezt? vagy költemény tsak 
Lételed? agy-szülemény? hiú váz? 

'S mi vagy te, Virtus? nem tsupa név, üres 
Szó, hang? — Igazság! balgatagok' süket 

Bálvánnya? - Természet! hol a' te 
Isteni rended, örök hatalmad? . . . 

De jaj! hová, bús elme! hová ragadsz? 
Térj viszsza, gyászos Múzsa! Ne háborogj. 

Hagyd-el vad ellenségeinket; 
'S vérbe merűltt kapujokra vágd ezt: 

„Ember-nyomók! Ti, Krisztusotok' hazug 
Szolgáji [áthúzott szó] felkentt gyilkosaink, Papok! 

'S ti, tsalfa, vérengző Királyok! 
Tsúfjai 's átkai Népeteknek! 

Reszkessetek! JŐ már az idő: lobog 
A' néki búsúltt Emberi Nem' tüzes 

Boszszúja: dölfös lelketeknek 
Bére halál 's örökös gyalázat!" 

1794. [1792-ről javítva] 

Ez a cím nélküli, alkaioszi strófákban írott vers első változatában itt kerül nyilvánosságra. A későb
biekben Batsányi két részre bontotta. Először az ímhol ma is. .. (Don Juan Melendez Valdez. 
Spanyol poéta) szakadhatott ki belőle (17-23. versszak), melyhez önállósult alakjában még 4 vers
szakot csatolt. A töredékes Beszéd (1798) itteni alakjában idézi 23. versszakát, melyet a költő 
később csekély mértékben megváltoztatott. Datálása valószínűnek látszik, s így jóval előbbi, mint 
azt a kritikai kiadás gyanította (1801). 

Második kiszakadt része a Várna és Mohácsba került Mafthényi Barta keserve is ennek meg
felelően előbbi, mint eddig sejtették. (1827). 

A vers nyolc strófája eddig ismeretlen volt, nem szerepel az eddig rendelkezésre álló két 
kézirat egyikében sem. 

• 
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7. 1795. 

Gonosztevőknek sorsára 
Kelle jutnom nékem-is! — 

Engem'! . . hóhér pallossára 
Kárhoztatnak engem'-is! . . 

Lelkem! vedd ezt gondolóra, 
Ne-hogy, ütvén majd az óra, 

Készületlenek legyünk. 

Üdvözlégy, oh örök álom! 
Földi jók, maradgyatok... 

Ah, talán ott feltalálom, 
A'mit itt nem várhatok. 

Ti, kik erköltsim' tudgyátok, 
'S holttom' irtózva hallyátok, 

Kedvesim! ne sírjatok. 

Alkotómnak rendelése 
így akarta végemet. 

Légyen áldott a' tetszése; 
Végye-viszsza éltemet. 

Bár megtsalt álmadozásom 
'S rövid volt pállyafutásom, 

Térdet hajtva engedek. — 

Jer, Szabadság' szent szerelme, 
Bátorittsad lelkemet! 

Az Erőszak' dühödelme 
Ér'ted onttya véremet. 

Hogy Hazám' hív fija voltam, 
Hogy bal sorsát panaszoltam, — 

íme! vétkem ez vala. 

Te, kiért most könyveimnek 
Folyva foly-le zápora, 

O Magyar! hultt te remimnek 
Hogyha nyugszik majd pora: 

Ne hidgy a' rágalmazásnak! 
Betstelen sírt azzal ásnak; — 

Tudgyad: ártatlan vagyok! 

Emlékezzél nagy nevedről 
Ah! 's töröld-le szennyeit. 

Gondolkodgyál Nemzetedről; 
Szedd-le társod' terheit. 

Mondgy-fel a' sok papi váznak! 
'S véginn lévén e' nagy száznak, 

Láss, hally, erezz, és akarj. 

Virtus, Ész, Érdem, Igazság 
Légyenek vezéreid! 

EgygyenlŐseg 's a' Szabadság 
Földönn Istenségeid. 
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Vess Királyod' hatalmának 
Vég határt, 's a' rab-igának 

Szaggasd-öszve lánttzait. 

Te pedig vérem' omlását 
Vedd-fel, árva Nemzetem! 

Áldom hóhérom' tsapását, 
Hogy neked szentelhetem! 

Elnyomóidnak rettentő // Fijaidnak felserkentő 
Példa vajha így legyek. 

Itt még nincs címe, csak évszáma (1795). Először Szinnyei közölte Készület címen. Egyetlen kéz
iratát a kritikai kiadás XII. tábláján is közli. Érdekessége, hogy később Batsányi emlékezetből 
próbálta rekonstruálni 6-8 . versszakát, de ez csekély sikerrel járt. A mostani fölfedezés nyomán ez a 
három strófa kiegészült, ül. ismertté vált. 

A kritikai kiadás 1796-98 közöttre teszi, most már tudjuk, hogy ez is előbbi, 1795-ös 
fogalmazás. 

8. 

A' Rab és a' Madár. 

(Kuffstein' várában, 1795.) 

Te, tzifra kis madár! 
Miért hagyád-el már 
Elmét-ketsegtető, 
'S a' búban elmerúltt szívet 
Veszélyes andalgásiból 
Édesdeden serkentgető, 
Érzékeny éneked'? — 
Vagy-is — mivel köszönnyem én neked, 
Hogy bus magánosságomban meglátogatsz? 
'S hogy (a' mit embertől szívem híjába vár!) 
Vigasztalást és kedvet adsz? -
Ékes-szavú, szép-tollú, drága kis madár! 
Mivel köszönnyem én meg ezt neked? 

Fel-felrepulsz rostélyos ablakomra; 
Bízvást élőmbe állsz, 
'S úgy kandikálsz 
Majd bévasaltt szúk rejtekembe, 
Majd elfogyó halvány ábrázatomra, 
'S vígasztalásidért 
Hálát mosolygó bánatos szemembe! . . . 
De nem sokára 
Tólem megint elválsz! 
'S a' búnak [áthúzott szótag] e' felhőkig értt 
Boldogtalan lakó-helyéről 
Szárnyadra kelvén, újjolag leszállsz 
A' vár' fokára, 
Vagy még tovább ama' 
Sebess folyónak partyainn 
Büszkén, uralkodó bokros halomra; 
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'S onnan, — szokott örvendezésed' 
Kellős, vero-fényes helyéről, -
Onnan tekéntgetsz-fel homályos ablakomra. — 
Ott hangzik újra kedves éneked, 
A' fenyvesek' tollas polgárinak 
Víg és az ártatlanság' elnyomójinak 
Szemet-tsaló kevély hivságinál 
Százszorta boldogabb, szebb, 's méltóbb életéről! 
Ott hangzik édes éneked 
Az e' kerek föld' birtokánál, 
A' széles e' Világ' 
Minden javánál 
Kívánatosb, áldott Szabadság' 
Meg nem betsúlheto nagy érdeméről! — 

Boldog kis állat! ártatlan, szabad 
Lakossá e' magas hegyek' homállyinak! 
Víg hirdetője, 
Szíves magasztalója 
Nagy Alkotód' jóságinak! . . . 
Te szép, te kedves kis madár! 
Édes enyhíttoje, 
Egygyetlen egy vígasztalója 
Elbádgyadott lelkem' fájdalminak! 
Mivel, mivel köszönnyem én neked 
Elmémet-ebresztÓ gyöngy éneked'? 

De íme! már meg' itt hagyott . . . . 
Meg' viszsza-tére 
Az esti szellők' gyenge szárnyainn 
Előbbi múlató helyére, 
Túl a' folyónak parttyainn 
Ama' bokros halomra; — 's ott, 
A' nyári díszekből kivetkező 
Kis fáknak özvegy ágainn, 
Ott áldgya, ott 
Köszönti, 
A' nyugalomra költöző 
Arany-hajú szelíd Napot! 
Ott önti 
Gyönyörködésre késztő mennyei 
Kis torka, fodros énekit; 

'S hangokra-olvadott vidám érzései 
Messzére hajtanak minden bút, bánatot. — 
Tornyunkra felható édes lehelletit 
Enyhülve szíják-bé sokat tűrtt szíveink, -
'S dobogva hajlanak-le víg dombjának a' 
Völgyből felénk kóválygó lágy szellöjihez! 
És, felfohászkodván 
Megilletódött leikeink 
A ' Szenvedők' [el (áthúzva)] 
El nem feledkező Attyoknak székihez, 
Keblünkbe húllanak-le könyveink! . . . . 



Elhallgatott. Fülelve néz mindenfelé, 
'S kérdezni látszatik: 
„Ha tetszik-e? 
„'S kitől, miként hallgattatik? " — 

Zeng még tovább! 
Zengj, oh kegyes 
Kis énekes! 
Enyhíttsed árva szívemet! 
Enyhíttsed ah! 's feledtesd-el velem 
Titkon-gyötrö keservemet! 

És íme zeng! . . . De melly szokatlan, 
Melly új erővel hangzik ezüst-szava? -
Mint éled ah! 's melly ellen-állhatatlan 
Vígságnak indul minden a' zajos Inn korul! 
Miként örül, 
Miként süvítt az Ó 
Hatalmas énekének 
Hegy, völgy, mczo! 
Melly víg örömre gerjedének, 
'S miként felelgetnek mindenfelől neki 
A' szirtos oldalú hegyek' 
Láttatlanúl enyelgő gyermeki! 

Téged'. Szabadság! tégedet énekel! 
Nints szíved, Ember! hogyha nem érdekel, — 
Ha fel nem inditthatnak édes 
Hangjai zengedezd szavának, -
Megbájoló kedves szavának, 
Melly által új 
Életet ád az egész tanyának! — 

Áldás reád, 
Ő e'des 
Kis Énekes! 
Áldás reád! -
Ne ártsanak neked soha 
E' vad vidéknek éhes ölyvei! 
Ah! el ne érjenek téged' soha 
Gonosz királyodnak vérengző körmei! 

A vers eddig ismert legrégibb kéziratát Kazinczy kapta Batsányitól a debreceni bálon, 1804 októbe
rében. A mostani változat tehát szintén a legrégibb. Komoly variációs eltérésekkel. 

Címe és keletkezésének ideje eddig is ismeretes volt. 
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