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Németh István Péter

Batsányi János, 
a veszprémi piarista diák

Jelenits István atyának köszöntésül, 

s köszönettel

A  20. században megjelent Batsányi Jánosról szóló életrajzi monográfi ák 

olyannyira pozitívan hatottak az olvasókra, hogy egy jó értelemben vett Batsá-

nyi-kultusz teremt�dött, f�képpen a Dunántúlon. Tapolcaiak kezdeményezik, 

hogy Linzb�l hozzák haza a szül�földbe nyugodni a költ� házaspár (Batsányi 

János és Baumberg Gabriella) hamvait.

Csikász Imre szobrászm�vész 1910-ben készült Batsányi-emléktáblá-

ja, melyre a költ� „háromnegyed profi lban mintázott arcmása a közismert 

Füger-féle Batsányi-portré alapján” került, a  veszprémi Vár utcában ma is 

megcsodálható. Csikász Imrének szerencsét és honoráriumot hozott a veszp-

rémi piaristák Ányos Pálról elnevezett önképz�körének felkérése, hogy 1000 

koronáért készítse el a 100×70 centiméteres emléktáblát, hiszen a tehetsé-

ges szobrász ihletett munkát adott szül�városának át, s – f�képpen ezen, az 

érte kapott összegb�l – Itáliába utazhatott. (Lásd É. Takács Margit Csikász 

Imre-életrajzát a szobrász emlékkiállítására kiadott katalógusban. Veszprém. 

Bakonyi Múzeum, 1964, 24.)

Az 1920-as évek végén Pécsett Batsányi Társaságot alapítottak Kolozsvári 

Grandpierre Emil, Kardos Pál és barátaik. 1945-ben Várkonyi Nándort, Szeder-

kényi Ervint, Csorba Gy�z�t és Csányi Lászlót találjuk a Batsányiról elnevezett 

körben. Ugyanekkor Veszprémben is Batsányiról nevezték el a népi kollégiumot. 

E megyeszékhelyen cs-vel írták a családnevét, a század eleji helyesírási norma 

szerint. (Miképpen Csikász emléktábláján is olvasható: [sic!] BACSÁNYI JÁNOS.) 

Szokolszky István igazgató 1948-ban a Veszprém vármegye Szabadm�vel�dési 

Tanácsa kiadásában megjelent Bakony-Balaton Kalendárium hasábjain számolt 

be az els� tanévr�l: „1946. október 10-én nyílt meg a város, néhány község és 

üzem áldozatkészségéb�l. Az 1946–47. iskolai évben 18 hallgatója volt, ezeknek 

89%-a paraszt és munkás, 11%-a értelmiségi származású…” A veszprémi Bacsá-

nyi János volt az ország legkisebb népi kollégiuma, mégsem felejt�dött el név-

adójának emléke. Igaz, ahogy az id�ben közeledünk els� forradalmár költ�nk 

ifjúságához, úgy ritkulnak a róla szóló pontos tudósítások, viszont ha el�vesszük 

életm�vét és a kortársak alkotásait, újabb fontos adalékokat találhatunk, amik-

kel árnyalhatjuk a legtöbbször szobor-merev Batsányi-képünket. Míg Batsányi 

nyelvtant, históriát vagy latinul tanult, kelepeltek a Séden a malmok, társzekerek 

jöttek a városba, merthogy nem csupán a püspökségér�l volt híres Veszprém, de 

az Észak-Dunántúl egyik kereskedelmi központja is lett a 18. századra.

Sajnos, nagyon kevés adat maradt ránk Batsányi János veszprémi diák-

éveir�l is, amiket a piaristáknál töltött, pedig kétségtelenül itt is végezte a kö-
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zépiskolai osztályait. A keszthelyi és a soproni tanévek között. Írni-olvasni még 

a tapolcai Malom-tó partján tanult meg. Sopronban fejezte be a hatosztályos 

iskolát, amely a mai gimnáziumnak felel meg.

Kazinczy Ferenc írta le el�ször tán ezt a biográfi ai adalékot, amelyet több 

mint kétszáz esztend� hagyományozott a Balaton-felvidéken él� s a költészetet 

értékként tisztel� polgárokra. Batsányi János Osszián-fordítása nem készült el 

(vagy ha igen, francia levéltárakban kallódik a mai napig), azt Kazinczy átkölté-

sében ismeri meg az ország. Azonban miel�tt m�vét megjelentetné a széphal-

mi mester, 1815. július 16-án egy, a birtokában lév� Batsányi-fordítás-részletet 

küld az Erdélyi Múzeum használatára. Batsányi verses átültetése a folyóirat az 

évi 5. számában napvilágot is lát (ISZTHÓNIAI HÁBORÚ. Ossziánnak egyik Éne-

ke, Batsányi által 1798. fordítva).

A szövegközlés elé Kazinczy Ferenc Batsányi János rövid életrajzát is meg-

fogalmazta és közreadta. A költ� születési dátuma ugyan helytelenül, ám a be-

mutató sorok második mondatában Veszprém – már helyesen – diákvárosaként 

szerepel: „Batsányi János született Tapolczán Szalában, 1763. Mart. 11dikén. 

Iskoláit folytatta elébb Veszprémben, tovább Sopronyban, végre Pesten a’ 

Piaristáknál…”

A felvilágosodás Tapolcán született költ�jének életér�l ha bármit meg sze-

retnénk tudni, Szinnyey Ferenc és Horánszky Lajos munkáit kell föllapoznunk, 

az 1904-ben megjelent Bacsányi János és az 1907-es Bacsányi János és kora 

cím� könyveket.

A Szinnyei által készített életrajz 5. és 6. oldalán a következ� sorok talál-

hatók:

„Kazinczy, Horányi és Toldi szerint Veszprémben folytatta [Keszthely után] 

az iskolát. Err�l többet semmit nem tudunk, a  veszprémi gimnázium iratai 

semmi felvilágosítást sem nyújtanak.

Annak sem igen tudják okát adni, hogy miért ment át Veszprémbe, de 

hogy mégis járt ott, bizonyítja az a körülmény a Kazinczy-féle föntébb em-

lített életrajzának ezt az adatát nem czáfolja meg Batsányi, holott majdnem 

mindegyikre tesz megjegyzést.”

Horánszky – mára már alapm�vé vált – 1907-ben megjelent Batsányi-mo-

nográfi ájának 68. oldalán szerepel az a mondat és forrás, amelyekkel meger�-

síti Szinnyey Ferenc három esztend�vel azel�tt tett állítását Batsányi Jánosról, 

tudniillik, hogy Veszprémben volt diák:

„Bacsányi négy éven át, 1776-tól 1779-ig volt a piaristák tanítványa 

Veszprémben…. – Eberhardt Béla tanár úr szíves közlése.”

Eberhardt Béla (1870–1957) emlékét, így Batsányiét is, a veszprémiek �riz-

ték meg. Eberhardt atya, tanár úr Hermann Egyeddel közösen írt munkáját a 

mai napig forrásnak tekintik a történészek: A veszprémi egyházmegye papsá-

gának könyvkultúrája és könyvállomány a XIX. század elején (1942).

A fi lológia fölöttébb alkalmas mesterség arra nézve, hogy életrajzi doku-

mentáció hiányában mégiscsak bizonyítani tudjuk, vagy ha azt éppen nem, 

megsejthessük, hogy egy iskolában például milyen szellemi hatások értek va-

laki diákot, vagy tanárai közül választhatott-e követend� példaképet magának 

például Batsányi János Veszprémben 1779-ben? (Eberhardt Béla tanár úr nem 

tudta, hogy Batsányi 1778-ban még keszthelyi diák.)
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Hadd kockáztassuk meg azt a biográfi ai adatot, hogy Batsányi 1779-ig nem 

csupán Ányos Pál (1756–1784) költészetét, de tán személyét is ismerte már. 

(Nehéz elképzelni az ellenkez�jét, annyira személyes ügyként kezelte Batsányi 

e hagyatékgondozást.) Ányos Pál verseit összegy�jtötte, szövegüket gondozta, 

és önzetlenül adta-adatta ki. Már a fehér kámzsás pap-költ� halála után négy 

esztend�vel Batsányi a Magyar Múzeumban közöl Ányos-verset. Ír róla, nem 

hagyja, hogy az olvasóközönség elfelejtse. F�leg mindazok kezébe, fi gyelmébe 

szánja, akik országszerte még csak ezután fogják megismerni az elenyészend� 

rózsát megversel�, egyik legérzékenyebb magyar költ� poézisét.

Batsányi Veszprémet – szó szerint – többször is említi Ányosról írott dol-

gozataiban. (Batsányi János összes m�vei, II. Prózai m�vek. Els� kötet, Bp., 

1960, 109–134.) Veszprémben, Veszprémnek hagyja Ányos barátja az elhunyt 

költ� verses hagyatékát, amib�l aztán Batsányi dolgozik:

„Ányos’ versei, „a’ mint öszve valának írva, (úgy mond egy még életben 

lév� jó baráttya) Tisztelend� Bersenyi Kristóf Paulínus’ kezébe jutának. (1784 

esztend�ben); ett�l kikérte azokat F�-tisztelend� Zsolnai Dávid, Veszprémi 

Kánonok Úr, azzal az ígérettel, hogy ki fogja nyomtattatni.” – A poétának ezen 

kérdésben lév� írásai, negyed rétben öszve-köttetve, nálam vagynak…” Azt 

is megtudjuk Batsányitól, hogy az Ányos-kéziratokat Batsányi magától Zsolnai 

kanonoktól 1790 novemberében kapja meg.

Ányos Veszprémben hunyt el 28 esztend�sen. A ferences templomban ta-

lálható a sírja. Batsányi ezen életrajzi adatokról a következ�képpen tudósítja 

az olvasót: „Fehérvárról által-vitette magát Veszprémbe (178 esztend�ben), 

Július’ elején;) reméllvén, hogy ott egy seb-orvos, ki azzal biztata vala, meg 

fogja gyógyíttani. Azonban, ugyan-ott, Szeptembernek 5-dik napján, meg-

holt; minekutánna 27 esztend�ket, 9 hónapokat, és egynéhány napokat élt 

volna. Ott fekszik a’ Franciskánusoknál.”

Ányosról Veszprémben (és Pápán) utcát neveztek el, emléktáblát is ka-

pott pápai iskolája falán s a megyeszékhelyen. (Szül�házán is emléktábla, azt 

Nagyesztergáron, 1959-ben avatták.) Ám egy költ� számára elevenebb em-

lékjel nem létezik annál, mintha saját verseinek kiadásával ébresztik. Ezt tette 

Batsányi, a  valahai veszprémi diák Ányossal, akinek életének ismertetésébe 

így fogott bele: „Ányos Pál (külömben István: úgy látszik, hogy a’ Pál nevet a 

[Pálos] szerzetben vette;) született 1756 esztend. Decemberben; Esztergálon, 

Veszprém mellett; nemes és tisztes szülékt�l…”

Az 1778-ban Keszthelyen már versel� Batsányit Veszprémben egyre jobban 

érdekelte a poézis. 1779-ben Ányos Pál nagy tekintélyt vívott ki tehetségével. 

Nem csupán Pálos rendtársai, de Bessenyei Györgyék is elismerik (valamint 

Hazafi úi Társaságuk elnöki tisztségével jutalmazzák) az érzékeny Ányost, akit 

majd csak a következ� esztend�ben szentelnek föl. El�bb fogadja báró Orczy 

L�rinc az atyai barátságába. (Batsányit kés�bb.)

Batsányi János azonban nem csupán Ányos Pál örökbecs� verseib�l tanul-

hatta az igazi költészetet. (1778-ban írta Ányos az elenyészend� rózsához azt a 

költeményt, amit t�le tán a legtöbbet citálnak.) Batsányi ugyanis a kortárs ma-

gyar líra mellett a kortárs, latin nyelven versel� költ�ket is közelr�l csodálhatta. 

(Batsányi maga is fog majd latinul epigrammákat, s�t hosszabb költeményeket 

szintúgy írni.) Conradi Norbert (1718–1785), aki pesti gimnazista volt, majd 
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pia rista növendék lett, nem csupán Pesten, Nyitrán és Vácott, de Veszprémben 

is tanított. A veszprémi Dományi Márk (Batsányi János el�tt 1782-ig Orczy L�-

rinc fi ának házi tanára!) így vélekedett Conradi Norbertr�l:

„Az emberi és isteni tudományokban kiválóan jártas, könny� tollú költ�, 

súlyos szavú szónok, els�rend� bölcsel� és teológus. A  növendékpapság itt 

is (Veszprémben), Vácott is szívesen és haszonnal hallgatta…” Jelenits István 

idézi Dományi Márkot, akit fél mondatban emígy jellemez: „aki pedig egyáltalán 

nem a bókok embere”. Jelenits atya A latin nyelv� epigramma XVIII. század-

beli piaristák költ�i gyakorlatában cím� tanulmánya szól többek közt Conradi 

latin lírájáról (Jelenits atya külön elemezte Conradi Norbert Sic est, conscripsi 

versus… kezdet� carmináját. JI: Az ének varázsa, Bp., Új Ember Kk., 2000, 

30–64.)

Jelenits István ihletett fordításait adta szinte – Conradi szemelvény-gy�jte-

ményéül – tanulmányához. Méltatta egykori költ� rendtársának emberi és poé-

tai erényeit: „… ezt a költ�t a személyes élet apró eseményei ihletik, magáról 

ír, saját érzéseit tárja föl. [Ez a jellemzés a magyarul író Ányos Pálra is igaz! 

– megjegyzés t�lem – NIP] Ez a személyes jelenlét még a természetr�l, a Ba-

latonról, a Duna kiáradásáról, szárazságról, vetésr�l szóló költeményein is át-

fénylik. A leíró vers lírai mondanivaló hordozója lesz, s gazdag zenei hangsze-

relést kap, hogy személyes mélységek megnyitója lehessen…” Jelenits atya 

ezt követ�en egy Conradi-költeményt idéz latinul, majd a saját átültetésében:

Vere novo surgunt tenera inter gramina fl ore,

Vere novo nidos nubilis aptat avis.

Vere novo recreantur apes, opesaque resumunt

Vere novo foetus parturit agna suos

Vere novo placat radiis sol mitibus astra

Vere novo foeto semine ridet ager.

Verem ovo ad placidam Dorylin vocat Alceus umbram,

Vere novo in fagi verice scribit amor…

Tavaszújuláskor a zsendül� f�k közt virágok nyílnak,

tavaszújuláskor fészket rak a nászra készül� madár,

tavaszújuláskor fölélednek s újra munkához látnak a méhek,

tavaszújuláskor megellik a bárány,

tavaszújuláskor a nap szelíd sugárral békességre inti a csillagokat,

tavaszújuláskor a magvetés után nevetve zöldellnek a szántóföldek,

tavaszújuláskor a békés Dorylisbe árnyékot hívogat Alceus,

tavaszújuláskor a bükkfa kérgébe ír a Szerelem.

Lélegzetelállító bizonyíték három költ� egy-egy verse, hogy az 1780-as 

években már mindhármuknak közös és megverselt élménye a fák kérgébe való 

szívek vagy kezd�bet�k vésése. Vergilius és Ovidius után Ányos Pál, Conradi 

Norbert és Batsányi egyaránt olyan fácskát választanak, amik törzsén a héj az 

évek múltával egyre nagyobbra növesztik a költ�k szerelmesen rótt jeleit. Nem 

elégedtek meg �k sem verseik esetleg egyre növekv� hírnevével („Mint növe-

kednek a fák, úgy fog növekedni szerelmem” /Vergilius/. Azonban Magyaror-
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szágon már Csáktornyai Mátyás a 16. században nem tartotta illend�nek tréfás 

Grobian-fordításában ezt a nem éppen természetbarát bet�metszést még holt 

fába, például padba-asztalba sem.) A Bakony rengetegjében s a Bakonyalján, 

túl Batsányi bölcs�helyén még nem ritkultak a fák, elrejtették a betyárokat is.

Láttuk, Conradi bükkbe;

nézzük, hogy Ányos hársba;

Batsányi (1790 körül) megint csak bükkbe vési szerelme billogát:

Ányos Pál: Érzékeny gondolatok

XV (Egy pásztor hársfára vágja Fillisnek nevét

���Csendes magányosság! szivem nyájassága,

Ki sok nyögésimnek lehetsz bizonysága; –

Im, itt hagyom nevét ékes Fillisemnek,

Hogy e fával n�jjön jele szerelmemnek.

Batsányi János: Egy nevendék bükkfához

…Teneris incidere amores

Arboribus: crescent illae; crescetis, amores.

VIRGILIUS

Élj, n�dögélj, és nyúlj fel az ég felé,

S terjesszed erny�s ágaidat, te szép,

���Te társaid díszére termett

������Kellemetes fi atal fa! mellyet

E zöld berek f�bb szálai közt maga

Választa Fánnim, hogy lekötött hitünk

���Tanúja lennél: szíveinknek

������Titka reád vagyon íme bízva!

Tartsd fenn sokáig párasodott nevünk

Els� bet�it; mellyeket a kegyes

���H�sége b�vebb zálogául

������Metsze hajadra saját kezével…

A fába vésett szerelmi vallomás motívuma végigfut az évszázadokon, szám-

talan költ� igyekezett versbe fogni ezt az idilli képet, hogy szerelmének tanúja 

pusztán fa vagy bokor, amely nézi, illetve testén is viseli majd mindvégig az 

Amor rajta ütött sebét. A 20. században Erdélyi József és Gellért Oszkár nevét 

említhetjük – �k szintén ábrázoltak sematikus szerelmes szíveket verseikben, 

nem beszélve a világirodalom klasszikusáról, Apollinaire-r�l, aki kalligrammát 

is komponált a Coeur couronne-ról… Igyekeztem felf�zni ezeket a motívu-
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mokat húsz esztendeje az id� hosszmetszetére Batsányi e bükkfás versének 

elemzésekor, de most látom, Jelenits atya Conradi-fordításának olvasása után, 

hogy a Veszprémben (majd Orczynál) összefutó szálak csomóírását is érdemes 

kibogozni. Kizárt, hogy három költ� egymástól függetlenül, egymás verseir�l 

mit sem tudva, ugyanarról a képr�l írjon rokon érzelemmel, még akkor is, ha 

az Iconológiák hagyományozzák az idilli képet. Vergilius, de még a m�velt 

 Batsányi korában is a bükknek mitológiai aurája volt. Az aranykort szimbo-

lizálta: „Szép leányka egy bükkfa vagy olajfa árnyékában állva. A  fán nagy 

méhraj legyen, s  lássék, hogy az általuk készített méhkasból nagy b�ven 

csurog a méz. A leányka haja sz�ke legyen, akár az arany…” (Cesare Ripa). Az 

aranykort, vagyis az Édenkertet, a még el nem veszített Paradicsomot jelképezi 

a bükk és a sz�ke-arany hajú lányka s a méhek mézaranya. Ányos idilljében 

hárs szerepel (annak is fi nom és arany a méze), Conradi és Batsányi Ámor által 

érintett tájában egyaránt bükk: Fagus silvatica.

Conradi Norbert és Ányos Pál atyák halála után fél évtizeddel írta meg az 

alig 27 esztend�s Batsányi János a maga éden utáni vágyáról azt a költeményt, 

amely lehetett még ittas a veszprémi piarista diákévek földi és égi szerelmei-

t�l… Erato mellett – ismét bebizonyosodott – mindig súg az Amor Sanctus is.


