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Fölvetődik a kérdés, hogy fél évszázaddal a nagyszerű Wolf-féle 
Sapphó-kiadás megjelenése után nem túlságosan provinciális tudós-
kodás-e még mindig Stephanus XVI. századi művét használni?20 

N e m akarom védeni Fabchichot, Édest, Révait, hiszen a Wolf-kötet 
több példánya is rendelkezésükre állt. Mégis, gondoljuk csak meg, 
hogy mind az idézett francia, mind az olasz fordítás a Stephanus-
kiadás segítségével készült 1777-ben ill. 1792-ben.21 Lemaradásunk 
tehát nem volt olyan egyértelmű. A rózsáról szó ló töredék pedig, 
bár igazat kell adnunk Biliárdon de Sauvignynak, hogy nem nagyon 
hasonlít egy Sapphó-versre, nem csoda, hogy három magyar költőt 
is megragadott. A szentimentalizmus és romantika határán élő fér-
fiak számára egy költőnőtől éppen ez volt az igazán elfogadható 
hang, nem pedig a „mascula Sappho" mindent fölperzselő lobo-
gása.22 

N É M E T H G Y Ö R G Y 

E L F E L E D E T T ÉS ISMERETLEN M A G Y A R ÍRÓLEVELEK II. 

BARÓTI SZABÓ DÁVID 
KIADATLAN LEVELE ÉS ELFELEJTETT 

VERSE 

Noha a magyar klasszicista verselés s hazai tájszógyűjtés jelentős 
úttörője körül némi mozgást tapasztalhattunk az elmúlt évtizedek-
ben,1 munkássága körül ma is sok a tennivalónk s adósságunk: pl. 

20 Wolf, J. Chr.: Saphus, poetriae Lesbiae fragmenta. Hamburg 
1733. 

21 Az olasz fordító az egyik verset (L.-P. 114) Stephanus latin 
fordításában idézi: Virginitas, virginitas, quo abis me relicta?/ N o n 
amplius veniam ad se, non amplius veniam! Stephanus, H.: I. m. 
1567, 28. La Faoniade. 1792, 26. 

22 Vö. 14. jegyzet. 
1 Vö.: R ó n a y György: Baráti Szabó Dávid It. 1955. 304—326. 

1.; Tarnai Andor: A deákos klasszicizmus s a Milton-vita. ItK. 1959. 
6 7 - 8 5 . 1. 
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egy Baróti Szabó-monográfia, s műveiből legalább egy új válogatás. 
Voltaképp ezt szeretné előmozdítani ez a két kisebb szövegközlés is. 

A székelyföldi születésű, de később Kassára és a Komárom me-
_ gyei Virtre — a mai Szlovákia területére — került költő-tanárnak2 

több kéziratát őrzi a szlovák nemzeti könyvtár, a túrócszentmártoni 
Matica Slovenska. 

Itt található pl. Vanier-fordításának, a Paraszti Majorságnak ere-
deti kézirata, a fordító néhány érdekes megjegyzésével, a kézira-
tos kötet 335. oldalán pedig alábbi levele olvasható, alkalmasint 
Molnár János kanonokhoz, akinek a palaszín kartonkötésű kézira-
tos könyv első szennylapján ez a bejegyzés található: 

„Ezen Vanier fordítását tette 's tulajdon kezével írta Szabó Dávid, 
ki Kassán a' Rhetoricát most-is (már 17 v [vagy] töb' esztendőktől 
fogva tanittya.[)] 

Ki-nyomtatta (de változásokkal) ezen munkát már úgy tettszik 
kétszer: vagy leg-aláb' kész a' 2dik nyomtatásra-is az új Vanier. 

I. B. Molnár 
1791. 30 Januarii."3 

A levél még 1780-ban kelt, s az első ízben 1779—80-ban, Kassán 
megjelent fordítás kiadásával foglalkozik: 

„ F ő Tisztelendő Uram, 
Nékem érdemem felett való nagy jó-akaróm! Minden postát nagy 

kívánsággal várván, 's benne mintegy bizonyos reménységet hely-
heztetvén, hogy'a még hátra-maradott résznek is helybe-hagyatását 
el-fogja hozni, és 'a satura fel-szabadítani ; mind eddig nem bátor-
kodtam aztat levelem által sürgetni. Most ha róla emlékezet [et] 
tészek, reménylem, kész leszsz 'a botsánat. Ki fogytak 'a Könyv-
nyomtatók már 'a munkából; 's valamint 'a minap megintlen sar-
kallani kezdenek. Nagy alázatosan kérem 'a F ő Tisztelendő Urat, 
hogyha lehettséges lészen, töltse kedveket. 'A múltt holnapban Ró-
mán nevezetű Pesti Jurátus által 'a mit küldöttem, nem kétlem, kéz-
hez adatódott. 'A mi részetske még el-maradott vala, itt vagyon az is. 
Hála legyen az Istennek, hogy egyszer már végit érhettem az alkalmat-
lan fordításnak! Téli üdöben tsak tűrhetőbb vólt; de ki vesződjön 
vele, midőn már kiderült 'a gyönyörű tavasz, és 'a meg-pihenéssel 
kénáigat? Az Universitas fel-szentelésire 's a' melly versetskéket 
hamarjában öszve-szedegeték (: 'a tízen-harmadik Májusra tart-

2 Vö.: Ozsvald Árpád: Baróti Szabó Dávid sírjánál. A Hét. 1957. 
37. sz. 20. 1.; Szénássy Zoltán: Komáromi Olympus. Pozsony. 1984. 
11—14. 1., illetve: Új komáromi Olympos. Tatabánya 1987. 9-17 . 1. 

3 Mat. Slov. Pr. c. 512/57. Ev. c. 1502. В 347 Madárske rukopicy. 
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ván:) ide írám; nem azért, mintha azokat olly nagy világosságra 
érdemesnek ítélném; hanem egyedül azért, hogy olly Nagy Kérőnek 
kedvét meg ne szegném.4 Minden bennek tétetendő változást jóvá 
fogok hagyni; sőt esedezem is, hogy ha betsűlettel kinn meg nem 
jelenhetnének, oda haza maradjanak. Midőn 'a fellyűl tett kérésem-
nek tellyesítését minnél hamarább el-várom, ajánlom magamat. 

Kassán. 13. Maj. 1780. 
'A Fő Tisztelendő Urnák 

Leg Kissebb Szolgfája] 
Szabó Dávid" 

A második szennylapon a mű címe így található: 
„Paraszti Majorság mellyet Vanierből Hat lábbal mérsékleti Magyar 
Versbe foglalt Esztergám Megyebéli Pap Erdélyi Baróthi Szabó Dávid 
'A Kassai Királyi Iskolákban Az ékesen szóllásnak Professora". 
(Ez nem mindenben egyezik meg az 1779—80-i első kiadás címével.) 
„ 'A Kegyes Olvasóhoz" szóló ajánlás némileg rövidebb, mint az 
1779-i kiadásban megjelent szöveg, pontosabban ezt az eredeti fogal-
mazatot helyenként kibővítette később a költő. (A vers szövegében 
is több változtatás figyelhető meg: a 14. sort — Orzeni fog mennyből 
Mársnak Fia Hunyadi Mátyás — más színű tintával törölték, s át-
alakították a 13. sor is, amelynek eredeti szövege így szólt: Nints mit 
félnetek itt: Márs fog vigyázni rátok; ennek második felét — ugyan-
csak más tintával — áthúzták, s helyébe ezt írták: ide lát vigyázva 
Theresa (reátok}. A lojálisabb változatok bizonyára a cenzúra ha-
tására készültek, de végül is a nyomtatásba az eredeti szövegek 
kerültek.) 

Ugyanitt még két latin nyelvű levele is található Baróti Szabó 
Dávidnak a kiadással kapcsolatban: az első Kassán, 1779. június 
8-án kelt: „Reverendissime Domine! Iam inde a quinta hujus negoti 
[negotiis] n o s t r u m . . . " (337—338. 1.); a második ugyanott, egy 
héttel előbb: „Reverendissime Domine! Fragmentum operis prelo 
jam subjecti transmisso . . ." (339—340. 1.). Az utolsó (341.) oldalon 
a cenzor megjegyzései olvashatók a versben megváltoztatandó he-
lyekről. 

S hogy az általában konzervatívnak, felvilágosodásellenesnek 
tartott költőt is súlyosan érinthette a gyászos 1795. év, amely több 
írótársát sújtotta, azt ebben az évben írt verse bizonyítja, amelyet 
egy naptár adott közre először 1856-ban az eredeti kéziratból. A 

4 Az itt említett alkalmi verset végül is a Paraszti Majorság 1779-i, 
első kiadásának függelékében kiadta Baróti Szabó, „ H o g y ezen 
utolsó árkosban a' külömben esendő ürességet elkerülhesse a' Könyv-
Nyomtató". 
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címzett Dudási Antal 3 borsodi születésű minorita szerzetes volt, aki 
egy ideig Kassán nevelősködött az Almássyaknál.6 

A versben ,,a' magyarságnak hervadó virági" s a „sanyarú tél" 
alighanem átvitten is értelmezhető, ahogy a „Ki-keletre várás" is. 
(Baróti Szabó Magyarság virági c ímű munkája csak 1803-ban jelent 
meg, de már ekkor is dolgozhatott rajta: az „igértt koszorú" is al-
kalmasint erre a munkájára vonatkozik, s nem az 1786-ban megjelent 
Vers-Koszorú újabb kiadására). A verses levél zárórészében a II. Jó-
zsef s II. Lipót alatt, a felvilágosodás levegőjében megpezsdült ol-
vasói kedv visszaeséséről panaszkodik az író, mint nem sokkal ké-
sőbb Csokonai is.' Az, hogy ,,a' lantot le-tettem", „végre dudás 
lettem", alighanem arra utal, hogy az 1786-i Vers-koszorú s 1789-
ben kinyomtatott Költeményes munkái után alkalmi verseket kezdett 
kiadogatni,8 s mind gyakrabban magyaros ütemű, nem időmértékes 
formában (a „soros vers" ezt jelenti nála) írogatta alkalmi darabjait. 

A lebel(eg) székelyföldi tájszó, azt jelenti: 'haszon nélkül munkál-
kodik, bajlódik'; a tollú a köznyelvi toll székelyföldi alakja. 

Dudás Antal Direktor 's Profeszszor úrhoz Baróti Szabó Dávid 1795. 

1 Igazgató lettél, 's egyszersmind Tanittó? 
Közkatona, 's tábort hellyéből mozdittó? 
így magad urad vagy; magadnak fogadsz szót, 
'S magadat bűnteted, hamiben nem tészszjót. — 

5 Gyengék a' szemeid? ez ugyan nagy hiba: 
Kettős tisztségedben nem kell több galiba. — 
Én is roszszul-látok; de ezt ki-pótolom: 
Mit írjak-le nappal, setétben gondolom 
De a' magyarságnak virági hervadnak: 

10 E' sannyarú télben tán ki-is fonnyadnak. 
A' zavartt tsomókból nints időm kivenni, 
'S nemek szerént külön ágyakba ált'-tenni. 
Ki-keletre várok a' jó kertészekkel : 
Azonban lebelgek a' soros versekkel. — 

5 Szinnyeinél D u d á s a (ld. MÍrók. II, 1105. h.) 
6 Ld. uo.; Szinnyei nem tud arról, hogy Dudásy igazgató lett: 

azt írja, hogy a kassai nevelősködés után „végre udvari káplán" lett, 
s viszonylag fiatalon, 45 éves korában halt meg Vizsolyban. Egy 
művét említi, a Fizikának fundamentomi című tankönyvét, amely 
azonban föltehetőleg nem jelent meg. Baróti Szabó verséből úgy 
látszik, hogy ő maga is verses levelet írt paptanár barátjának. 

7 Vö. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája. Bp. 1973. II, 823. 1. 
8 Ld. Szinnyei i. h. 
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15 Ah, mikor végzem-el igértt koszorúmat! 
Már nehezen birom fel-füző tollúmat. — 
Tán fagyos kezeit az halál rám veti, 
Mig munkám ohajtott végét el-érheti — 
Mit irsz? hogy el-múltak a szép kezdetektől? 

20 Hogy már iszonyodnak a' magyar könyvektől ? — 
Szük a' pénz? 's nem telnék bendő-hizlalásra, 
Ha-mit ki-adnának elme-futtatásra ? — 
Tsudálod szóllásom' ? a' lantot le-tettem, 
'S mindent meg-próbálván, végre dudás lettem. —8 

(A verset — nem tudva erről a közlésről — később, 1888-ban Hor-
váth Balázs is kiadta,10 de kevésbé pontosan, sőt nyilvánvaló szöveg-
romlással s hiánnyal: a 9—10. sor rímszava nála azonos: hervad-
nak—hervadnak; a 14. sorból a lebelgek tájszó elmaradt „Addig időt 
töltök a soros versekkel" s hiányzik — talán a tollú tájszó miatt? — 
a 15—16. sor.) 

Baróti Szabó Dávid versei 1789-i első kiadásuk óta csak 1914-ben 
jelentek meg, válogatva, a Deákos költők című gyűjteményben (Ráj-
nis és Révai társaságában). Kiadatlan levele s elfeledett verse is arra 
az adósságunkra figyelmeztet, amelyet csak egy új, önálló válogatás 
törleszthet verselésünk e jeles úttörője iránt.11 

SZILÁGYI F E R E N C 

9 István Bácsi [Mayer István] A j t ó r a . 1856.166—167.1. Ugyancsak 
ő közölte kéziratból Baróti Szabó Kép (1793) című versét is. 1851-
ben, a Jókai és Vahot Imre által szerkesztett Reményben (I, 364— 
366. 1.) 

1 0 Ld. Horváth Balázs: Baróti Szabó Dávid s néhány kiadatlan 
költeménye. Kassa. 1888. 134. 1. (Vö. Koltai Virgil: Baróti Szabó 
Dávid soros versei. Figyelő XIII. (1881) 3 9 0 - 3 9 6 . 1.) Nála a „Soro-
sok" (rímes versek) között N. T. P. Dudási Antal Directorhoz. 1795. 
címmel fordul elő idézett versünk. 

11 Legutóbbi levélközlésembe (It 1986/3. 7 4 0 - 7 4 7 . 1.) sajnálatos 
tévedés csúszott: a második Zrínyi-levélnek — mint Klaniczay Tibor 
figyelmeztetett rá — 1615 a helyes dátuma, s a költő nagybátyja írta. 

10 It 8 1 - 8 8 / 2 


