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A harmadik szakasznak Vagdalló, vagy-is éles értelmű Levelek 
(Satírák) Rabenerból a címe. Az előbbi fordításnál sokkal bővebb, mert 
Rabenernek 27 szatíráját adja, mégpedig 24 rövidebb és három terjedelmesebb 
levelet, az előbbieket a III., az utóbbi hármat a IV. részből. E három 
nagyobbnak a címe : a) A' régi szeretet rosdát nem szenved (Gratzián 
Febroniának). — b) A' házasságok az Egekben köttetnek (Gilyén Bedinának). 
— c) Egyik kéz a' másikat mossa (Amon Mónikának), Az első 24 rend
szertelenül váltogatja szövegét Rabener szatírájának III. részéből, rövid 
levelek összefüggő csoportjaiból s nem fordítja le egy-egy levélcsoport mindegyik 
levelét. Pl. a Liebestractaten eines rechtschaffenen, aber eigensinnigen Freyers 
mit einem Frauenzimmer 12 leveléből csak ötöt ültet át s azokat is az 
eredetitői eltérő rendben. (1. 2. 9. 3. 12. levél.) Egyébként Mészáros jóllehet 
müvét «a gyengébb asszonyi rendnek» szánta, épen a legkényesebb 
tárgyúakat választja ki fordításra, és — amit Rabener nem tesz — már a 
címmel fölhívja a tárgyra az olvasók figyelmét.2 A szövegben azonban elég 
híven ragaszkodik forrásához, s dicséretére válik, hogy jó magyarságra 
törekszik. 

Fordítása még Sándor Istváné előtt kelt: «írtam Buda Várában 47 
szám alatt levő Házamban 1784-dik Esztendőben.» De csak tiz esztendővel 
későbben gondolt — más munkáival együtt3 — a kézirat kinyomatására ; a' 
cenzortól meg is kapta az imprimaturt (1794) : lehet, hogy Nagy János verses 
földolgozásainak megjelenése (1795) vette el kedvét a kiadástól.4 
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ADALÉK A NÉMET KÖLTÉSZET HATÁSÁHOZ 
A XVIII. SZÁZADBAN. 

Révai Miklós 1785-ben gondolt először egy folyóirat megindítására, 
amelynek az Amalthea, máskor a Magyar Amalthea címet szánta. Sokáig 
gyűjtötte hozzá az anyagot. Az Orpheus még 1790-ben is azt írja, hogy 
Révai »Amalthea nevezet alatt készít egy periodikus írást.«6 Tervét soha
sem valósíthatta meg, s az anyagnak is csak egy töredéke maradt hagya-

1 Sándor Istvánnál A' Mzasságok a' mennyekből rendeltetnek. 
2 Az első háromnak a címe pl. így szól : Madár, egy hadi tiszt, 

kvártélyából tovább menvén, azon helyben szeretőképen tartott egy személynek 
jóakaratát köszöni és mással való házasságát jelenti. — Landolf Miksának 
feleségénél való gyanós találtatásáért tisztítja magát az Egyházi Bíróság 
előtt. •— Lukáts egy 7alusi bíró a' szolgálójával való barátkozásért be
vádoltatván a' tisztartónéhoz folyamodik, hogy a' tisztartónál mellette jó 
szót mondjon. 

8 Ifjúságnak szóló Öregek Tanítása. — Jeles Beszédek és Nevezetes 
Levelek. — Három Napkeleti Történetek. 

4 Itt említem meg, hogy a kötet élére Mészáros a nök számára — hogy 
hibátlan leveleket írjanak — egy helyesírási szabályzatott állítót Össze; 
példája Tsétsi Jánosnak a Páriz-Pápai függelékéül 1709. kiadott s 1767-ben 
újból megjelent De recta Hungarice scribendi et loquendi ratione c. müve 
volt. Azért vallja magát benne jottistának, mert az idegen, ha magyarul 
tanul, könnyebben ejti ki a tagadja, mint a tagadgya formát. 

6 Bánőczi, Révai élete. 183. 1., Csaplár B., Révai élete. III, 83,, ! . . 
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tékában.1 Ebben van két költemény : Egy új Amazonnak Butsúzása a' had
nak kezdetén és Az Amazon az elsö hírt kapja szeretőétől az írott képé
vel. A fordítót nem ismerjük. Terjedelmesebb költemények, s annyi két
ségtelen, hogy nem Révai tollából valók. Mindakettő fordítás : eredetije Chr. 
F. Weisse akkoriban híres Amazonenlieder c. költeménysorozatának elsö 
két verse.2 Néhány sort összevetésül : 

Elég, ó Ifjú! már szünnyél Genug, o Jüngling! länger nicht ! 
szeretetnek áldozni ! Genug der Lieb' und Ruh ! 

Kötelességeddel éltél Bisher war Liebe deine Pflicht. 
's híven tudtál szeretni. Und feurig liebtest du. 

Majd két piros artzáimtól, Bald machte dir ein edler Wein, 
majd jó bortul gyullattál, Bald meine Lippen warm, 

Gyengén szólló síp hangjától Bey süssen Flöten sehliefst du ein, 
karjai m közt szunnyattál. Schliefst ein in meinem Arm. 

Az Amazonenlieder 14 költeményből álló füzér. Az elsö hármat K.W. Ramler 
is fölvette Lyrische Blumenleséjébe3 : bizonyára ez is fokozta népszerűségü
ket. Hozzánk a fentiek szerint elég hamar jutottak el. 
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ADALÉK MÉSZÁROS IGNÁC ÉLETÉHEZ/ 
May István az IK. 1938. 77. lapján közölte Ányos Battyáni Károly 

Eő hertzegsége halálán egy poétának érzékenységei c. költeményének for
rását, a költőnek Mészáros Ignáchoz, a Kartigám szerzőjéhez írt s a versre 
vonatkozó levelével együtt. A költemény történetéhez tartozik azonban még 
a következő is. Mészáros Ignácról eddig is tudtuk, hogy a Batthyány gró
fok egyházi (kegyes) alapítványainak kezelője, («áhítatos Fundatioinak Actu-
ariussa») utóbb gr. Batthyány József kalocsai érseknek, a későbbi herceg
prímásnak titkára volt.4 Nem tudtuk azonban, s ez az Ifjúságnak szóló 
Öregek tanítása c , kéziratban maradt munkájának5 címlapjáról derül ki, 
hogy érseki szolgálata előtt «néhai Feldmarschal gróf Batthyáni Károly 
Horvát-Országi Bán és lett első Hertzegnek... volt Secretariusa.» Ez magya
rázza meg, hogy a herceg halála (1772. ápr. 15.) után tíz esztendővel is, 
1782-ben, megkéri Ányost, hogy a költeményt szerezze meg neki és fordítsa 
le magyarra. Ányos levelét a volt gazdája iránt érzett kegyeletből és a költő 
iránt érzett nagyrabecsülésből méltán kötteti a kiadásra szánt Nevezetes 
levelek közé. ^ , r> 
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1 N. Múz. 1310. Quart. Hung. 
2 Kleine Lyrische Gedichte von Ch. F. Weisse-Carlsruhe, 1778. I. 

217. 1. — Abschied einer neuen Amazone bey Eröffnung des Feldzuges 
és Die Amazone erhält die erste Nachricht mit einem Bildnisse von ihrem 
Geliebten. 

3 Garlsruhe, 1785. I. ÍU. 1. 
4 Horányi Memoria Hungarorum c. munkája alapján Danielik és 

Wurzbach, majd _Kar%áíM-kiadásában Heinrich Gusztáv. 
5 N. Múz. 116. Fol. Hung. 
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