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Oktober végéig van ugyan több társainkhoz jelentve a beküldési határ
idő ; de ha Kd addig is nem sajnálná egy pár sorral részvétét jelenteni: 
az én lelkemnek édes gyönyörűségül fogna szolgálni e szomorú látványok 
között. 

Isten óvja minden csapástól ! 
Sziget, August. 22. 1859. 

Közli: SZÁSZ KÁROLY. 

BATSÁNYI JÁNOS ÉS BITNITZ LAJOS LEVELEZÉSE. 

Bitnitz Lajossal, a szombathelyi egyházmegye tudós papjával,1 Batsányi 
János Faludi müveinek kiadása kapcsán került érintkezésbe a hozzá hat 
levelet intézett. Ezeket ma a szombathelyi premontrei gimnázium levéltára 
őrzi. Bitnitznek Batsányihoz írt nyolc levele, valamint a kettejük ismeret
ségét közvetítő Trattnernak Batgányihoz írt levele, a M. T. Akadémia kézirat
tárában van elhelyezve. 

A leveleket időrendben közlöm. Batsányi leveleit teljes szövegükben, 
Bitnitzéinek érdekesebb részeit szó szerint, a kevésbbé érdekes részeket 
kivonatosan ismertetem. -

1. T r a t t n e r B a t s á n y i h o z . 

Mein verehrter Freund und Herr Landsmann! 
Auf Ihre gelehrte Abhandlung und Anzeige schrieb mir mein guter 

gelehrter Freund Bitnitz Professor zu Steinamanger, dass er das Manuscript 
Faludys durch Bévai abgeschrieben in der Seminar Bibliothek fand. Er las 
es Wort von Wort durch und verglich es mit den schon erschienen Auflagen 
— hier sendet Er die Jegyzetek ein, damit Sie verehrter Freund es benützen 
können ; — sobald ich etwas wieder erhalte, werde ich es alsogleieh ein
senden. — Ich habe doch wenig Hoffnung, dass sich noch viel finden sollte, 
•da wir sonst schon davor benachrichtigt sein würden.. . Mit auszeich
nender Hochachtung verharrt Ihr Freund u. Diener 

Pest 21 März 1822. Trattner. 

Trattner csatolja leveléhez Bitnitznek ily című írását : Jegyzetek Faludy 
Ferencznek a Szombathelyi Papnevelő háznak könyvtárában gondosan őrzött 
kéziratjábóL Bitnitz ebben szabatosan leírja Faludi szombathelyi kéziratát 
és egybevetvén azt a Bévai-féle 1787-iki pozsonyi kiadással, felsorolja az 

1 Bitnitz Lajos 1790-ben a vasmegyei Jakon született, 34 éven kereszütl 
tanította a szombathelyi líceumban a matematikát és a magyar nyelvet, 
sokat fáradozott a M. T. Akadémia érdekében, melynek első tagjai sorába 
tartozott, 1871-ben mjnt a vasvár-szombathelyi káptalan nagyprépostja és 
•c. püspök halt meg. Életrajzát utoljára Kovács Lajos állította össze a követ
kező műben: Géfin Gyula. A szombathelyi egyházmegye története, 1929. 
II. k. 37é-378. I. 

5* 
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írott és nyomtatott szöveg közti különbségeket, Minthogy Négyesy László 
a Faludi lerenc versei c. kötet élén (Budapest, 1900) közzétett kiváló 
tanulmányában Faludi szombathelyi kéziratát gondosan ismertette, felesleges 
Bitnitz jegyzeteit közölnünk. 

Batsányi, Trattner sorainak és Bitnitz Jegyzeteinek vétele után, köz
vetlenül fordult az utóbbihoz, a következő levéllel : 

2. B a t s á n y i B i tn i t zhez . 

T. Prof. Bittnitz Lajos Úrnak 
egésséges hoszszú életet kíván Batsányi 

Az ide zártt kis nyomtatványt a' végre és olly kéréssel küldöm, hogy azon 
könyvtárba tétessék-Ie, a' mellyben Faludi Ferentz' kézírásai, a' mint jelented, 
gondosan őriztetnek. Vegyétek olly hazafiúi szívességgel, a' millyennel én 
adom és küldöm ! 

A' Jegyzeteket örömmel és szíves köszönettel vettem ; annyival-is 
inkább, mivel tsak ezekből is látom és tapasztalom, hogy vélekedésemben 
nem tsalatkoztam. Bízván jóságodban, bátorkodom reményleni, hogy további 
kérésemnek is eleget fogsz tenni. 

Több okokra nézve óhajtom, s' kívánnom kell, hogy a' nevezett jeles 
Poétának kézírásait eggy kis időre kezemhez vehessem, szemeimmel láthas
sam, és az új kiadást nyúgodtt lélekkel kedvem szerént annál bátrabban 
elintézhessem. 

Te magad-is tudós Férjfiú, magad-is Magyar író, 's a' nemzeti nyelv
nek, poézisnek, és litteratúrának igaz jó baráttya, különösen pedig Faludi, 
Múzsájának-is szíves tisztelője lévén, nem fogod ebbéli kívánságomat 's 
kérésemet balra magyarázhatni, — főképp', ha méltóztatod megfontolni, 
melly szorossak és szentek légyenek eggy illy jeles magyar Poéta' Kiadó
jának kötelességei ! 

Már fellyebb, 's mindgyárt előre jelentettem, melly szíves örömmel és 
köszönettel vettem légyen az említett Jegyzeteket, mellyeket számomra a* 
Pesti Könyvnyomtatóhoz béküldöttél. De megbotsáss, érdemes tudós Hazafi ! 
ha megvallom, és igazán, egyenesen kimondom, hogy nékem, mint Faludi' 
Kiadójának, még azokkal nem lehet, és nem szabad, megelégednem ! Szük
ségesnek látszik, hogy a' kérdésben lévő kézírásokat, hatsak lehetséges, 
magam is lássam. Itt hosszas beszédbe nem ereszkedhetvén, elég lészen 
talán, röviden tsak azt mondanom, hogy Révai' kiadásaiban még több ollyan 
szók és versek-ís vágynak, a' mellyek rész-szerént gyanúsok, kétségesek, 
és nem Faluditól származni látszanak, rész-szerént pedig bizonyosan hibások ; 
's a' mellyekrői még-is a' többször említett Jegyzetekben legkevesebb emlé
kezet sints. ímhol eggy példa, több ilyenfélék helyett : A' Klérinda nevű 
költemény' 5dik strófájának első verse, Révainál, mind a' Győri, mind a' 
Pozsonyi kiadásban, imígy vagyon: «Lator Dórindó? ott a' fenyösben, •— 
Ez az utolsó szó : fenyösben, nem származhaük Faluditól, sőt, ha ezen 
Poétának saját keze' írásában így találtatnék-is, (a' mit én még most nem 
hihetek), még akkor sem volna egyéb, hanem tsak leírásban történtt hiba, 
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error calami ; mell yet az okos és figyelmetes Kiadónak meg kell jobbíttania. 
Faludi nem eggy könnyen elégszik meg a' tsupa suffixumokkal, verseinek 
párosíttásában ; itt pedig ez a' két szó : füzesben, és fenyvesben, szinte 
önként ajánlya magát a* Versszerzőnek, annyival inkább, mivel a' fenyves, 
és főképp' a' többes számban fenyvesek, közönségesen szokásban vagyon 
a' Magyaroknál. Révait én személy szerént, igen jól, igen közelről ismertem ; 
's ugyan azért azt kell gyaníttanom, hogy ezt a változtatást ő tette ; valamint 
a' Hajnal' 14dik strófáját is az által rontotta-meg, hogy ezen két szót : 
fogait, és kölkeit, öszvepárosította, azt vélvén talán, hogy Faludi hibásan 
mondotta a' nőstény medvéről : és szoptatta fijait, minthogy az ollyatén 
oktalan állatnak tsak «kölykei» lehetnek ! 

Tellyes hazafiúi szeretettel és bizodalommal kérlek tehát: Ne sajnáld 
ott, a' hol illik, végbe vinni, hogy azon 122 lapból álló kis kötetet, mellyben 
Faludinak versei találtatnak, és a' mellyröi a' kezemnél lévő Jegyzetekben 
emlékezel, egynéhány napra velem közölhessed. A' Császári Királyi Posta-
kotsi minden hétenn fel szokott Bétsenn keresztül a' Ti tájatokról (név sze
rént Köszegröl-is) ide járni, és innen oda visszamenni. ígérem ezentúl a' 
magam részéről, hogy az említett kis kötetet, legfellyebb két hét múlva, 
minden sérelem nélkül, ugyan azon postakotsinn szíves köszönettel viszsza-
küldöm, és mind a' felhozatás-, mind a' viszszaküldésbéli költséget örömest 
lefizetem. Kész vagyok ezenn kivül még arra-is magamat írással előre lekö
telezni, a' mit ezen levelemben éppen most mondék, hogy t. i. a' kérdésben 
lévő kézírásokat a' mondott időre (vagy talán még előbb-is) Szombathelyre 
minden bizonnyal viszszaküldöm. 

Hogy pedig kérésemnek indíttó okát, és ebbéli jó szándékomnak tiszta
ságát, senki kétségbe ne hozhassa, nem lessz talán szükségtelen, itt nyilván 
és igazán előre jelentenem, hogy nékem a' Faludi' 's több más M. Költök' 
munkájinak kiadásában legkevesebb hasznom sem lessz. A' Pesti Typographus 
(a' kit én személy szerént nem-is ismerek) az én ajánlásomra 's kérésemre 
vállalta ugyan magára az említett munkák' nyomtatását ; de ö nékem azért 
•eggy fillért sem fizet, a' mint hogy nem is kívántam semmit egyebet tőlle, 
hanem csak azt, hogy a' tőlem «.gratis» hozzá küldetendő munkákat tisztán, 
tsinosan, és hibátlanul nyomtassa, és a' Publikumtól praenumeratiót ne 
kérjen ! Időmet, fáradságomat, 's ebbéli akárminémü költségemet számba 
sem vévén, még a' levelekért és a Correcturákért járó postapénzt-is a' magá
méból kell fizetnem. 

Ezek így lévén, és az igazat Trattner Úrtól magától-is konynyen 
megtudhatván, (mert, a' mint mondgya, jó baráttya vagy) önként megítél
heted, millyen hitelt érdemeilyenek eggy ollyan Recensensnek szavai 's tsa-
lárd állításai, a' ki már munkám' titulussának előadásában is valóságos 
imposturát követ-el, és hazugságát az egész Haza' hallottára ezen szóval : 
sic, erösítti ! — Szomorú dolog, látni, 's naponként tapasztalni, millyen 
állapotban légyen még ma-is a' mi nemzeti nyelvünk és lítteratúránk 1 és 
millyen álartzás hazug emberkékre bízattassék a' Kritikának gyakorlása ! 
Nem tsuda, hogy olly nehezen mehetünk előbbre ; nem tsuda, hogy a' józa
nabb és betsületesebb tudós magyarok a' recensiőnak már szinte a nevét-is 
útállyák és gyűlölik ! 
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Kérlek újra, érdemes tudós Hazafi ! ne sajnáld tőlem, vagy-is inkább 
Faluditól és a' nemzeti litteratúrától, további fáradságodat ! Vedd szívedre 
bizodalmas kérésemet ; tedd meg, a' mit tehetsz ; és tudósítts barátságosan 
mennél előbb, ha reméllhetek-e valamit Szombathelyről. Tudósítts, kérlek, 
egyszersmind még arról-is : 12 ha nem lehetne-e azonn a tájonn. név szer ént 
Rohontzonn a' Batthyáni Háznál, Faludinak még több egyéb munkáját-is 
felkeresni, feltalálni ? 22 ha nintsen-e valahol valakinél ezen jeles Poétának 
valamelly festett 's írott képe ? vagy tsak valamelly árnyékképe-is ? (silhou
ette). Isten hozzád ! Élly boldogul ! 

Lintz, 24-dik Apr. 8227 
Leveledért a' postapénzt ott helyben előre le ne tedd. Én itt azt Örö

mest megfizetem. így én a' levelet annál bizonyosabban kezemhez veszem,, 
és néked költséget nem okozok. 

Adresse : a Monsieur Batsányi, Homme de Lettres, à Linz. 

ßitnitz 1822 május 10-én válaszol. «Becses leveledet — írja — a* 
hozzá mellékelt könyvecskével együtt kezemhez vévén, azonnal siettem vele 
a' papnevelő ház könyvtárának őrzőjéhez, és a' munkácskának átadásával 
Faludi kéziratját illető kívánságodat is kinyilatkoztattam nékie. Az érteke
zésért különös köszönetét jelenté, a' kézirat átküldésére pedig a' Felsőség
nek engedelmét szükségesnek állítá 's ígéré, hogy ennek kieszközlésében 
segédem leszen. Hanem a' Felsöség, mivel a' kéziratot nagyon félti, többszöri 
kérésemre is csak abban határozta meg magát, hogy azt az elküldés végett 
ki nem adhatja...» Már előbb is e választ kapta a «Felsőségtől»,1 amikor 
a kéziratot Trattnerhez akarta elküldeni. Ez okból állította össze Jegyzeteit, 
amelyekben a legnagyobb pontossággal tüntette fel a Révai nyomtatásában 
megjelent szöveg és a kézirat különbségeit. ígéri, hogy a pünkösdi ünne
pekben átrándul Rohoncra s megtudja, ami ott Faludira vonatkozólag még 
megtudható. 

3. B a t s á n y i B i tn i t zhez . 
T. Prof. Bittnitz Úrhoz 

Lintz, Punk. Hav. 16dik napj. 1822. 

Érdemes Tudós Hazafi ! 
Édes Földim ! 

Óhajtva vártt betses leveledet tegnap vettem. Örömmel látom belőlle, 
hogy hazafiúi kész jóságodba helyheztetett reménységemben meg nem 
tsalatkoztam. Élek szíves ajánlásoddal, és íme új kéréssel jövök hozzád 
haladék nélkül. • • 

1 A «Felsöség» alatt valószínűleg Bőle András kápt. helytartó, a későbbi 
püspök értendő. Eljárását nem hibáztathatjuk, ha meggondoljuk, hogy Faludi
nak több értékes kézirata veszett el Szombathelyen a hasonlóan szigorú 
őrzés hiányában. így pl. a Téli éjtszakâk kézirata, melyet Révainak csak 
másolásra adott át Szily,' (Csaplár B. : Révai M. élete II. k. 271. 1.) és-
Faludinak az a ma lappangó verses kézirata, amelyet Révai használt (v. ö. 
Négyesy i. m. 103—107. lapokon). 
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Tsudálatos dolog, hogy azok az előttem ismeretlen Urak, a' kik Faludi 
nak kézírásait minden ok nélkül elannyira féltik, és szinte erővel eltemetik, 
a' dolgot jobban és voltaképpen megfontolni nem akarják, 's ezen jeles 
Poétának igaz ditsősségét illendőképpen szívekre nem veszik! Faludinak 
ditsőült árnyéka ezt az olly különös rendbéli féltő szeretetet ő-nékik ugyan 
meg nem köszöni, sem a' Magyar Haza jóvá nem hagyhattya- Örülniek 
kellene inkább, hogy vagyon eggy-valaki hazafi-társaik között, a' ki ezen 
jeles Poéta' Múzsájának ügyét szívére -vette, és munkájit illendőbb, szebb, 
és hibátlanabb nyomtatásban közre botsáttani akarja. Ollyan kötelező aján
lások mellett, a' millyeneket én ez iránt, Te hozzád intézett első levelemben, 
ő nékik már előre tettem, illyen környülállásokban, az Hlyen féltés valóban 
soha sem fog a' Nemzet előtt ezen Urak' mély böltseségének 's igaz és 
értelmes hazafiúi buzgóságának tanú bizonyságául szolgálhatni ; engemet 
ellenben (mert ezt Te előtted nem lehet titkolnom) arra fog kényszerítteni, 
hogy annak idejében e' dologról az egész Haza előtt panaszszal emlékezzem. 
Úgy látszik, hogy Ök azt, a' mit én ez iránt a' Magyar Tudósokhoz intézett 
kis munkámban mondottam, vagy éppen nem olvasták, vagy tellyességgel 
fel sem vették. De akármint légyen ez, kérlek szeretettel és tellyes haza
fiúi bizodalommal, méltóztassál nevemben az említett érdemes Urakkal még 
egyszer és végképpen szóllani, és őket, ha lehet arra bírni, hogy méltó 
kérésemet meg ne vessék, hanem inkább tselekedettel mutassák-meg, hogy 
Faludinak ök valósággal igaz és értelmes tisztelöji ! 

Azon esetre pedig, ha a' többször említett Urak előbbi szándékjoktól 
elállani semmiképpen nem akarnának, legkevesebbet sem hajtván kérésünkre, 
— ezen esetre, mondom, nem látván egyéb utat és módot feltett tzélomnak 
elérhetésére, kérlek bízodalmasan, hogy Faludinak kérdésben lévő, 122 lap
ból álló, magyar verseit számomra és az én költségemre valamellyik tanít
ványod vagy más valaki által mennél előbb szóról szóra 's betűről betűre 
leíratni ne terheltessél. Akármennyibe kerttllyön a' leíratásbéh 's egyéb 
akárminémü költség, én azt édes örömest a' magaméból megfizetem ; sőt 
ha szükséges lehet, a' kész pénzt előre postánn bé-is küldöm. Kérlek egy
szersmind arra-is, hogy az eredeti munkának ezen új és hív mását Te 
magad azzal öszvevetni, 's a' leírásban történtt hibákat megjobbíttani ne 
sajnáld. Különösen kívánnám még azt is, hogy ez a' copia az eredeti 
kézíráshoz még külsejére nézve-is, mindenképpen hasonlíttana, — ki nem 
vévén még azon harmintzeggyre menő üres lapokat-is, a' mellyekről Jegyze-
eidben emlékezel. (Ezek bizonyíttyák, hogy nem ok nélkül gyanakodtam). 

Hogy a' leiratásra szükséges engedelmet tőled megtagadnák, azt fel 
nem teszem ; legalább még most nem hihetem, nem gondolhatom! 

Különös örömmel olvastam fellyebb említett betses leveledben azon 
jó szándékodnak jelentését, hogy Rohontzra ki fogsz rándulni, 's ott Faludi
nak egyéb kézírásai vagy akármelly poétái magyar munkáji felöl, és ne
talán ott valahol valakinél feltaláltatható képe iránt-is bővebben értekezni, 
tudakozódni. Adgya Isten, hogy boldogulhass ebbéli jó szándékodban ! — 
Ha Faludinak még tsak árnyékképe sem találtatnék, ne sajnálly ott helyben 
arról-is kérdezősködni, ha vallyon nintsenek-e a' vénebb embei*ek között 
ollyanok még életben, a' kik Faludit fiatal korokban látták 's személy szerént 
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ismerték votna, 's Tégedet ezen jeles Poétának egész külső belső minemű
ségéről talán bővebben tudósíthatnának ? Találtathatik talán a' Batthyáni 
Háznál még valamelly régi, öreg szolga, a' ki életében ismerhette ; minthogy 
Faludi' halálának idejétől fogva még tsak a* 43dik esztendőt számlállyuk. — 
Azt-is kívánnám tudni, hová 's melly helyre temettetett légyen ugyan ott 
Rohontzonn ? és ha van-e a' sírjának valamelly felírása, vagy akármetly 
egyéb külömböztetö jele, melly a' jeles embernek emlékezetét halála' 's 
temetése' helyénn fenntarthassa ? 

Végre még eggy kérésem volna! Faludi' Vdik Eklogájának 12 verv 
seben Thirzis imígy tsúfollya vetélkedő társát a' Győri kiadásban Nyájsán 
per jen mondád nyálas énekedet. Ez a' vers a' Pozsonyi kiadásban imígyen 
van megváltoztatva : Nyassán perjén &. Baróti Szabó Dávid ellenben, (a' Kis
ded Szótárban), Faludit megnevezvén és annak tekéntetére támaszkodván, 
ezt a' két szót így adgya elő : Nyassán : pőrén, 's hozzá teszi synonymum 
gyanánt és világosíttás végett : öltözetlen. — A' Te Jegyzéseidben ez iránt 
semmi emlékezet sints. Hihető azért, hogy Faludinál-is valóban úgy vagyon 
írva. 

Mit jelentsen a' pőrén, azt én is jól tudom. De Révainak mind a' két 
kiadásában «perjén» olvastatik ; ámbár Thirzis' szavainak értelméhez képest 
á' perjének ott helye nem lehet. Még nagyobb kétségem van ezen. első szó 
iránt «nyassán» vagy «.nyájsán» és megvallom, hogy én ezt soha Magyartól 
nem hallottam, és, honnan eredgyen, vagy mit jelentsen tulajdonképpen, 
nem tudom ; noha Magyar Országban eleget jártam, keltem, forgottam, és 
a' magyar szóllás' külömbségeire eleget vigyáztam, figyelmeztem. — Sándor 
István-is Szabót követi, (Toldalék a' Magyar-Deák Szókönyvhöz, 278dik I.) 
és azon szókat ekképpen adgya-elő : «Nyassán. Pőrén, öltözetlen. Sz.» 

Kérlek tehát bízodalmasan, ne terheltessél azonn a' tájonn ezen szóról-
is értekezni, és a' dolgot más értelmes jó Magyarokkal-is közölni, vagy, ha 
talán Te magad ez iránt valamit bizonyost, saját tapasztalásodból tudnál, 
azt nékem értésemre adni. Faludi' magyar verseit úgy akarnám elkészítteni, 
olly tökélletes kiadásban Nemzetem elejbe ereszteni, hogy azokban legkissebb 
hiba se találtassák. A' mit azért kéréseimre barátságos szívességgel meg-
tselekszel, azt ugyan azon hazai litteratűrának hasznára tselekszed, a' melly-
nek magadat, a' mint barátságosan jelented, már négy esztendőtől fogva 
ingyen feláldoztad, eggyetlen eggy, de legszebb jutalmadat abban a' meg
nyugtató 's boldogíttó gondolatban találván, hogy Hazádnak, Nemzetednek 
híven szolgáltál, 's annak javát, állandó hasznát és igaz ditsösségét, tehet
séged szerént, buzgó szívvel elősegítetted ! Adná és tenné bár a' Magyarok' 
Istene, hogy sok más tudós Hazafiak-is ezt tselekednék ! és hogy Azok, 
a' kik ezt vagy nem tselekedhetik, vagy Hazájoknak szolgálva használni nem 
akarnak, legalább hazafi-társaikat közhasznú szándékaik' tellyesíttésében ne 
akadályoztatnák ! 

Ha Mélt. Gróf Batthyáni József Úrral, vagy annak szép reménységü 
kedves Fijával (a' kikkel tavaly itt személy szerént megismerkedni szeren-
tsém volt) valahol öszvetalálkoznál, ne sajnáld őket, kérlek, nevemben 
tisztelni; és Faludi felöl eggy úttal Ő vélek'is.beszállni. Tudósítts engem, 
kérlek, egyszersmind arról-is, ha isméred-e, s láthatod-e néha az én régi 
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kedves jó barátomat, Kisfaludy Sándort, — «Hunnia' még élő legjobb Éne-
kessét» ? Ha van alkalmatosságod vele szóllhatni, köszöntsed nevemben. 
Hint van ? miként él ? mit mivel ? Sümegenn lakik-e mindég ? és egésséges-e, 
kedves hölgyével egygyütt, a* halhatatlan nevű szép és jó Lizával ? Vajha 
láthatnám, Ölelhetném még egykor életemben ezen igaz jó barátomat, ezt a' 
nagy lelkű, 's valóban nemes, ditső Hazafit! úgy tetszik, hogy azutánn 
nyugodttabb, tsendesebb elmével vennék bútsút a' Világtól, 'a Hazámtól, 
Nemzetemtől. Szeresd Te-is, szeressétek, tisztelljétek, betsüllyétek minden
képpen Ti-is mindnyájan ötét, velem együtt ! mert Ö, azt tökélletesen és 
minden tekentethen megérdemli, ('s nem a' tsupa barátság és hazafiúi szeretet 
mondattja ezt velem). 

Isten hozzád. Élly boldogul. írj, kérlek, mennél előbb ; hogy tudhas
sam, mit remélhetek Rohontzról és Szombathelyről! Vagyok különös tisz
ti sz telettel 's hazafiúi szíves hajlandósággal . 

igaz köteles szolgád 
Batsányi 

vertatur 
Elég nagy barátság és hazafiúi viszont szívesség lévén az tőled, Érde

mes Tudós Hazafi ! hogy fáradságodat tőlem és Faluditól nem sajnálod, és 
hogy szándékom' tellyesíttésében segíttségedet meg nem tagadod, nem volna 
illendő dolog viszontag én tőlem, hogy én pénzbéli költséget-is okozzak 
néked leveleim által. Ne magyarázd azért balra, és ne vedd rossz névenn, 
hogy a' postapénznek kipótolására eggy kis váltó tzéduíát ide zárok, nem 
akarván a' postapénzt itt előre lefizetni ; jól tudván t. i. azt, hogy a' 
levélhordozó postalegények az ollyatén frankózott levelekkel többnyire igen 
keveset gondolnak. Vale iterum. 

Miért írta légyen Faludi azokat a franczia verseket a' maga saját 
munkáji közé, azt én által nem láthatom ; mert bizonyos az, hogy nem ö 
tőlle valók, hanem valósággal franczia versszerzőktöl származtak, és Párizs
ban ismeretesek, — a' mint én ezt saját tapasztalásomból bizonyosan tudom. 
Hihető, hogy Faludi azokat megkedvellte, és talán fordíttani, vagy legalább 
idővel az azokban található elmés gondolatokat a' maga kedve 's tetszése 
szerént megmagyarosítva versekbe foglalni akarta. A' mi pedig Révainak 
Győri kiadását és ugyan azon versek' magyar fordítását illeti : a' franczia 
versek hibásan vágynak kiadva, a' magyar fordítás ellenben több helyenn 
szinte nevetséges, és tsak azt bizoníttya, hogy Révai igen keveset tudott 
francziáúl, 's a' verseket nem értette, és még-is fordíttani merte. Annál 
okosabban tselekedte tehát, hogy a' Pozsonyi kiadásban mind ezen idegen 
verseket, mind azt a' rossz, szerentsétlen, és valóban nevetséges fordítást 
kihagyta, — a' Poétának deák verseivel egygyetemben, mellyek hasonló
képpen nem oda tartoztak, és a' magyar versekkel öszve nem férhetnek, 
noha néha elég szépek, elég tűrhetők. 

Mivel mindazonáltal a' kérdésbe vett franczia versek-i s Faludi' saját 
kézírásai között, a' mint írod, valósággal feltaláltatnak : tehát szükségesnek 
látszik, hogy azok-is a' többivel egygyütt hasonlóképpen leírattassanak. 
Ugyan-is azt bell óhajtanom, hogy, a' mint már fellyebb mondám, a' copia 
tökélletesen hasonló légyen azon eredeti kézíráshoz, melly a' Szombathelyi 
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könyvtárban olly szoros őrizet alatt tartatik, és a mellynek látása végett én 
innen oda nem mehetek. Újra is mondom, hogy én minden költséget örö
mest magamra vállalok, 's viszszafizetek. 

4. B i tn i t z B a t s á n y i h o z . 
(1822. június 6.) 

ígéretem szerint tudakozódván Rohonczon Faludi Ferenczről, a' mi 
csekélységet megtudhattam, ime itten közlöm: életének utolsó napjait az 
ottani, bizonyos Hausertól fundált ispotályban töltötte mint Beneficiatus, 
hideg tetemei pedig a' plébánia templomának sírboltjában tétettek, a' hol 
azok minden megkülönböztetés nélkül csendesen nyugosznak. Az ottani nagy, 
de zavarban heverő könyvtárban semmi kézírása nem találtatik, minthogy 
a' könyvek csak 1813-ban szálítattak oda Bécsből. Hasonlóképen festett vagy 
árnyékképét sem mutathatá senki, de többen találkozának, kik ötét szemé
lyesen esmérték, és közép termetűnek, vaskosnak, tele képűnek 'a egy 
kevéssé kopasznak írják le ; characterére nem tudának utasítást adni, hihe
tőleg azért, hogy Faludi ő vélek nem sokat társolkodott. 

Vévén másod ízbéli becses levelét ismét meg ujítám kérésemet a Felső
ségnél Faludi Ferencznek nálunk fennmaradóit kézírása iránt, de ez úttal 
sem kaphatván kedvezőbb feleletet kénteleníttettem a' lemásoltatáshoz folya
modni, a' mit is a' leg nagyob pontossággal elkészítve itt megküldök. Ezen 
copiában egy egy lapon szinte annyi sor írás, szinte azon betűkkel irva 
találtatik, mint az eredetiben, honnan az előforduló ortograpbiai hibákat 

"vagy az accentus' elhagyatását nem a másoló tudatlanságának, vagy vigyáz-
talanságának tulajdonítsa, hanem azon való törekedésemnek, hogy a' copia, 
a' mint kívánni tetszett, az eredetivel tökélletesen egyezzen. így tehát ezt 
úgy tekintheti, mint magát az eredeti kézírást, a' mitől is csak abban külön
bözik, hogy kisebb papirosra vagyon irva és nincsen bekötve ; sőt még 
szinte úgy kemény kék táblába is beköttettem volna, ha a' másoló ki nem 
kopott volna az időből. A' lemásolást egy tanítványom tette, a' ki fárad
ságáért semmit nem kivan. 

Az ötödik Pásztori Versben előforduló : nyassán perjén szavakról mind 
a' vidékbeli emberekkel, mind egyéb jó Magyarokkal értekeztem,*de világosítást 
senki sem adhatott, minthogy azon szóllásmód^itt egészen esmeretlen. Némelly 
tudósabbak különbféle etymologisatiokkal kívántak segíteni ; de ezek egy ül 
egyig fundamentum nélkül valóknak lenni találtattak. Nem lehetne e a nyassán 
vagy nyájsán szót a' nyájas, perjént pedig a' pergő szóból származtatni ? 

Végre Kisfaludy Sándor Úrról most röviden csak azt jelenthetem, hogy 
személyesen ugyan nem esmérem, de azt jól tudom, hogy mind ez ideig 
Sümegen lakik. Reménylem a' Türjei Praemonstratensisek által kevés idő 
alatt bővebb tudósítást vehetek felőle 's azt közleni kötelességemnek tartom. 
Ö nálunk is mindenektől tiszteltetik és még az Aurorában kiadott darabjai 
is főképen kedveltetnek. 

Ezzel, midőn minden tőlem kitelhető szolgálatomat ajánlanám, vagyok 
mély tisztelettel k é s z g z o l g á j a 

Bitnitz Prof. 
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Bitnitz e levelét fontossága miatt teljes szövegében közlöm. Néhány 
megjegyzést kell azonban hozzá fűznöm. Csodálkozom azon, hogy Bitnitz 
nem. tudott pontosabb adatokat szerezni Faludiról. Hisz ekkor még élt 
Szombathelyen Fátovich Mátyás kanonok, aki 1777-ig a rohonei esperesi 
kerületben levő Vörösvár plébánosa volt, az 1778—1779. években pedig 
plébánosa volt Faludinak Rohoncon, Szinte lehetetlen hogy ö ne tudott 
volna «közelebbi utasítást adni Faludi characterére nézve». Téves Bitnitznek 
az az állítása, hogy Faludi utolsó napjaiban a rohonei Hauser-féle szegényház. 
beneficiátusa volt. Ezt a tisztet a szombathelyi püspöki szentszék jegyzö
könyvének tanúsága szerint 1778. május 5-óta Kereselics Mihály viselte. 
Volt-e Faludi előzőleg beneíiciatus, nem tudjuk. Szegedy János rohonei 
plébánosnak 1774. dec. 24-én kiállított s a győri püsp. levéltárban őrzött 
hivatalos jelentése ez ellen szól : «In hoc oppido Rohoncz commorantur duo 
sacerdotes non jurisdietionati, utpote D. R. Franciscus Faludy Ex Jesuita, 
et D. R. Adamus Tóth.. .» Tehát Faludinak 177á végén nem volt gyóntatási 
joghatósága, pedig akkor már több mint egy éve a szegényházban lakott. 
A benefieium elnyerésének pedig bizonyára előfeltétele volt a gyóntatási 
joghatóság megszerzése. — A Faludi-kéziratnak Bitnitz által készíttetett 
másolatát az Akadémia kézirattára őrzi. (V. ö. Négyesy i. m. 97. s köv., 107. 
s köv. lapokon.). 

5 . B a t s á n y i B i tn i t zhez . 
Lintz, Mart. 19 dik napj. 1824. 

Nagy érdemű tiszteltt Hazafi ! 
E' napokban küldék a' posta-kofsival Faludi' verseiből eggy nyomtat

ványt számodra, és reménylem, hogy nem sokára kezedhez érkezik. Ezt 
bízodalmasan jelentvén, kérlek egyszersmind, hogy említett kis ajándékomat, 
mellyel már régtől fogva tartoztam, ollyan hazafiúi igaz és szíves indulattal 
fogadni ne terheltessél, a' millyennel én adom és küldöm ! Isten hozzád. 
% **** ' Batsányi 

Bitnitz 1824. ápr. 9-én megköszöni Batsányinak levelét és ajándékát 
s azt a kedves figyelmet, hogy müve Toldalékéban nyilvánosan fejezte ki 
köszönetét fáradozásaiért. Kéri Batsányit, folytassa a jelesebb magyar költők 
müveinek kiadását s ékesítse azokat «mély tudományú, velős, néha csípősen 
érdeklő» észrevételeivel. Az ifjú író nemzedék, melynek elmulaszthatatlan 
kötelessége a nemzet jeles íróinak olvasása és tanulmányozása, sokat fog 
e jegyzetekből tanulni. S ha a régi klasszikusokat minden új kiadás alkal
mával új meg új jegyzetekkel kísérik kiadóik, nem tagadhatjuk meg ezt a 
mi jeleseinktől sem. 

6. B a t s á n y i B i tn i t zhez . 

Lintz, Apr. 17 dik napj. 1826. 
Úgy látszik, Kedves Hazámfija ! hogy egészlen elfeledkeztél rólam ; 

holott eggykor azt Ígérted vala, hogy többször-is fogsz örvendeztetni barát
ságos leveleddel, a' nélkül, hogy feleletemre várnál. Mi oka lehetett tehát 
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îlly hosszú hallgatásodnak ? Mert azt nem hihetem, hogy reám valamiért 
megneheztelhettél volna, vagy tőlem idegenkednél, minekutánna olly tiszta 
hazafiúi szívességet mutattál irántam ! — Én ugyan levelezni nem igen 
szoktam, többnyire beteges és kedvetlen állapotban élvén öreg napjaimat ; 
de Hazámról, 's annak jobb és igazabb fiijairól, soha sem feledkezem-el, 
valamíg tsak élek. Te Ezek' számában levén, bizonyos lehetsz arról, hogy 
Te rólad-is gyakran megemlékezem, és azon szíves hajlandóságodat, mellyet 
mind magamra, mind Faludimra nézve, velem tapasztalttál, el nem felejtem. 
Ennek valami kis újabb jeléül, íme ide zárok két kis nyomtatványt azon 
verseimből, a' mellyeket a' Pesti Tud. Gyűjtemény' Ajándék nevű toldalék
jában már olvashattál. Ne sajnáld azon két legjobb és legkedvesebb tanít
ványodnak ajándékozni, a' kiről azt ítélheted, hogy az illyenféle poétái 
munkát betsülni tudgya, 's idővel maga-is hasonló magyar verseket, vagy 
ezeknél majd talán valaha jobbakat-is írhat. Én legalább bátorkodom remény
leni, hogy ezen versek' figyelmetes olvasása, az ollyatén fiatal elmékre 
nézve, nem marad jó foganat nélkül. Ha most nem-is, jövendőben bizonyo
san érezni fogják, a' mit verseimben mondok ; —• ha majd eggykor t. i. 
az emberi életnek veszélyes nyomorúságait saját tapasztalásokból-is ismer
hetik. — Isten hozzád! Élly boldogul; élly és munkálkodgyál tovább is 
serényen Hazádnak, Nemzetednek hasznára; 's emlékezzél-meg néha a' 
külföldre szakadtt Magyarokról-is ! Vagyok állandó tiszta szívességgel 

igaz jó-akaród és barátod 
Batsányi. 

Bitnitz 1826. május 11-én kimenti hallgatását. Utolsó levelére nem 
kapott választ s ezért félt, hogy új levéllel csak alkalmatlankodnék. Meg
köszöni Batsánvi ajándékát, melyet két szorgalmas tanítványának adott át, 
azután így folytatja : 

«Tapasztalt szíves vonzódásodtól buzdítatván bátorkodom csekély szán
dékomat veled bizalmasan közölni. Már akkor, hogy ez előtt nyolcz eszten
dővel intézetünkben a' hazai nyelv' tanítását felváloltam, igen érzettem olly 
kézikönyvnek szükséges voltát, melly nyelvünket philosophiai tekintetben 
magyarul fejtegetné, és a nyelvbeli előadás szabásait magyarázgatná. Nem 
kétlem, hogy Révainak hátra hagyott kéziratját napfényre bocsájtják, vagy 
más tudós hazafi készít majd illyent a' Nevendékség' számára; mind e' 
mellett azonban csekély tehetségem szerént magam is serénykedtem e' pont
ban hazánknak használni, és vezérül vévén i két hires német philologusnak 
Schottnak és Pölitznek, kivált ez utóisónak illy czimü munkáját : Das 
Gesammtgébiet der teutsclien Sprache nach Prosa, Dichtkunst und Bered
samkeit 's a t. A' Magyar nyelvbeli előadásról egy kis oktatást már nagyobba-
don elkészítettem, mellynek alapvonásai e következők : Kiindulván abból, 
hogy a' nyelv nem egyéb, mint a' lelki esmeret' állapotjainak kifejezése, 
megmutatom, hogy a' lelki esmeret' törvényessége szerént megállapított 
három fő lelki tehetséggel, az esmérő, érző és vágyó tehetséggel egyezöleg 
három fő nyelvformának is kell lenni — a prosa', költés' és ékes szólás' 
nyelvének, raellyek ugy lesznek tökéletesek, ha a' nyelvbeli müdarab részént 
logical és grammatical, részént aestheticai tulajdonokkal diszeskedik. Ezek 
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két fő tulajdonban — a' nyelvforma' hibátlanságában és szépségében — 
egyeztetve, és egy fő törvényben kifejezve teszik az egésznek alapját. 
Kifejtvén mind a' hibátlanságnak egyes jegyeit — a' rendet, világosságot, 
tisztaságot, rövidséget, egységet, mind a' szépségnek egyes tulajdonit — az 
úgy nevezett érzékenyitöerőket, átmegyek a' Magyar nyelv' különös tulaj
donira — a' nyelvszokásra, nyelvtisztaságra, nyelvhibátlanságra és nyelv
szépségre tapasztalati tekintetben. így ezen közönséges theoria által utat 
készítvén először a prosa' nyelvét minden egyes formájával, azután a* 
költését, végre az ékes szólásét terjesztem elő . . . Teljes bizodalommal kérlek, 
itéld meg szándékomat é s . . . közöld észrevételeidet, főképen a' példaszedésre 
nyújts útmutatást.» 

A levél folytatása nem érdekli az" irodalomtörténetet. 

7. B a t s á n y i B i tn i t zhez . 
Lintz Április' 8 dikán 1827, 

Nagy érdemű Tudós Hazafi ! 
Kedves Hazám fi ja ! 

Reménylem, hogy postánn küldött kis ajándékomat, úgymint verseim' 
gyűjteményének Pestenn Februarius' 12 dik napjánn megjelenít első kötetét,. 
annak idejében kezedhez vetted, és eddig talán el-is olvastad. 

Hoszszú hallgatásomat balra ne magyarázd, kérlek ! Utolsó leveledet 
vévén, szándékoztam vala, bővebben felelni, és jelentett bizodalmas kéré
sedet, kívánságaidat lehetőképpen tellyesítteni. De beteges állapotom, 's az. 
említett kis kötetnek elkészíttésével és kinyomtattatásával voltt felette sok 
bajom, és egyéb igen szükséges foglalatosságaim, szinte lehetetlenné tették 
ebbéli feltett szándékomnak végbevitelét. 

A' múltt nyáronn a' szörnyű, testet lelket elbádgyasztó melegség, utóbb 
az őszi nedves hideg, 's elvégre és még inkább a' felette kemény és szo
katlan hoszszúságú tél, úgy elvevék és kifogyaszták testi lelki tsekély erőmet^ 
hogy több ízben szinte már az utolsó órámat kell vala várnom, szünetlenül 
a' szobában tartózkodnom, és a' sok szédelgés miatt mind untalan a' guta
ütéstől tártanom, 's világi dolgaimat ezen veszedelmes állapothoz képest 
intéznem. 

Alig képzelhetnéd magadnak, mennyi bajom és boszszúságom lehetett 
's volt nékem tsak azon kis kötetnek kiadásával-is ; főképp' egészségemnek 
most említett változó 's veszedelmes kőrnyülállásaiban ! Ez a' bajlódás és' 
boszszúságos nyugtalanság pedig Julius közepétől fogva szinte Februariusig^ 
tartott. Az öreg Trattner Úr nékem ugyan igen régi szíves jó barátom, és 
ő örömest megtett volna mindent az én kedvemért ; de maga már igen öreg„ 
(circiter 83 v' 84 esztendős), az emberei pedig vele egygyütt, annyi sok 
munkát felvállaltak magokra, hogy ígéreteiket illendőképpen nem igen tellye-
síthették. Egyébaránt a' költségem-is igen sok volt. 

Tsak tegnap előtt kezdettem a' szobámat elhagyni, és a' jobbatska 
idővel élvén, a' szabad levegőre kijárni, hogy lassanként ismét valami kis 
erőre juthassak. Szükséges azonban még most-is, nagyon vigyáznom ma-
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gamra, és, ezen kemény 's igen gyakran és hirtelen változó climának termé
szetéhez képest, főképp az itt igen közel lévő havasokról jövő hamis, tsípős 
szelektől, szünetlenül őrizkednem. 

Mind ezeket én most Te néked, édes Hazámfija, tsak azért említtem, 
hogy magad-is lássad, és annál könnyebben önként megítélhessed, melly 
igen nagyon tsalatkoznál, ha fellyebb említett hoszszú hallgatásomnak más 
valamelly okot tulajdonítanál. Igaz ugyan, hogy Te engemet személy szerént 
nem ismersz, minthogy soha sem láttál; sem azokkal talán sohasem társal
kodtál, a' kik engem jobban ismernek. De bátorkodom még-is reményleni, 
sőt arra ezutánn bízvást számot-is tartok, hogy, ha nem felelek-is leveledre, 
mindég és annak idejében, azért még sem fogsz rólam balul vélekedni ; — 
főképp, ha verseimet figyelmetesen olvastad, és azok' szerzőjének szívéről, 
mint psychologus, ítéletedet meghatározni igyekeztél. Mert arról bizonyos 
lehetsz, hogy azokban nem csak elmémet láthatod, hanem (és talán még 
inkább) egyszermind, egész szívemet és lelkemet-is fellelheted, ha külföldön ti 
bujdosó hazafi-társadat tsakugyan közelebbről és voltaképpen ismerni akarod, 
's kívánod ! 

A' mi már azon kézi könyvet illeti, a' mellyről akkor leveledben emlé
keztél és szándékodat barátságosan jelentetted : arról már most késő volna, 
egyebet mondanom, hanem egyedül tsak azt: hogy különös nagy örömmel 
olvastam ebbéli jó, hasznos, és valóban szent igyekezetedet, szándékodat ; 
és hogy valóban alig várom ezen közhaszonra intézett, és az Ifjúságra 
nézve felette nagyon szükséges, munkádnak megjelenését ! Igen jó, szeren-
tsés, 's bölts gondolat és választás vala tőled az-is, hogy minden mások 
felett a' «Gesammtgebiet» nevű derék munkának jeles, tudós, és tanításban 
nagy tapasztalású Szerzőjét kívántad vezér gyanánt követni kézi könyved' 
elkészítésében, és így (noha rövidebben, és nem olly igen nagyon, olly igen 
bőven kiterjeszkedve, mint ö) a' helyes theoriát válogatva válogatott jeles 
példákkal felvilágosíttva előadni ; — ámbár igaz és tagadhatatlan dolog, 
hogy ugyan ezen példákra nézve, a' Te állapotod ezerszer nehezebb és 
szomorítóbb az övénél. Ö méltán azt mondhatta volna : inopem me copia 
fecit ! Tenéked ellenben a' szembetűnő nagy szükséggel és nyomorúságos 
szegény bőséggel kell szünetlenül küszködnöd ; és még-is, akármennyit szor-
galmatoskodgyál és válogass, felette kevés jót, vagy tökélletest lehet találnod, 
's követésre méltó példa gyanánt ditsérned, ajánlanod. A' kik ma mi nálunk 
olly igen nagyon, majd eggyik majd másik felekezettől, ditsértetnek, ma
gasztaltatnak, főképp a' kik eggy időtől fogva a' classicitásról annyit 
tsevegnek, — éppen ők azok, a' kiktől leginkább szükséges az értelmes 
tudós embernek őrizkednie ! 

Egyébaránt igen kedvesen venném, ha nem sajnálnád mennél előbb 
barátságosan tudtomra adni, mennyire mentél már ebbéli szép igyekeze
tedben, és ha lehet-e reménylenünk, hogy nem sokára elkészül a' kérdés
ben lévő kézi könyved? a' melynek foganattyára nézve én sok jót remény
lek nemzeti szép nyelvünk' mostani zavaros állapottyában ; (az Ifjúságra 
tekintve, melly a' sok ízetlen és tudatlan Tsevegők' lármája miatt elvégre 
alig fogja tudhatni, melly útonn indullyon el, hogy kárba 's szégyenbe ne 
vezettessék). 
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Isten hozzád! Élly boldogul, és felelly mennél előbb, ha, dolgaid 's 
környülállásaid megengedik. Vagyok, valamint eddig, hazafiúi tiszta szíves
séggel, hajlandósággal igaz jó akaród 's kész szolgád 

Batsányi 

Bitnitz 1827. máj. 8-án megköszöni Batsányi ajándékát és levelét. 
A hosszú hallgatást nem értette félre. Batsányi verseiből megismerte szer
zőjük nemes szívét. «Sokat kellene imom, ha azok' szépségét, beható erejét, 
férjfias, a' mostaniak czikornyás nyelvétől elütő előadását vizsgálni akar
nám ; legyen elég az, hogy Kulcsárnak Hasznos Mulatságaiban hozott ítéletét 
őrömmel jóvá hagyom. — Tudakozád, mennyire haladott munkám, és 
némelly észrevételeidet közléd választott vezérkönyvem iránt ; ha ezekkel 
előbb segítesz, csekély munkám jóval is más formában jelennék meg, 
Pölitz' hoszszas theoriáját némünemüképen megkurtítani ugyan, de talán 
még sem annyira, mint Te jónak, szükségesnek vélnéd. Ezt talán czélom 
valamennyire igazolná is ; mindazáltal javaslásod szerént megmásolnám, ha 
a' sajtó alatt levő munka már napfényre nem készülne, mert a' Oesammt-
gebiet nevű munkából csak pótoltam az 1820 ban kijött kézi könyvnek 
felette nagy rövidségét. Példát kevesebbet hoztam fel, mint czélom kivánta 
volna, és ezt résznyire azon oknak tulajdonittsad, mellyről leveledben emlé
keztél. A' szoros vizsgálattól készakarva tartóztatám magamat, ne hogy 
perbe idézzenek, mellyre sem kedvem, sem időm...» 

Félév múlva 1827. nov. 8-án újabb levél kíséretében megküldi Batsá
nyinak a Magyar nyelvbeli előadás tudománya c. müvét. Felkéri, tudassa 
vele ítéletét «magyar egyenességgel, minden kiméllés nélkül.» Megvallja, ha 
Batsányi utolsó levelében adott intései előbb érkeznek, a munkából sok 
elmaradt és sok más formában jelent volna meg, s így kevesebb volna 
benne, amivel maga sem elégszik meg. — «El nem mulathatom tudtodra 
adni, hogy a' mult October' elején szerencsém volt Zala Egerszegen T. Kis
faludy Sándor Urat személyesen megtisztelni, kinek leereszkedő nyájassága 
és igaz magyar szíve engem nagyon le kötelezett. Bizodalmas beszélgetés 
közben említettem neki, hogy hozzám irt leveledben felőle tudakozódtál 
a' min ö nagyon örült 's azt mondotta, hogy egy bizonyos barátodhoz irt 
leveleidet mind olvasta, mert az azokat vele lemásolva közlötte....» 

8. B a t s á n y i B i tn i t zhez . 
Lintz, 8. Jan. 1828. 

T. Prof. Bittnitz Lajos Úrnak 
minden jót az új esztendőben ! 

Batsányi 

Kezemhez vevéu annak idejében a' tsínos nyomtatványt, mellyet irán
tam való szíves hajlandóságod' zálogául küldél, illő figyelemmel által akarám 
nézegetni, olvasgatni, 's voltaképpen ismerni — minekelőtte betses leveledre 
válaszolnék. 

Erre pedig, a' mint magad-is már előre könnyen elgondolhattad, idő 
kellett ; — annyival-is inkább, minthogy a' munka elég nagy vastagságú, 
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's az abban előadott tudományos tárgyak, ítélettételek, állíttások, vélemé
nyek, ditséretek, 's a' t., igen sokfélék, és ezek minket, valakik, az illyenféle 
tudományos dolgokkal foglalatoskodván, anyai szép nyelvünk' ügyét, és 
hazánk', nemzetünk' jövendőbéli sorsát, szinte már negyven ötven eszten
dőtől fogva mindég és mindenütt szívünkönn visellyük, 's éjjel nappal arról 
aggódunk, mindnyájunkat igen közelről illetnek! 

Ide járul még az-is, hogy már több hetektől fogva betegeskedem, '» 
nagyon kell magamra vigyáznom, — leginkább a* gyakran és hirtelen vál
tozó, 's majd igen lágy és nedves, majd ellenben igen-is kemény és sanyarú 
tél miatt ; melly ebben a' sovány, hegyes, völgyes, és többnyire hideg ország
ban, mind azokat nagyon megkésérti, sanyargattya, a' kik az ülyen különös 
tulajdonságú hamis climához, és főképp' a' havasok' jeges tetejiröl jövő, 
•s tsontig beható, éles levegőhez,. már ifjabb koroktól fogva hozzá nem, 
szoktak. Mennyivel inkább azt az elaggott, elgyengültt, 's a nehéz és hosz-
szas küszködésben kifáradtt magyar hazafit, a' ki embertársainak, álnok és-
alatsony lelkű vad ellenségeinek vak dühét, roszszaságát, 's minden hava
soknál hidegebb, durvább és gonoszabb keménységét, olly igen sokáig és 
olly nagy mértékben tapasztalta! (Azt nem is említvén, hogy, a' régi mondás, 
szerént, az öregség, már magában-is elég nagy betegség.) 

Ehhez képest, nem lehet tagadnom, 's azért önként és nyilván meg is-
vallom, hogy én, illyen állapotban és illy mostoha vidékben, nem tsak rest 
és kedvetlen, hanem valósággal aikalmatlan-is vagyok a' levélírásra, — 
főképp' az ilyenféle tudományos dolgokra nézve ; a' melyekről, személy 
szerént, és élő szóval, sokkal jobb, és könnyebb-is, értekezni, bízodalmasan 
társalkodva barátságos szívességgel beszéllgetni. Mi pedig egymást soha. 
nem-is láttuk! ! ! 

Nem fogod tehát, reménylem, mind ezekre nézve nékem vétekül tulaj-
doníttani, vagy balra magyarázni, hogy a' felelettel ismét elkéstem, és aján
dékodért tartozó köszönetem' jelentését ennyire halasztottam. 

. Hitesd-el magaddal, kérlek, és légy bizonyos benne, hogy mindenha, 
kész vagyok én, barátságos bízodalmadat tovább is lehetőképpen megérde
melni, 's hazafiúi tiszta szívességedet tőkélletesen viszontaglani. 

Különös köszönettel tartozom én Te néked azért-is, hogy azon régi, 's 
igen kedves, jó barátomról nam sajnáltál tudósíttani, a' kivel October elejénn. 
Egerszegenn történetből öszvetalálkozván olly barátságosan beszéllgethettél, 
's a' kinek ott akkor engem is eszébe juttattál. Nagyon örültem, hogy ismét 
hallhattam valamit felőlié; 's örvendek néked-is, hogy vele személy szerént 
megismerkedtél. Saját tapasztalásodból tudhatod már most, miért szeressem 
én őtet olly igen, szinte már ifjúságától fogva, s miért betsüllyem olly 
nagyra; és melly igen méltó légyen ö valósággal minden tekintetben — 
nem tsak az én szeretetem' 's örvendezve magasztaló ditséretemre, hanem 
minden más igaz Magyarnak hazafiúi szíves hajlandóságára 's tiszteletére-is-
Nem azért ditsérem pedig és magasztalom én őtet, mivel szeretem ; hanem-
azért szeretem és betsülöm szívem szerént, mivel a' dicséretet és tiszteletet, 
mindenképpen 's tellyes mértékben megérdemli. Vajha tovább lehettél, társal
kodhattál volna vele, hogy még jobban és közelebbről ismerhetnéd, — úgy 
imérhetnéd, mint én ! mind emberi 's hazafiúi, mind poétái tellyes érdeme-
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's mivolta szerént. Mert, a'mint azt magad-is eléggé láthattad, érezhetted, 
nem tartozik ám ö az ollyan rendbéli Mres embek, versszerzök, litteratorok 
közé, akikről igazán azt mondhatni : minuit praesentia famam ; — és még 
kevesebbé az ollyanok közé, a' kik tettetett szívességek 's felette nagy és 
határtalan bízodalmok, színlett nyájasságok, egyenességek, heves barátko-
zások, és költsön adva tékozlott álnok ditSéreteik által, a' vigyázatlan sze
mélyeket, és főképp az auctorságra vágyó, 's tapasztalás nélkül szűkölködő, 
fiatal írókat, olly gyakran megtsallyák, 's utóbb néha rútul vízre viszik. Sőt 
az illyenféle tsalárd emberkéktől annyira van Ö, mint az Ég a' földtől ; és 
az illyen tsapodár litteratorokat senki sem utálhattya talán a.magyar littera-
túrában inkább, mint ugyan Ö, és az a Magyar Poéta, a' ki most ezen sorokat 
külföldről Te hozzád írja és küldi! 

Amint Bitnitz alább olvasható válaszából kitűnik, Batsányi mellékelte-
leveléhez Bitnitz könyvének bírálatát, ez azonban nem maradt ránk, 

9. B i tn i t z B a t s á n y i h o z . 
Szombathelyen Febr. 3 dik. 82a 

Nagyérdemű Tudós Hazafi ! 
Ámbátor nem gondolom, hogy azt véled, mintha szívességgel, hazafiúi 

intéssel és bölcs tanácscsal teljes 's egyébként is különösen becses leveledre 
azért válaszolok valamivel későbben, mivel a' csipős érintéseket és hibáim
nak megfeddését nem jó néven fogadtam, mindazáltal kötelességemnek tar
tom tudtodra adni, hogy reám szaporodott foglalatosságim, továbbá némelly 
nem várt környülállások és a' leveled' tárgyainak bővebb megfontolása késlel
tették mind eddig feleletemet. Azon kívánságodnak, hogy leveledet foglalat
jának átértése után azonnal tűzbe vessem, nehezen ugyan, de még is lelki 
esmeretesen eleget tettem. Leveled nekem, úgy szólván, • egész életemre
szolgáló tanítást adott ; jóllehet némelly kifogásaid engem egészen talán 
nem is érdekelhetnek. Hogy a' munka nem tökéletesen elkészülve és azért 
korán jelent meg, nem tagadom; de hogy nagyobb kiterjedésű lett, mint 
talán gondoltad, okom az volt : mivel ezen oktatások' közlésével a' reám 
bizott ifjakat bővebben kivántam az Aestheticaban meghordozni, minthogy 
a' nyilvánvaló Nevelés' rende szerént hazánkban azt egyebütt soha sem 
hallják ; egyébként is nem lesznek mind költök, hanem nagyobb részént 
legfelebb is csak műértők, ezeknek tehát a' hoszszabb theoria sem lesz. 
talán feleslegvaló. Leginkább érdekel azon észrevételed, hogy Báróczyt is-
a' lantos költők közé számláltam. Erre nézve kénytelen vagyok megvallani^ 
hogy én Báróczynak lantos munkáját nem esmérem és neve ottan csak igen-
nagy megtévedésből áll, hol Barótinak kellene állani — rövidség okáért így 
nevezvén Barótí Szabót. — A' mi továbbá munkámnak újra való kidolgo
zását illeti: ebbéli tanácsodat minden készséggel elfogadom. Nyilván belá
tom, hogy csak munkámat hibájából kitisztítván reményihetem feltett 
czélomnak elérhetését ; azért teljes bizodalommal kérlek, közöld velem gon
dolataidat munkám' megigazításáról, valamint tetemesebb hibáimnak kimu
tatását is, hogy dolgozás közben azokat szemmel tarthassam, és tulajdon 
észréveteleimmel valamint újabb jegyzéseimmel is egyesítvén olly munkát 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLII. O 
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készíthessek, meliy czéljának jobban megfeleljen 's a' józanabb gondolko
dású hazafiak várakozásának is eleget tegyen. 

Egyébaránt légy arról tökéletesen meg győződve, hogy intéseidet leg
nagyobb hálaadással fogadtam, — mert ha nem igyekezném nagyobb tökéletes
ségre és nem állhatnám ki az igazmondást, munkám' megitélésére fel nem 
szólítottalak volna — és soha el nem felejtem azokat, miket az idegen föl
dön lakó Magyar Poéta igaz hazafiuságból szívemre kötött. 

Talán nem cselekszem előtted kedvetlen dolgot, ha tudtodra adom, hogy 
a Magyar Tudós Társaság csak ugyan valaha lábra állhat. Nem kétlem? 
tudva vannak előtted az e' végett a' lefolyt Országgyűlésben tett áldozatok 
úgy a Társaságnak is előre való projectuma. 0 Herczegsége a' Nádor most 
«gy kiküldöttséget nevezett ki a' Tudós Társaság' belső elrendelésére, melly-
nek elölülője Gróf Teleky Jósef, tagjai pedig a' négy első fundáló: Gróf 
Széchenyi István, Vay Ábrahám, Gróf Andrásy és Gróf Károlyi, továbbá a 
•Cath. Clerus közül Horvát János Püspök, Fejér György Prépost, Horvát 
Endre Plébános, Guzmics Izidor Benedictinus ; a' Protestáns Clerusból : 
Superint. Kis és Superintd. Budai Es. ; az Universitas' részéről Dr. és Cons 
Bene, Prof. Sehedius ; a' Mágnások közül : Báró Mednyánszky Aloys és 
G. Desőfy Jósef; a' többi írók közül Kazinczy Ferencz, Kisfaludy Sándor, 
Jankovics Miklós, Horvát István, Prof. Eresey, Döbrentei, Kulcsár István, 
Szemere, Vitkovics. Ezek közé számlált Ö Herczegsége engemet is. Az ülések 
Martius' 11 dikén kezdődnek. Mivel itten kötelességem lesz tanácscsal segí
teni a fundálókat, igen nagy hálaadásra köteleznél, ha a' dolog felöl nekem 
szándékodat megírnád és mint jártas, tudós és élemedett hazafi nekem 
útmutatást adnál. 

Egyébaránt, midőn feleletedet óhajtva várnám, magamat tapasztalt 
jószívűségedbe ajánlván megkülönböztetett tisztelettel vagyok 

kész szolgád Bitnitz Prof. 

Batsányi nem válaszolt, pedig igen érdekes lett volna ismerni véleményét 
a megalakult Akadémia ügyében. Céloz erre a hallgatásra Bitnitz is következő 
levelében. 

10 . B i tn i t z B a t s á n y i h o z . 

Szombathelyen Jun. 27 dikén 1828. 
Nagyérdemű Tudós Hazafi! 

Ámbár még februáriusban irt utolsó levelemre tőled mind ez ideig 
választ nem kaphattam ; mindazáltal több izben, nevezetesen utolsó leveled
ben tett őszinte érzékeny vallásodnál fogva reményleni bátorkodom, hogy 
a' néha-néha talán alkalmatlankodó, hanem irántad igaz tisztelettel viseltető 
levelezőnek megengedsz ; kivált ez úttal, mert ezennel Pesten volt tartóz
kodásomról és a' Magyar Tudós Társaságnak ugyan akkor kidolgozott 
elrendeléséről akarlak tudósítani, a' mi téged, mint hazafit és literatort 
kétségkívül közelebbről érdekel. 

Társaságunk' elrendelése ennyiből áll : Az Országgyűlés' kívánsága 
szerént hat osztályra lesz szakasztva, a' nyelvtudomány', philosophia', 
történettudomány', mathesis', természettudomány', és törvénytudomány' 
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•osztályára. A' társaságra csak hazaszeretetből szolgáló 25 személyből össze
alkotott igazgatás fog ügyelni, és ennek tagjai esztendőnként magok közül 
választják a' Társaság' Elölülőjét. Tiszteletbéli tagok 24 lesznek, nyolczan az 
igazgató testből, a' többi pedig azon hazafiakból, kiknek méltósága a* társa
ságnak külső díszt és fényt adhat. Ezeket követik a' rendbeli tagok hetet 
hetet számlálván minden osztályra úgy, hogy mindenik osztályból három 
három Pesten lakják és minden héten gyűlést tartson ; a' többiek pedig a' 
hazának különféle részeiben lakhatnak, de esztendőnként egyszer tizennégy 
napig Pesten köteleztetnek tartózkodni. Mivel pedig a' társaság' tökepénze 
mind ezen rendbéli tagoknak fizetést még most nem adhat, meghatároztatott, 
hogy csak a' nyelvtudomány osztályára neveztessék most elejéntén rendbéli 
hét tag, a' többire pedig csak négy négy. Leszen ezenfelül a társaságnak 
Titoknokja és Gazdája is. Végre igyekezőbb ifjú írókból, söt az idegen tudó
sokból is, választatnak levelező tagok határozatlan számmal, és a' haza
fiaknak azon megkülönböztetés adatik, hogy idővel csak a' levelező hazafi 
tagok közzül választatnak a' rendbeliek. — A tagok' fizetése 's egyéb pénz
béli kiadások így vannak meghatározva : most kezdetben mindenik osztály
ból csak két tag vészen fizetést, egy Pesti és egy vidéki, amaz esztendőn
ként 500 fi., ez 300 fi, pengő pénzben, azon Pesti tag, ki egyszersmind a' 
könyvtár' őrzője lesz, kap 700 fi,, a mathematical osztályé 600 fi. pengő 
pénzben különös fundatio mellett. Az esztendőnként kijövő legjobb Magyar 
munkának jutalma 900 fi. pengőben. Az esztendőnként felteendő két tudományos 
kérdés' legjobb megfejtőjének fejenként 100 arany. Igen óhajtottak volna oily 
Titoknokot, ki semmi egyéb hivatalt nem viselne, de mivel annak most olly 
fizetést nem lehet rendelni, melyből hivatalához illőleg élhessen, megenged
tetik néki más :hivatalt is viselni és a' társaságtól vészen esztendőnként 
800 fi. p. p. fizetést. A' Gazdának fizetése 400 fi. hasonlóan pengő pénzben. 

Talán nem bántalak meg, ha utolsó levelemben munkámra nézve tett 
kérésemet megújítván, egyszersmind egy más kéréssel leszek terhedre. Én 
néha néha irok neked, 's te eléggé jó vagy, bízodalmamat becsülni és 
viszonozni; de hogy tulajdon szavaiddal éljek: mi egymást soha sem láttuk, 
nem is lehet reménységem, egy könnyen, ezen szerencsével dicsekedhetnem, 
tedd meg tehát ha egyébaránt lehet, hozzád viseltető szeretetemnek és tisz
teletemnek, hogy legalább képedet bírhassam, képét egy jó hazafinak, 
engemet szerető embernek, és azon Magyar Poétának, ki néha kedves leve
leket ír és küld hozzám a' külföldről. Isten veled ! 

Élj boldogul Bitnitz Prof. 
Közli: G É F I N GYULA. 

ISMERETLEN KAZINCZY-LEVÉLEK. 
Édesatyám, Váczy János iratai között Kazinczynak három eddig nyom

tatásban meg nem jelent levelét találtam. Mind a három másolat az irodalom
pártoló Horváth Döme (1819—1899) kezeírása (Öt ív, az utolsó 5-össel jelezve). 
Bizonyára a Levelezés utolsó kötetének megjelenése után kerültek édes
atyám kezébe, s a már ekkor tervbe vett Pótköteibe szánta őket. Onnan 
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