
Krlnnszfrıfar nEzsö_TA-R1\`Aı ..\,\`Do.R :

BATSÁNYI ÉS BARŰTI SZABÓ

Ba-tsányi méltatói, ha, ös:-3zettii1`t pályájának képét felidézve, jelentőségét.
helyét keresik a magyar fejlődésben, csaknem kivétel nélkül a nagyképes-
ségíí szervezői; siratjiák. A szervező az élő emberi közösséggel Bgyütt fllliütjfl
meg művét, s ha el-zá.rjá.k társadalma teremtő eröltől, legfelj-eb-b máll-ó ally-čl`
got t`orınálhat„ vagy csupán vázlatokkal jegyezheti fel szándéıkait, .s terveit-
Ba.ts.ányin.a„k ez .a sors jutott osztályrésziil. Müveineik kritikai kiadását
készítve sajtó alá, éppen ezért egyre világosabb lett előttii-n.~k, hogy azt ami
életében és -mtınkájában legértékesebb: az újjásziilető magyar irodalom kifej-
lesztésénck és szerepének igen jelentékeny elgondolását, megszervezésónek
kezdeıııényezését, c-éltudato-S és áldozatzkész szolgálaztát irodazlıni .al.kotás«aiban
csak igen töredékesen lehet mlegragadni, méltó ábrázolására pedig csupán -egy'
új, az eddigieket mind anyaggal, mind az anyag nıélyebb érte.l1nezé.sével
kiegészítő életrajz vállalkozhatik. Ehhez szeretnénk hozzájárulni akkor, ami-
kor Batsányinak, a szerkesztőnek, szervezőnek, bírálónak s jóbarátniaik
Baróti Szabó Dávidhoz való viszonyát néhány jellemző adalékkai meg-
világitjuk. 'ˇ

V*
Batsányi Kassáıı i-smerkedett meg Barőti Szabóval. A kamarai

adminisztrátor gyakornoıkaıkzént Abaúj megye székhelyére kinevezett. fiatal-
ember 24 éves volt akkor, .a tíz évvel .azelőtt Komárormból oda.helyezet.t. ex-
jezswita. a `k:Lssai főiskola tanára és nevezetes költő: 38. Egy éve Kassán volt
már aıkkor a kassai tankeriileti nemzeti iskoláinak foliigy-elője, Kaz`ncz.y Ferenc
is. Ba.ró`t.i Szaıbónak régi tisztelöje. akihez a tenınıékeny baráti óda-szerző már
két dicsérő verset »is írt. A társulás egyre jobban terjedő divatja szerint ők
hárman hamarosan (1787. nfıv. 13-án) meg-alakítják a Kassai Mfıgyrır Társa-
ságot. A társaság rövid refogott története megtalálható Szinnyei Ferenc
Batsányi élot.rajzába.n (Bp. 1904. 18. ll.). Rö[vid fenııállása. fidején Baróti Szabó.
természetének és helyzetének megfelelően, inkább a szemlélődő, békitő barát
szerepet já.tsz.`o«tta az elsős«érgé1`t. már .akkor vitába -s vetélkedés-be szálló -két
fiatal-ember között. -

Kazinczy úgy érez-te, őt illeti a. vezıet-Ő-hely: szárımazása, összeköttet-ései,
társadalmi tekintélye s szervező nyugta.la.nsága -egyaránt Batsányi fölé emelte
a kisváros s a megye társadalmában; idősebb is volt s jóval magasabb hivatalt
viselt. mint a legjobb es.ot-beıı is csak hono-ratiornak számító kistisztvi-selő. Ért-
hető, hogy sértve érezte magát, amikor látta, hogy „a dölyfös ember nyfargala
az öregezn, s ra.jt.azm (t. -i. Ka.zfi~ı1czyn) is akara“ (Kaz. Lev. XX. 192- 1.). Egy
irodalmıi folyóirat terve a levegőben volt; Kazinczy felvetette az tekintélyes
idősebb költőtá.rsna.k s jó képet vágott ennek kívánságához, ihogy Bza.t.sányit. is
bsvegyék sz.e-rkeszfltőııek. Flozzájárult, hogy a folyóirat címe Jlfnyíloir Musemn
legyen, erős fenntartással bár, de elfogadta, hogy vitás kérdésekben a. szavazat-
többség döntsön. de, már csak az elv kedvéért is, ellentmondott, mikor Ba.t.sá.nyi
azt -kívánta. ho-F-.'.V 37-is-ták legyenek. A si-z.aıkít.á.s elkeriilıhetzetlenn-é vált, amikor
a folyóirat első számának élén Kazinczy a maga bevezetése helyett a Batsá-
nyiét pillantotta fnıeg. De ez csak az i-re tett pont volt; ellentétiik a vezérségre
törő tormészetek ki.ilönb-ségénél mélyebbről fakadt..

A társadalmi összefiiggések iránt némi érzékkel bíró Földi János, aki
Kzızinczjfval együtt ki is vált. a Í\{:ıgy.ar Mnseırın 1111111-kza-tá.r-sai köziil, egy igen
érdekes lev élbeıı utal erre: „Én elhiszem valósággal és látom, hogy az Úrnak
elégséges okai vagynak a tőlük való elválásra. Igaz, hogy én nagyon örültem
a két vallásbeli elegyes társaságnak, és nagyon- kívántam, hogy ez megörököd-
hetne. ınert igen kívánnám eggyé tenni a két vallás nyelvét, mely most két
különböző nyelv... Ez a nagy különbség az. amely Szentgyörgyi és Öry urak-

69

I- _-"_~ "`| -` -+_„I . ` . _.. .. _ .. `-`; ` "` +fL4-“L9-«-L-1«=LEl“í`II i'--'F `- E-,.,-E.: ||F.1.|z1-;.-rali.:,s.-l._wı.j=;}`f3ELai “ëštırasat-:|l.E.EE|.lt.' ˇ ı



nak is szemekbe tíiııt, hogy az Úr Szabóhoz és Batsányihoz nem illik. Ezt én
is erősithetem. A Kis-Knnságoıı behordozánı én most ősszel a l\f[useu-nıot, egy
cxemplárnál többet el nem tudt.am .a.dni, ha némely keveseknek tetszett, az Úr
munkái tetszettek, a Bevezetésbeli okoskodás, ígéret és cél, s az Ányos versei,
a. többi tekeıwéııyesııek, érthetotlennek itéltetett... -- Ellenben ha pápizsták
olvassák azon munkákat, .nékiek ellenkezőképpen tetszi-k és ellenkezők-éppen is
ítélik.“ (Kaz. Lev. `l. 264. l.) Földi nyilván a református-pápista ellentétnél
mélyebb társadalıni és politikai ellent-étet öltöztetett itt .a maga kissé debre-
ccınies k-ategóriáiba (- -bár. nlintlátni fogjuk, nem minden ok és .hatás nél-kiil).
de megjegyzése a lényeg felé mutatott: a folyóirat. körül is összecsapó társa-
dalmi, politik-ai erők irányába.

Kazinczy jozefiııista volt: a. -k=al=a.pos királyııak lelkes híve .s racionalfista
felvilágosodottságábiın rokona is; tőle kapta fényes pályát ígérő állását.
A nemességből kinövő egykorú .magyar értelmiségnek ahhoz a, rétegéhez tar-
tozott, amely hitt az ész hatalmában, a tudo~má-ny világokat megváltoztató
gyors erejében és jogában, hogy végrelıajtsa. amit helyesnek tart. Innen van
az, hogy a fiatal Kazinczy nıind az irodalomban, mind a politikában radikáli-
sabb elveket vallott legtöbb kortársánál, de innen van .az is, hogy hatása
egyelőre csak igen szűk körre terjedt. Társadalmi háttere inkább jó nevének,
mint es`zın-éinek volt: .arra az oszt-á.lyra akart. táına.szkod11i, amely (-.sak francia
olvasmányai .s nem az alig .sarjadzó .magyar irodalom .mögött állt. Õ is egy
volt azok köziil a. ;Ía-kobinusok közül, .akik „olyan burzsoáziát képviseltek,
amely még alig volt -és ıarmely nem sorakozott fel mö-göttiikf' (Kató István:
A Jfııa-gyar ;iakobinns-nıozgalom néhány kérdés-é1`ől, Századok, 1950. 211. l.)
Nem annyira: ,,a ny-omtató -gazsága '-1niatt“ szűnt meg te-hát az ()'rpheu.\`.
Kaziılc'/.Y -sza.kad.ár -és a l\”[ãL,!'Yflr Mns-euınnál el'ı11-életilešl' léııfifûgese-11 balo-ldalibb
folyóirata, hanem sokkal inkább azért. mert „az értelmiség balratolódása a
moııarchista deınoknatizmnstól a jakobinns republikánizmns felé egybeıı cl-
szigetelődést is j-eleııtettf' (Kató i. ın. 216. zl.)

Batsányi dunántúli szerzetesisıkolákban nevelődött, Pesten a piaristák
tanítvány-'-a.. Horányi biiszkesége volt. az Orczy-c.s:»1lárlnz'ıl több puszta nevelő-
nıél: belső ember. faıkit Kassán is Orczy Lőninc, „atyja helyett a|tyja“. ıhelyezett
el, vejénél. A plezbejns sorból felnövekvő értelmiségnek ahhoz a rétegéhe-z tar-
tozott tehát, amelyik a ffelvilágosodott eszméken nevelődött s érdekei szerint
is a polgárosodás felé tartó, de nemzetiségében megtámadott s ezért II. József
ellen forduló -nemesi re-fo.r.m`izını.us érdekkörébeıı nőtt fel; onn-aıı kapta meg-
élhetésének forrásait s jövőjének ígéretét. Batsányi pályája első felében annak
a főnemesi körn-ek volt bizalmi ermbere, ha tetszik: összekötője, amelyik a kor
e-gyre~-erősödő Habsburg-ellenes nemesi ellenál-lázsát sng-a.l`ma.zt'-a, szervezte; s
arra is készen állt, hogy adott alkalommal az elszakadás és nemzeti önállósu-
lás fegyveres kezdeményezésére vállalkozzék. A gazılálkodásábaıı. pénziizletei-
ben, de él-etfelzfogásában és társadalmi kapcsolataiban is erősen polgárosodó
Orczyaık mellett. főként 3 Batthyányak, Fe-st.eticse.k. Forgách Miklós, Sztáras'
Mihály, Teleki József. Bartsay Ábrahám, Széchenyi Ferenc, Somsey András
játszottak szerepet a csoportban: mind gy-anı'ısa.k Martinovics-perben, amely-
nek vádlottjai közt sok volt titkáraik, belső cmbereik köziil; Batsányinak is
megbízói s pálrtfogói. (L. Kató idézett cikkét. Gragger R.: Preıısseıı. \.Veim.a.r
n. die Ungár. Königskrone, Berlin, 1923. és Mályusz. E.: Sándor Lipót főherceg
nádor iratai. Bp. 1926.) Nem itt a. helye, hogy kifejtsiik, hogyan s milyen mér-
tékig áll-t a Magyar Museııın ennek a csoportnak érdekkörében; bizo-nyos .azon-
ban, hogy Batsányi B-évezetése lényegében ennek gondolatait mőndja el (fő-
ként ebben tér el Kazinezyétól) s a folyóirat két. kötetének szereplői köziil
sokan tartoznak ide. Batsányi tehát számolt a társadalmi előfeltéte-lekkcl;ˇezért
is voltképes. igazi mec.-é.n.á..sofk nélkiil. főként előfiz-etőire t-:'ı.1n:-ı.s;<.l<o(lva a Museıı-
mot 1788-93-ig fenntartani. A „kezdés” érdeme közös volt Kazinczyval. de az -~
amit k-ésőbb jogos biiszkeséggel ír -° hogy 3 vállalkozás .,oly szerencsés foga-
nattal" járt, „mely nemsokára minden re-nıéınységiinket felyiill1aladta“, Batsá-
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nyi erélyének és nem utolsó sorban: valóságérzékének volt köszöıııhető.
Baráti Szabó már az ()r`czyakhoz való kape-+olatai miiatt is ıközele-.bb érez-

hette magához Batsányit, mint Kazinczyl- 01737-Y LÖTÍIJC-C61 Őt ÍS a tiSZtGlGt
s az irodalmi barátság szálai fíizték össze.

Még élek; még Orczy nevem fenn tartja: Batsányi
Bé-léplével ama nagy magyar, Orczy köszönt

liellemetesb hírrel füleim tölthetted-e vendég?
Orczy poétáját, Orczy köszönti Szabót?

Orczy poétáját? -- E volt nevem hajdan előtte:
Nem vonhatd-le kaján; Orczy rtıházta reám.

Így kezd az öreg dcákos nıiııdjárt a Museunı -első negyedében ('28. l.) egy
köszöntö verset, amely Batsáılyi .szeıfikesz-tői sz-eré-ııységo nıi.att, de ny1ilvá,11 némi
propa-g`a11da-célzattal is, jelent meg ezzel a, cínınıel: ...lfëttóságos Báró Orczy
Lőı`e`.-nfz generális ~?irról.“--BarótiSza.bó_ 1789-ben Kassáıí kiadott Költemıényes
Munkájiban 1ná.r ,,T. [ı'atsčí`nyi János Ürhoz- 1787.“ szól. Az öreg s az .ifjú
költő neve ös-.szefor_('ııloi`.t barátjuk szívében. A Költcıııényes Munkák Orczy
Lőrinchez intézett ajánló-versében ıni.nt serkentők együtt szerepelnek.
(I. a.l.á.bl).) Š A hfírfríhoz intézett. Orczyt. búcsúztató Ba.rÓ`tí-vers Mu-seuııı-beli
változatában (I. 358. l.) is ott áll az ifjú .a (halott ra.vatalá.nál: `

...Indíts zokogást, Batsányim,
Edesatyádon!

Már kinek készül tüzes Ossziánod?

Baróti Szabó ellensé-ge volt II. Józsefnek is. Nem csak az egyházat, lıanem
főként a magyar nemzetiséget sértő intézkedései miatt. A kalapos kíTá.l_fyt író
Ányos -- egyébként Bzıtsányinak sokban mintaképe s mindkettőjiik nagyra-
bcesüliz költője -- nem ınaradt hatás nélkül Baróti Szabóra sem. A híisége-sen
és derekasan magyar cxjezsuita. nem a. világpolgári-jozefinista, hanem a
magyar neınesi megújulás híve. volt. s Orczybazn -és társafiban annak az
ménynek megtestesítőjét látta, aıuely-et Kép című szép versében oly nagy lel-
kesültzséggel rajzolt meg 1793-ban. Ennek árulóit pellengérezte ki Egg/némely
Ísı'srısszO~n;uTóZ és E_qynémeI_y ri-rf-írót már előbb, 1786-ban írt szatíráiban -s
ennek romlását siratta 1790-.ben a ledőlt diófa allegóriáját felidéző nagyhatású
ódájában. E minta.-magyarokról, pontosabban Orczy Lőrincről, Ráday Gedeon-
ról, Nádasdy Ferencről, Berényi Ferencről s Fo.rgách Miklósról írta Batsányi
egy valószíníien 1808-ból származó jegyzetében: „Ezekről lehet vala monda-
nunk abban az -időben. alma; régi hist-orikusnak isméretes szavai szerint, sok
nagy-születésű magyaroknak szégyenére s bosszúságára: „Ultimi Hungaro-
rum!“ Mert valóban ők valának már majd -szinte utolsók azon főrendü magya-
rok számából, akik még mintegy tiikörei, példái s eleven képei lévén a régi
mz1.gy.a.-1“`fsá.gnzak, ritka jeles erkölcseık s neııızeti tulzı_i(loıı.s.áLf.nai-kért hazánk fiai-
nál különös nagy tiszteletben tartattak, és akiket a másképpen gondolkodó s a
nemzet diesőségére keveset ügyelő gyáva lelkek is csudálni kényteleníttettek.“'
(lt-ITA. - Í\[. Irod. Régi és újabb írók 40 85.) .

Akkor, a nemesi ell-enállás leszerelése, az osztályérdekei védelmében a
nemzet ügyét eláruló nemesség' behódolása ntán, ez már persze inkább csak
a. nemzeti büszkeség és bíintudat. érve lehetett: az, ami Borz-senyivel, 3, fiatal
Köloseyvel és Vörösnıartyval a „romlásnak indult hajdan erős ma-gyar“ képét
felidéztett-e. De 1790-ben még a nemzeti ellenállás, a saját- erejéből, hagyomá-
nyai felől megújulni vágyó .magyarság haladó törekvéseinek szolgálata volt.
Batsányi ifjúsága. egyébként csak kiindulásnak, 3, megváltoztatandó jövőben
is őrzendő épitőelemnek t.ar.totta ezt a 'mul-tat. Ba.-róti Szabó ekkori nıunkáin
jól ıue-gfigyelheztő. mennyire átihangolta. ta. fo.rró fiatalember a ré-gi magyarsá-
got, múzsáját s reméıiyeit együtt sirató öregembert a maga optimizmnsával.
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. . _ Ki mentse magát ki
lllyen igaz kötelességböl? Ki fog ennyi reménynek
(Ah: lelıetetlenség!) hátat fordítani?

kérdi lelkesiilten a már évekkel előbb hallgatást fogadott idősebb társ a
Museum első veısében, a Társaság-köté.s`ben. Hogy ú_ira-ıııegszólalásábaıı 'mily
nagy szerepe van Batsányinak, megtudjuk Költeményes Mımlcáji-nak emlí-
tett beköszöntőjéből. Ebben, az Elvesztett Pa»ra.diesoın fordítását Orc-zyııfaik
ajánló versben elmondja, hogy harctól fáradot-tan mindaddig félretette lantját,
amig csak >

,,a fogason til-totta Baísányi
Függni tovább; amaz ékes-eszű, ztollára-szerencsés,
S a magyar ifjúság egyik főbb dísze, Harsányi, --
Megsejtette körülöttem Miltonnak, eme nagy
Anglusnak gyöngy énekelt; s no, monda, barátom!
Míg szemedet béfogja halál, örök életed élni
Kezdjed elöbb. Fogd a lantot, s e drága poétát
Hangoztasd magyarul. Bétõltöd örömmel hazádat,
És fenntartandó koszorút fogsz fűzni magadnak. --
S oly tehetös igékkel adá kérésit előmbe,

` Hogy, bátor nem akar-.tam előbb, végtére reávett. -

Batsányi a következőket írja erről a Museum harmadik negyedéhez csatolt
Tol-dalékban (I. 292--94. 1.) ,,Én, részemről, nemezsrıik azt nem átallom, hogy azon
kőlteménynek világrabocsátását jóváhagytam, hanem azt is örömmel megval-
lom, hogy a fordítónak erre ösztönzője is voltam... Amikor .a sors- engemct
két esztendővel ezelőtt e városba hozott s ővele személyesen megismertete-tt,
már akkor régen búcsút vett volt ő a szelíd -múzsáktól. Barátságos unszolá-
saimra ismét tollat fogott, s nemcsak .a többször emlitett Paradiosomot versek-
ben lefordította, hanem mıinden elafldig kiadott költeményes munkáit is újó-
lag elővette s a hibáktól ikitisztogatva, a két első kötetet már közre is bo-
osátotta.“

Batsányi szíves barátot, de szövetségest is ker-esett és talált Baróti Szabó-
ban. A -szerkesztőnek hasznára volt az írásban gyakorlott, a megbeszéléseken
nem makacs munkatárs. Az irodalombarát s .nemzeti érzésií alsópapság és fő-
nemesség körében egyaránt ismert, s nem kis tekintélyü pap-tanár neve és
kapcsolatai pedig sokat segítettek az évne-gyed-es gyiijteméııy társadalmi hát-
védjének, pártfogóinak, tcrjesztőinek, clőfize-tőinek megszervezésében- Baróti
Szabó nemcsak a klasszikus mértékű versek ápolását szorgalmazta, hanem
a magyar nyelv művelését általában; egyik terjcsztője volt tehát aıınaak aınoz-
galo-mnak, amely a nemzeti ellenállás és megújulás érzéseit s gondolatait ter-
jesztette el az alsópapság mind szélesebb köreiben. A nemzeti nyelv szolgá-
lata pedig akkor, kiilö-nösen a katolikus papság közt egyet jelentett a haladás
szolgálatával. Batsányi a közép- és alsópa.p-ságnak arra- a rétegére számított,
amelyik az egyháziak bal-szárnyán állt: a Museumban szereplő papi nevek:
Anyós, Virág, Kreskai, Révai. Józsa-, Sim-ai, Döme, Verseghy ezt bizonyítják.
S e körben jól hangzott Baróti Szabó n-eve. Itt található me.g annak a. sajátos
jelenségnek magyarázata is, hogy a forradalmár Batsányi mik-éppen köthetett
nem-egy életre szóló barátságot papokkal ugyanakkor, amikor levele-ibeıı,
verseiben, de tetteivel is a legélesebben szembeszállt „a vakító-szenteskedők
kel“, azzal a klerikális reakcióval, amelynek fojtogató szorítása néhányszor
életét is fenyegette.

Nem tanítványként, hanem szövetségesként szegődött tehát Baróti Szabó-
hoz. Egyiittműkődésiikben mindvégig ő volt a kezdeményező s az irányító:
„..-engeınet azért, ha Szabó Dávid úrııatk poétai érdemeilıez és édes anyai
nyelvünk gyarapístásábaıı tett szerencsés fánadozásaihoz, hibáinak megisıne-
rése mellett is illendő tisztelettel s hazafiúi háladatossággal viselztetem, az Ő
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li`ö«v(?tő-5 közé nem z~`zá.nılál.hıatsz`“ - lıárította el Rajnis fel.t-evését zı. Toldalék-
lıan. (M. Muse-uın ,IL 279. l.) Ho-gy kaıpes-olatnkból mem -h-iárnyo-ztak a viták,
bizonyos: hogy állandóan baráti, s hogy közös iigyeikre és Baróti Sznbóra-
nıézve is hasznos volt: együtt végzett nınnık-ájuk e.ı.`e(l.n1»éııı_x-`e.i bíz-'ınyítják.

Az említett, 1808-ból származó töredékben azt írja Batsányi, hogy a
Museum nıegszünte óta .alig tehetett ,,v.alacn`Li olyazst, -aınıi hazai ııyelviinknek s
literzatúráıı-k.11ak láthatóké-ppe-11 haszııálhatol-t volnaf, kívévéıı, „hogy amely
jó barát.i`1ı`ı11.áik mlııhkáit sz"-ı.`.gal1ı`1atos figyelcınnıel megvizzs-gá.ltaıı1ı és zı hilıá-
kat feljegyezgetvén s ebbéli ítéletemnek majd mindenkor bőven és írva okát
is adván, a .szerzőket azoknak megegyen-getésében barát-ságosan segítettem;
n1iııekutá.n1a íróink közül nénıelyeket, igazzıbb és tisztább '111-a.gya.rsá.gı':ı, lıelye-
sebb írásra s kényesebb ízlésre és a magam tulajdon munkájánál jobbaknak
sz-e1"zéséro tanít-gatni igyeıkezteın volna." Ha ehhez lıozzávessziik. ami Batsá-
nyinak mind-ennél előbbre való volt, a -haza. szolgálatát: együtt vannak azok a
főszempontok, amelyekhez gyakorlati, segítő bírálóként mindig tartotta. magát.
Ezen ta területen fia.taLkorá.ba.n tekintélyt szerzett. Mi ısrnn bizonyítja. ezt
jobban, mint hogy a lıozzáértézsben .magát Íöbbretartó ellenfél, Kazinczy is arra
kérte: nézze át bíráló s javító szemmel Messiás-fordítását. Az „aristarehnsi
hivatalt“, amit Kazinczynak `megta.ga-dott, egész életére vállalta Baróti Szabó
esetében. y

Bírálata a legapróbb részletekbe .is belevágott s határozott -- me-ntől öre-
gebb lett, annál keményebb - elvekhez igazodott. Érvényesítésében azonban
11-em volt sem erőszakos - amit Kazinczy terjesztett felől-e -, sem formali.sta
-- ahogy a mai -szemlélő -első látásra vél.het.n»é. Még a Mn.s.e1ı`.n1on belül is, .ahol
pedig szerkesztőként ügyelnie kellett az alapelvek egységes érvényesítésére,
helyt adott bizonyos egyéni kívánságo-knak; a helyesírás, nyelvtan, szóhasz-
nálat stb., egyszóval az írás formális-szakmai kérdéseit pedig sohasem válasz-
totta el a ınondanivalóéitól. Ha nem hirdette volna is - Petőfít anticipálva -
a Záló, a nemzet-ének világító költő-próféta felsőbbsé-gét, akkor sem tehetett
volna másként oly kor-baıı,a.ıııelybeı1 az ortográfia, prozédia,szólıasználat, vers-
l`o1`»1n.a, fordítás s ererlctiıség :kérdései még leplezetlenül özsszefüggtek a társa-
dalmi, politikai mozgalmakkal, anntaık a harcnark eszközeifként, .a..mely`oe1ı poli-
ti.kai állásí'o.glalásıı.a.k szálnıított az is, hogy négysarkú t-ízenkette-seket írt-e
valaki. Gyöngyösi -n'ıódjá.ra, vagy rk-étsardiítaıkat, mint a franeiá.k hívei-

Baróti Szabó már a helyesírási kérdésekben is engedett. „Senkinek írása
módját, vagy ort.og.1`álÍiáját nem ócsárlonı-olvaslıatjuk Költvmé-nzucs Mu-nlztríjí
l*1lŐszavába.n (1789). - Én az er1`ıyi.mben néhol változtatást t-ettem, a régibb írók
nyomdokaira visszatérvén; hogy a magyar igéknek tulajdon hangzatjokat is
igazábban kiüthetném. Ennekelőtte is csak azon végből tértem amaz általabb
útra, melyen most mások sokan járnak, hogy verseim -sorai a nyomtatásban,
amennyire lehetne, a ınegtörést -Elll<erül.hetnék." Így jelentette be, hogy jottistá~
ból y-.ista lett. Kazinczy .azonnal felfigyelt: „Batsányi tkedvıéértsfıkıaztmegvál-
toztatott régi írása ınódjáb-an“ -- írta 1789. június 16-án Horváth Adámnak
(Kaz. Lev. I. 386. l.). 1806-ban pedig már úgy vélte, .hogy meg is magyaráz-
hatja a történteket: „Fogod-e hinni, -kedves barátom, ho-gy a Virti Lantos egy
ve-heınens fiatalember által annfıál a győző oknál fogva híratott az ypsilonis-
ták se.re.gébe való általliéíıésre, hogy ta jottisták módja -kı'ı.lvinist:ı találmány.
az ypsiloıınal való él-ést pedig Páidmánnzık és Káldiırrızk és más .l:\z.s11i1ákıı:ık
állhatatos példáik igazolják? S Szabó Dávid engede a fontos oko-knak“ - írta
Révai Miklósnak. (Kaz. Lev- IV. 374. l.) Ugyanezt írta Kis Jánosnak 1807.
IX. 15-én. (Kaz. Lev. V. 156. 1.) _

A prozódia, a ,,ha.ngimérsékl»és“ kérdésében nagyrészt egysetértettek:
B-atsányi a nyelv természetélıől indult ki, s za hosszú vitákban a következő
eredményt szürte le: „Amiben hangmérséklő nevezetesebb versszerzőink, név
szerint pedi g Baróti Szabó. Rájnis. Révai és Virág ura-k. még eddig meg ııenı
egyezhettek, igen csekély dolog... ez a kis különbség is valósággal nem any-
nyina magában a magyar nyelvben, mintsem az arról másképpen ít-élő érdemes
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tudósok vélekeılésélıeıı találtatik.“ (Az idézett kézirattöredél-zben.) A le érté-
kelésébeıı volt lényegesebb kiilönbség köztük. Baróti Szabó soha,-sem fogadta el,
hogy önálló n1á.ss:-alhangzó-értéke van. Kezdetben Batsányi is ezt vall-.hatta.
A Mnseuın harmadik negyed-ében közölt - hexaııneterben fordított -- Osszián-
részlet kísérő -szöveg-é-beıı ezt írja: „Szabó táreuıık és R-áj=n:i~s úr utáıı. zı kétes-
lıaiıgzatíı ezótaıgwfıt (aınint e jelenlévő eg5f.né!h.ány ve-rsiből láthatni) .a h előtt
én is meg`rövidítettenı; de jobban 111-egvizs,«_z'álvá.ıı annak terıné«szetét. -s igaz
lıaıı,<.;`zá.sı'ıt. azt ta1ıaszt«alt-Imi, zs telj.ességg`eil meg is vagyok iránta győzettetve,
hogy ez a betű a magyar nyellvben korántsem oly könnyű lehelést jelent, mint
a (leákban s lınás neznızotekélıen. haıııeın valóságros .nıá»~=-s:«.1ll1a1ıf_*.`zó. Azonban.
kinek mint tetszik. úgy él-jen vele. Nem sziilcsıég. -lıogy :ız.érft- e=;.{'_v.1ıı.ásn:ı nehez-
teljiink-“ tl.. 199. l.)

.~\ va.lóság`ot hasonlló józaıısággzıl nézve. a felfedezők és konok hagyo-
mányőrzők 1`ögeszn`ıéin feliilemelkedve ítélte meg a versforınák használatának
kérdését is. Nincs nyoma annak, hogy erről a kérdésről vitázott-e Barótival;
ha-csa.-k a..zo»k:ı.t -a. nyilatıkozatait ıı-eın -soroljuk ide, aıııelyekben elíibéli .a klasz-
szikns verselés kizáróÉ;1g(ıss:'ıgz'ıt E; 1níi\`el`t fölényét lıirıletőıket. Az i(lő1ıı.értéıkeS
nı-a§.=,`yar verselé--s úttörői lıajlotttaik az egy-ol(lfa.lı'ı»ságıf-a; nyilván lšarót-i Szabó
is. hiszen pl. Kaziııezyt féltnéfázsraıı. f-élkomolyan csak úgy fo-g`aLlla köve-tőj-évé.
ha kötelezi .ııı:ıg,"á`t. lıogzv ilyen rá.ıná.ra. szedendi verseit. (K. F. ı'ıı't`ilıoz. 1778.)
A Mus-enın ıııá.s'nli.k kötetézben ıneg'jelE`ııt. ııgyaıı a mal{za.es lılaaıgtnıérséklőnek
egy. »éppen Ba.t'sá1ıyilıoz intézet-t zs ıııagyaros tize-nketteseklieıı irt üdvözlő köl-
tenıénye: s isıııerjiik egy lınásik ııg,\'aııe~`~azk Bat.sán_vilıoz s ug`y.a.ı.ıe.:-.ıa-lt kétsankıi
tiz-elıkettes-ekbeıı intézett =t.néI`á.s veıfeét is (k'iadta Horváth Balázs: B. Sz. D.
Kassa. 1888. 129. l-l- Ebből 'az évikörből. ITED1-ı1`ől keltezte Batzsáııyi is Baróti
Szabó Dávidlioz zi.11tézfı=-t.1 verzsét. a 'I'a.1`tózt-:zıtá.~:t. amelyet Ara:ıızl<.á.1na.l{ kiil(löt.t el
az ]*lzr(l.élyi Ny-elv-nıíivelő '.l`á1`s.=_-1fsá.g` k-i'»sziilö folyóira.tá.lıfı. amely .azon.ba.n esak
évtizedekkel később. Poétai Mıın-káinak 1835-ös k':u.lásál>a1ı jelent ıııeg. z'ıl.Llolg`o-
zott vzá.lzt.ozat.ban. lü -költői levelet lı.atois jaznı.bnsl):ııı írta: lšaróti Szabórı.-aık Hora-
tiusra visszanyúló kedvenc for1nájábEı.ı1; amelynek egy pélclájátz Barótinak
Virá.g*hOz intézett .költői leve-lét -a Mnseıuııı utolsó neg`yed|é.lıeıı (ll. 391. l.)
közölte i`-A Bza-'t:sá.ıı_v-i. (lilrflek-e«s ıııe-g`,if>g`yezııi. ıhogy ezt a vens-et Ba.-róti Sziabó
megziobbított S bővített -köl`te.ın-ényes ıııinıkáhıak Íl802.l birtokában lévő pél-
(.lá.n_vá.l)aıı a Museum szöve.,é,`e s.z«e.:rint 'ki is ;i.a.ví.totta.) l\Ii.n`tl1a. kedves baıráiıi
,eesztus-sal. -azt a;k-a1`táıl{ vo-lzııa. .meg`1nııtat.n.i. hogy ınıegtiszteliık s lıafsználn-i is
tudják eg`_v~ıııás l`e.g'_vve1'zetét. A versek ilyen alkalmi vol.tá.ra vall. lıogy Baróti
S7.a.bó nem vette fel őket össze,<.»,'_víi;it.ölwt nıíiviefi közé. Batzsáaıyi pedig ne-ın írt
több hatos zialnibnst.

A .ha.ngmérséklés, miııcleıı látszat eillenére, nem volt pnsztán formai kísér-
letezés már a kezdő Baróti Szabónak sem; az antikok tekintélyével s egy
Enróp.aF»zerte elfterjeıl-t. költői ,*2.'y.a.korlat. n-ép.szeı`üeée.`ével akarta- ııiegfényesi-
teni a mag`yar`nyelv tekintélyét. De -ezen túl --. persze inkább költői ösztönös-
séezét mint öntudatos miiveltségét követve - a nıagyar nyelv váratlan, isme-
retlen lehetőségeit kereste, a kifejezés mély forrás-rétzege': felé lıatolt előre.
s a köznyelv szüknek s merevnek érzett szerkezetét fe-szeg`iette. Nem volt olyan
képzett nyelvész. mint. Révai, s Rajııis irodalmi ıniiveltsége mögött elmaradt
az övé. De nıindkettőnél közvetle-nebb s terınészetesebb kapcsolatban áıllt az
élő nyelvvel s, tallán ezért is, mindkettónél bátrabban használta. fomnálta, s ha
kellett, teremtette ennek anyagát. Hellytelen lenne ebben öntudatos népbarát
politikát kere.~zn". Mint. Faluflit.. őt is t'ő-ként nyelvi. .szakmsfıi kérd-ésezk éıide-
kelték. Do erˇnflítettii-k: akkor a nyelvnıíivelés a haladás iigyét szolgálta. Arany
kitünő érzékkel mutatott rá erre Baróti Szabóról írt tanulmányában: „Senki
nem bírja teljesebben az anyanyelvet. mint ő . .. senki az egykorıiak köziil nem
bányászta ki annak rejtett kinoseit, mint Ő.” (Összes prózai miivei. Bp.. Frank-
lin. 496. 1.) .Arany azt is észrevette, hogy -..a Megjobbitott és bővített költemé-
nyes munkákban egészen más Baróti áll előttiink“. mint- az első kötetben.

I
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S mivel inkább szerette „Dávidot nyers 1'ıjítása.ival, nye-lve merész hibái
szépségei közepe-tt'“, nyelvi tekintetben lıaııyatlásııak érezte e változást,
Batsányi liatásáıı-ak tul.ajdo.nította, .aki .,:ı jó ma-gyarság örve alslıtt egy lí'\is
lápályt is szivesen 1negtiirt“. A fiatalabb. képze-ttebb barát s 'jó va óságérzé 'ii
szenkesztő valóban b-efolyással volt a ı1na.gát s verseit is folyton csiszoló--
müvelő Baróti Szabóra; s ez, ha nyelve némileg szegényiilt is, sokat nyert
a költői kifejezés izilésességében, -e.rélyébe.n, tartalınasságába11. Hogyan türte
volna. a kifejezés la1)osság'z'ıt Batsá-nyi, .azki így írt erről: _..l`Ia. energiával akar a
poéta költeni. is szaivai-ııazk lı.~at1l'ızatós erejével ti.izln'~ lıozııi l§í.vánj:1ı olvalsójáiz
gyakran még a graınınati-kai regnlá-t is félre kell vetznie. zángo az e ıné.nı.
mikor ilyennenıíi ıloigokról' verseket írok; s nı-ennél rövidebb. lnı-tJlı.a.tósa.b.b és
egyszersmind inennél jo-bb h.a,n.gza..t.ú szók-kal fejezhesse-ın »ki gonflolatai«ına,t és
érzékenységeiınet. azon vagyok. Ha l-e-hetne. oly t.öınöt-tséget adnék verseini-
nek, hogy nıindon periódıısom lzángbfı. hozná olvasólnı képzelődósét és ınego -
vasztzaııá velenıérző szívét. N-ines alábbvaló t'erenıtnıény az én szememben.
mint egy érzéketlen, szó-szap-orí-tó, fagy-os poéta, vagy inkább versfaragó, gyáva
író. Erre tehát energia kell; ez azonban neıııe.-sak a jó _qO`HdOl(ıtOlfb(m. .lıaııenı
az egyszensmind kaHzmÍósa.n. kifejezett jó go-ndolatolfbfm, áll.“ (Arazn-káznafk.
1793. ápr. 1. OSZK. Quart Hnng- 1994. 94. f-) S lhogy Baróti Szabó nyelvi .talá-
l-ékonyeága. szóbősége s merész .képzetka-pesolatai nem voltak idegenek tőle.
bizonyít.hatja. ıköltíezmiényeiıı-eik .nem egy helye. aiınelyen ott érezni a In-erész
újító „szelleınnjjána.k“ nyoınát. (Kis torka fodros énekét; a. fel-eselő vis-szhan-g
fondorkodik stb.) I

A kölcsönös befolyásolás nészl-etes megvilágitása külön stilnskritikai tanul-
mányt igényelne. Õsszelraisonflító vizszgálódásain-k közben főként három irány-
ban .láttuk érvénye-siilni 'B-atsányıi hatását: 1. az előadás töımörsége, folyaınıa-
tossága, logikai következetess-ége és tisztasága, 2. a -szóhasználat bizonyos
vála.sztékosság`a. közé1'th.etős_ége és ízlésesség-e. s végül 3. a. közlés ta-r't._=ılnıa.s-
saga. a tárgyak, .fı mondanivaló jelentőségének fokozása terén. Sok helyett
egy jellemző példa is rávilágítzhat a. Jiényegre. Baróti 1779-ben kia-dta Jaeobus
Vanier Praed-ium Rusticmn. einıíi .n`ıe.zőga.zd-asági taııkíilteniéıiyéııek fordítását-
Az iigyes Georgikon-ntánza.t világszerte népszerű volt akkor, Nagyszombat-
ban is kinyomtattá,-k; egy 1750-ben késziilt illusztrált példánya Batsányi linzi
könyvtárából is elők-ezriilt (()SzK. P- (J. laıt- 2786.)- A P-a1`a-szti .\Iajonsá.g, amely-
ből a, K-egy-es Olvasólıoz iı-ı~t.ézet`t be-v»ezet.ő szerint, l-:iilesönöznek „még a gaz-
daság elöınozdítás-án-aık tanítói is. -kiket a mostani világ az íinıént .az iskolákba
bészállíta“, kelendő lehetett: 1794-ben megjelent „ıneg-;iobbítva“ a. nıásodi-k
kiadá.-s. Ennek elejéről közölit egy .{P~él(lá't“ ~a Mnseltnı is. (Il. 117. l.) Ha a .két
szöveg néhány részletét ]`ıá.rhnzazmosan olv-azssnk, láth-atjnk, miflyen jellegűek
a fordító -- Batsányi elveivel e-gyb-e-vágó -- javításai. ˇ

Az első .könyv így kezdődik:

Első kiadás (l._ 1.):
rEngemet is szép névre törés, s dicséretet űzó

Gerjedelem sík oldalain Parnasszus hegyének
Kezd ragadozni: magam megadom, munkának hevítvén `
Mellyem, s nem tudván rettegni Poétai névtöl, i
Allhatatosképpen minden részére viiágnak
Í\T§-'elvek szárnyız-iikon hordozza, iutítja, repíti.

A M. Museumban: (ll. 117. 1.):
Felragad a szép lıír szeretet Párnasszus hegyére
Engemet is. Követendem ezen gyógyúlni-tudatlan
Gerjedezést: költői nevet szomjúzva keresvén.
Melly` a sírba leszállt s nıegnémult pornak is lıírét
Csaknem imádtatván, fel-alá hordozza világon.
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` A Segitségiil-hívás-ból:

Elsökiadás: _
Isteni lételnek csupa szinlett képe, Liée,
Messze kotorj; Ceres is vakaroclj. Egy nálam az isten,
A ki világnak egész környékire nyújtja hatalmas
Karjait és szép áldását a földre leküldi.

A M.Museumban: `
isteni lételnek csupa színlett képe, Liée!
Távozz messze: Ceres távozzz Egy nálam az is-ten,
Aki világnak egész környékeit éri hatalmas

, Karjaival s feles áldásit terjeszti mezőnkre. 0

' Az ajzinızisz
Elsökiadás: J

Erdély, és Magyar édes Hazánk Fő Nagyjai! kikben,
Ugy mint oszlopiban, vagyon helyheztetve reménye,
Bóldogsága Magyar Népünknek; néktek ajánlom
E gyarló munkát Ha nem értem tárgyanı el, a mint
Kelle; talán feles hivatalim, s az időnek igen szíík
Vólta híbáimnak fog szerzení,nyerni kegyelmet.

A M. Mnseumban:
Erdély és Magyar édes Hazánk Fő Nagyjai! kikben,
Ugy mint Oszlopiban, vagyon helyheztetve reménye
Bús népünkıiek; ezen munkát Tinéktek ajánlom.
Hajdani nyelveteken jelenik meg előttetek, amely
Hogyha -kivész, kiv-eszünk Magyarok, s hírünk is alig lesz.

Batsányi már a fordÍtá.so=l<ról 'szóló tıa1`1ul|111á..nyál)-aııı (M. Museum: T. 6. l.)
arra buzdított, hogy mind -a ré=giekne.k, -mind a mostaniaknak jelesebb mun-
káikat válasszák -ki a fordítók. A Toldalé`khoz fűzött egyik jegyzetében (M-
Mıısennı. Í. 318- 1.) így fíiz`_ tovább a gonido-l-atoit: .fordí-tásainfkkal a n-em-
zetnek használni akarunk. .. .szorgalmatosan meg kell azt előre fontolnunk, ha
méltó-e az a munka arra. hogy azt .nyelvünkre fordí-tsuk, hogy azzal hazánk
fiait gyönyörködtetni, az olvasásra szoıktatnii, -erköloseik-et jobbítani, elmé-jeket
világosítani akarjuk; sőt (kivált Emost eleintzén), arra is kül-ö.nös figye-'"lmes
ség-gel kell-enie nézniinfk. ha a fordítandó- mun-kia ad-lıatna.-e al.kal1nat.ossá.got
nyelviiiıknek .akárimiként l-ehető .szépítésére s pıallérozásár-az Ev-égből l-eg.al`kal-
matosabb lehetne, a régi és mostani jeles-ebb Pozétákon kívül, a görög és deák
Írírıssz-z'.ku.s' írókat is vál.asztani.“

A találk-ozásukkor már kész Vanier-nak inyilván. csak ..megjob.bítását“
ajánlotta Batsányi: az utána következő fordít.áso1<nak már tárgyát is. Hogy
mit ajánlott, jól mutatja a fordításróll vallott f«e-lfogásán.-ak s irodalomszervezői
gyakorlatának fejlődését. Amikor Milton imííve felé terelte b~arátjá.t, már ki is
emelte .az alıknljıni költészotnek .abból az isıkolás világából. aınzely-be zi szá.-mas
névtelen mellett, -akiket fordított, Vanier -is tartozott. Az eredeti titáni mü
helyütt azonban még csak .egy ad usum delp-'hini ni.-egszelídített s szakmányba
késziil-i; latin hexzafınetzerek deszkái .közé gya.lul`t. ..L(1ps".!ı.<: Proto-Pfırentu.-m"-ot
adhatott a kezébe, s így kénytelen-kell-etlen néımileg ell-lentzétbe keriilt a fordí-
tásról vallott elveivel. Do még ez a meg-szelídítet.t` Paradicsom is vitába
keverte: a. Baróti Szabóval amúgyi-s harcban álló Rájni-s 1789-ben ki.adott
Magyar Vergiliusának első darabját, a hozzá.osatolt.,.Szisakos pajzsos, kardos
In-elltőírás-t“ folyrtatva. egy TOlr1a.{éklz`a.l is megbővítette. s eb-ben nemcsak rég
ellenfelét. de az ifjú szerkesztőt.árs:1k.at is össze-szidta: B-atsányit a fordításról
kifejtett nézetei Emiatt 'kiilön is. A választ a fia-tal ügyvezető szerkesztő adta
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meg zl Museum első évfolyama III. Lıegyedéııek, 1789. Pünkösd hava utolsó
napjáról keltezett Toldalékábafn. Az elvek teriileté-re vitte a vitát, megtámo-
gatta a forditásról vallott felfogását, s nagyrabecsüilt barátját is védelmébe
vette. Nem osupán azzal, hogy érdemeit hazngsúlyozta s a Milton-fordítás kez-
deményezését - amint már eınlítettiik - magára vállalta. haııelnı .azzal is,
hogy vitaírata végén párhuzanıosazıı közölte Vergilius első eklogájánıak erede-
tijét -s vele Rájnis és 'Baróti Szabó fordítását; az oilvasóna, bízván anıhazk
nıegitıél-ését: „1nely.ik és mennyire haladta l-éigyen meg a m-ás";kat“, nıiıltho-gy
,,a különbség szembetiinő'“. Hogy za mérleg Baróti Szabó javára billenjen, arról
tőle telihetően gondoskodott. A kis baráti-szerkesztői -haditett néhány részleté-
ről Kazinczy -egy 1826. júl. 31-én »kelt s Toldy Fereııchfez írt leveléből érte--
siiliink (Kaz. Lev. XX. 73. 1.):

Ez [Baróti] és Rájnis vas.tagon veszekedének. Bacsányi is összeakasztá vele kerekét.
Bacsányi együtt dolgozott Barótival, Baróti mellett, Rajnis ellen. Landerer nekem postán
kiildé meg a Rájnis által fordított Virgili Eclogák egyik ívét, újságképen. Barótinak akkor
nyomtatták verseit in 4-to. Bacsányi azt tanácslá, hogy ugyanazon Eclogát fordítsa
Baróti is, meghaladni igyekezvén a Rájnis fordítását. s nyoıntattassa .könyvébe, mintha
azt ő a Rájnisénak látása előtt dolgozta volna. Rájnis meg fogja ölni magát szégyelté-
ben, hogy a Barótié jobb.

Vergilius már olyan költő volt, aki méltó rá, hogy neosak iskolai gyakor-
latként, esetleg megjobbítvá, hanem mintakéııit, híven -s nagyságán nevelődve
fordítsák magyarra. Hogy Baróti Szabónak azután már egy életre-szóló Ver~
gilius-rajongását Batsányi terelte a fordítás konkrét -munkája fel-é, bizonyítja
az az ajánllás is, amelyet a Költeményes munkák 1789~i kiadásábaıi közzétett
ekl-(iga-fm`(lítás elé írt a pályának, költószetznek akkor újra búcsút moııdó
poéta. (I. 173. l.) _

,,O Te, kinek rnúzsája magas reptével az égbe
Ötli fejét, s a fő bárdus lantjának hazánkban
Fölséges magyar hangzatot ad; Kis iidőre pilıenj meg,
S melyet ohajtot-tál, nagy Virgil pásztori sípját
Mint fúvom magyarul, halljad. - Gondold meg azonban,
Hogy Títír s Meiibő -kettőnköt képez. Az hűvös
Arnyékban azzal fogod itt éneklenikedves
Verseidet. s becses homlokodat kerekíteni mindig-
Zöldellő koszorúval. Az én itt-létem utolsó
Órájára siet: kétszer sem gyűjti talántán
Búzáját asz-tagba Ceres, Melibőnek utána
Utra-kelek, s magyar húrjainiat megnyugtatorn. -"..

A Rájnis és Batsányi között zı, fordításról .folyó vitát akkor értjük meg
igazán, ha figyelembe vesszük, hogy Rájnis értéklése még nem nagyon tett
küliiııbsóget az eredeti alik-otá.-s, az át(lolgo`zá»s s a fordítás között, shogy költői
gyakorlatában nem szakadt még el a kor iskolai-formalista felfogásátóft
Batsányi visz.-o-nt főként :ızért kívánta a hű fordítást, ınert t.is~z.tá.ba.n volt vele,
hogy az igazi költő művében a nagy tárgy s a. jelentékeny mondanivaló meg-
változtathatatlanul lényeges. Hogy a költészet tartalmi .elemeinek milyen nagy
jelentőséget tuilajdo-nít-ott, bizonyítják míivei, de azok a. szempontok s mód-
szerek is, anıelyeket szerkesztőként követett. „Lakorlalıııí verseid nem mehet-
nek bele (it-. i- a- Miı_s-eıımlıa) -- írta pl. Földi Jánosnak -- válassz vailairnely
nevezetesebb tárgyat. A versek magokban jók ugyan; de a matériát is .nagyon
nézziik“. (Kaz. L-ev I. 263. l.) A '.l_`ol(l.alzékba.n lı.atároz.ot-taıı .kiınorldjaz
,„A daraboknak elreııılelésébeıuı iııkáblı zı, dolgoknak nıiségökre s különböző
voltokra. hogyseın a munka. elkészítéséııezk min-énıüségéı-e, vagy .az írónak sze-
mélyére vigyázni!-k-“ (M. l\jIuseu1ıı. I- 281. .l.) Ezt a .~=.ze.r:ke-szt('i.i elvet n:ı.gv gond-
dal, találékonysággal és következetességge-l vitte át a gyakorlatba: érdemes
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a. M. .\lus-eunıot ebböl zl .-:zcıııpontból 's goııdosaıı át-ıııézııi. Idősebb barátja
s szerke-sztőtársa eredeti nııınkáıi-t ugyancsak ,,bele-szerkesztette" zi folyóiratba:
inindegyik mond valanıit abban a közös váll-alkozásbasn is, .amclyııek szolgál,
abban az összefiiggésbeıı is, amelynek része. S a feladat, amelynek megoldá-
.sá.ı`a vállalkozik veliik a. költő. ı1.ag_vrészt -a. ıııíivefkiıezk .is lıaıszınıkra.-vaıız
fokozza intenzitásukat, növeli súlyukat, eme-li kifejezőerejiiket.

Eredeti nıíiveivel is a Mııseııın egyik legtöbbet szereplő 1nııııkat.áı`sa volt
Baróti Szabó. Batsányi szerkesztői ügyességére jellleınző, hogy főként arra
használta fel, aami megfelelt kedvéııek s tehetsé-gének: az alkalmi versekre.
l)e érd-em-es iııegfigyelıii, mennyire ınegneınesiti e különbeın igen gyarló mű-
fajt .a. tárgy jelentőségének Inegııövelése. Batsányi egyik jellemző fogása.
amellyel saját munkáiban is él, hogy a niegiinııelıleııclő alkalmat vagy sze-
inélyt kiemeli elszigeteltségéből, egyszeri szeınéllyességéből: valamilyen
nagyobb nemzeti ügy, vállalkozás vagy eszfmény részesévé vagy hordozójává
teszi s azt-.iinneplli a ınegéneikelt eszıııéııy vagy nıagasztalt személyiség ürügyén.
Még az első pillflaıı-tásra csupán csak u(lv.ari=aF~sági, ta-ktikzıi kčite.lesség-versek
ben is van egy-egy mozzanat, amely e ınagasalıb összefüggés-ek felé villan: -
lflÍazt1'ıczy nlenjeıı. csak utazni; „Útjaiban legszebb verseket írni szokott (I. 86. 1.).
Batsányi nem írt: Alkalom, hogy teltszíníi képek idézzék fel a rınezei élet' szép-
ségét. (II. 137. 1.) Virág nevenapja közeleg: koszorút fejére az Igaz Magyar-
nak, hív Barátnak, ki első királlyzink nıegro-nıolt lakóhelyén lantja húrját pen-
geti, tehát a nyelv s nemzet ügyét szo-lgá.lja~. (ll. 391--392. I.) Orezy László elfog-
lalja főispáııi szék~ét?: a. Ruha után a. Ny-elv is reá vár. hogy -kiil-bel (lísziink
lˇéııyességre hozatt:ıl'.vá.n ınonflhazssa: haldoklott a. magyar. általam él. (II-
256. l.) El -kell .sirat-ni Ráday Gecleoııt? Pl .\*lagyarok 'Fiiköre grót"i nevet nyert
fő virtusaiórt, bár ez legkiesiny-ebbik ék minden más ragyogó c1'.n1erei között.
II. Leopold meg-halt; "l`örvéııyzét, Rnháját. Nyelvét visszaadta a. magyarnak. ki
honjában idegen, száınkivet-ott vala. -- Legjobban látni azonban ezt a tárgy
nagyságábóll lhletet inerítő s a fel-szökő i-hlettel a tárgyat is .inegnövelő si neme-
sítő költői felszárnyalást- azok-ban a ter`je-delmiikben is nagyra ınéretezett ver-
sek-ben. amelyekben zi. Mu-senlııı s a ımögötte álló rétegek irodal-ıni-politikai érzé-
seit, elveit s céljait juittatta kifejezésre Baróti Szabó.

Ilyen mindjárt. a Museum első és ınásozdi-k negyedének -élén közölt. két
progna.nım-ve.rs: a 7`(ír`sasá.g-kötés' (I. 1. l.), meg a R(ída.._u Gedeonhoz szóló óda
(I- 75. l.) is ilyen jelképes értelmű az Álom is (II. 52. 1.). Az indulás forró izgal-
niát., szép lelkesedését az élınény vzalóságávall felidéző Társaság-kötés még
csak a -nyelvıníivelést „teszi ki célu.l“:

...Nemes Nyelvünknek eltízik,
Hogyha mi gyom veri fel kebelét, vetekedve kihúzzák
Parlagodásából, által szállítanak arra
Mindenféle jelen Tudonıányt, bővítik' az éket,
Egymás közt verselve, reá s ftirtözve ruházzák.

A Ráday-ódában ımár ineg-gaz(lag-ödi-k a prograıııiıın-„zeríi ıııondaııivaló:
az itlegellt majınoló, öltözet-ét, szo-ká~».a.it. nagy ıııııltját. ııyelvzét lehányó. elfaj-
zott ınagyarság vesztébe rohaıı. A jobbak, aki-kinek nevében szörnyű remegés-
sel kérdi a költő: „Virrad-e már. vagy elial-konyorlunk?“. úgy érezh-etik:
„N-épiiıı-knek 111-egisziiııte k.i van végezvelt' De 1'-mc felkelnek az Írók, még soha
sem volt ily buzogás, ._.fel, al és közrend fel fo~gta.“ kincse s örökje védelnıéıt.

...Márs ott kinn mennykövez; itt benn
A Múzsák kötik a koszorút: aprílja magyar kard
A törököt, s azon egy tájban emeliti magyar toll
Drága \-itézeinek nyelvét: fel virrad, öriiljiinkl -

A virradat képével vígaszt.alja a roınlás, herııyók, idegen madarak. kihúnyó
nap, komor" -éj bánatában népétől búcsúzó kölltőt ,,a Pati szá.la.sban'“ megszólaló
Melpomené is (Áloiın):
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Bátorodjál. a vírti mezők, a zsitvai niıuiák
Enekidet várják: éled nıadarakkal az erdő:
.»\ visszhang Inúlatní magát kívánja dalocldal.

Az Alom a .\lus~euJm-ban 1785-ről keltezve jel-ent ımflg; a költ-Ő első kötetıében
azonban nyoma sincs. Az 1802-es .kiadás -még l<orá.bb1`a, 1783-ra teszi kelet-
kezését. Iˇalószíııíiııek láıtszik, hogy némi álcázás célzatával, mert - .amint
látni fogjuk - a. jel'k.é1_)e«k értelıne nagyon is aktuális volt 1789-90-ben. a. l'r.an-
ciaországi változásokra S az Abaúj várınegye örönıiinnep-ére írt versek köz-
vetlen szonisz-édságában. g

Mindebben az a. nemesi reformiznıus szólalt meg, amely akkor -- emli-
lettiik -- a jo-zieft`i.nst-a.. gyarn1.at0s.itó. Habsburg-abszolutiznıus.s:1l ~`-`.zenı.ben a
magyar neınzeti fiiggetlenedés és fejlődés, tehát a tö.rténel.n1i helyzetben sziik-
-`:Ót-'.`1'S és lehetséges m=agÍ\':ır halladás ls-ginkáıbb.száınbavelıető reálpolitikui moz-
gatója és töınegereje volt. Ez a nemesi reforınizmus egyre hangosabban és erő-
te'lje-sebben jele-ntke-zett a 80-as évek vége felé, s kezdeti sikerei fezllobogtatták
a l.elil{e~s-.f-(l-és lángját. 1790-91-ben úgy látszott: Il. Lipót erre a haladó ha.gyo-
ınányaiban -s nemzeti reformjaibau megújulni vágyó magyarságra ak-ar
támaszk-odni: ıne-gújítja s az élő fejlődés alapjául te-szi nemzet és uralkodó
~~-čLl=k1l“-;ÍäÍ- il .-L'0~Il~t1'a`t s0(:ial“-t. A Fralleiao-rszágb-an kiibon«ta~koz.ó roppant átala-
kulás e páratlan hatású es'/Jniféje .a ınagyar ııeııiesi refor-n1.izn1us.ııak is közép-
ponti gondolata vo1lt;Batsányi és Baróti Szabó munkáiban, de az egész
Museuınban i.s egyre erősödő hangs-úlly.al tér vissza- újra meg újra. A nemesi
erényeket: a lıíiz.-sége-t, vi-tézséget, inagy fınult-at, derékséget. a magán- és közélet
virtusait azért i-s kellett (l.ic.sőí~tve ınélfitatni ott. .azhol iınegv-oltıaık, s feclclőn szá-
monık-érni. ott. ahol elılcorcszosorltak. mert -az ..al.,kı1“f-b.a.n a nemesszégn.-ek az ural-
kodóhoz nıéltó szerződő-félzk~ént kellett ınegjel-eniniel A ima-gyar -hu-száro=k:h.oz
intézett. zs közvetlenül .a török elleni harcok azktualitásához kapcsolódó - 1790-
ben önáflló nyo.mtatványként is megjelent -- terjedelmes ünneplő ódájában
(Batsányinak a martinyesti ütközetben elesett magyar vritézekre írt Koporsói
vense közvetleniil ez után olvas»h.aitó a Mu.s.eu.n1ba.n, I.. 372-376- l.) ki is mondta
ezt Baróti Szabó:

Örvendj, édes hazám! Örvendhetsz Ausztria! Biztos
Országló pálcád. mikoron magyar őrzi Kimentett
Csaknem egész Európának vesztedre felesküd-t
S összecsatolt pallossi közül. VérO“ıtani most is
Kész érted. Kedveld hívséges népedet: hozzád
Tett szívességét ne felejtsd. A régi Szabadság
E nemes-érzésti nemzet fő kincse, ne kív`ánd,
Hogy valamely cserhát szenvedjen benne: fejének
Választott: szerető tagod oltalnıazzad. Az alkut
Egymásnak szentül megtartván, nem leszen, aki
Köz sorsunk boldogságát meg tudja zavarni.

A nemesi ellenáíllás a maga. győzelmét iinn-epelte 1790-ben, -a megyei alkotmány
helyreállítása után lefolyt főis-páni .beiktatóko-n. A szollleminitásokhoz a kor
szokása szerint. az óda is hfozzátart-ozott. Ba.róti Szabó írt s- kiadott egy ilyet
Szabolcs "v(irme_qye ümıezıére (Kassa. 1791). l;*}nn(-rk .,t.á.ro.gató szavát' visszhan-
gozta Virág aıbban a Barótilroz intézett ó(lá.jál)-an. amely a, Music-um másodiik
kötetének második negyedében jelent meg s Magyar Hazánk szerencsés Bár-
dusának. Nemzetiink diszére termett. Osszianunknak nevezi a po-étát. Egy évvel
előbb (1790) Batsányival közösen adták ki B. Orczy László bei~ktatásá.ra írt-
iinnep-lő költeményeiket: „Két 1lI(ıg_?;rzT Hazafi Érzčkenységei, Tekiintetcs Nemes
Aba-Új Vármegye Öröm-Ünine-pén“ eíınen; a verseket a Muse-u.1n második
kötet-ének első .-negyetl-ébeıı .is lenyoimıatták (54-64. l.). Orczy László akkor már
a veiszedelınes em-berek közt is legelől „szerepelt II. Lipót feketelistáján.
(Mályusz E.: Sándor Lipót fhg. iratai. 440. l.) Batsányti verse nemcsak terje-

79

.=`-in gia E. `-.-'anal Eı l`.-"E|*{ Eı:`-.-`EE..i|Ei nfs “"`.fi.l:;.ı:ıE.i~: lt; ea-'EE-!EiI iiiail:-Íıll;-ésilte
'uı' ' - Il..-'

..-



delnıesebb s elevenebb, de élesebb, politikailag veszélyesebb volt; e-zért is
eınilítették, másodikként azon három vers között, amelyek miatt Péehy József
sárosi nemes 1793-ban, megyéje nevében, mint forradalımi szellemű egyént, fel-
adta a költőt. Három év ala-tt megfordult a szél, s az a nemesség, amelly osz-
tályérdekeiben séntve szitott .nemzeti el-leııállást, ııgyanezen érdekekben 'meg-
erősitve: tapsolt a Mafrtinovies-pör ibíráiılak. A pal-los az öreg exjezsnita bará-
taıilıoz is közel swhant el. Sok mindent el is hagyott az említett versekből
Költenményes Muinfkájinak 1802~es. ın-egjob«bít«ott zkizarlá-sá.baı1. Abból, hogy mi
maradt el, -n-emosaık az abszolutizmus külső és belsö esenzlúrájánfak erejére
következte-thetiink, hanem arra a hatásra is, amelyet Batsányi az örezgeıbbzköltő-
társ politikai felfogására gyakorolt. Az Alom 105 sorából 69 maradt meg; az
átdolgozó plajbásza főként az id-e-genellienee s a ııeınzetí ruhaviseletet dicsérő
részeket húzta á.t. Ilyenféle sorokat: _

...Az elnyírt
" Erdönkben idegen madarak fészkelnek: urokba

Hajtódott az elõbbi lakos! s a régi Szabadság
El.temetésével nyelvét is elhagyta. Pacsirtát
Hallasz már egyedül: egyedül ez imádtatik: eıınek
Tudja minõ tollával akar ki-ki tetszeni. Már a
Kedv-keresés s földszint mászkáló félelem a volt
Szemre legeslegszebb s természeti testi fedezményt
Eltemeték: a strucc, kócsag tollaknak a hírek
Síncs fenn: a kerecseny szárnyak csúfságra jutottak. --

A vendég-nıadarakra miért komorulsz el? Ha megfogy
Mindeddig bövön nyújtott élelmek: hazudjak,
Hogyha ki nem tisztúlnak. ..

Az Abaúj vármegye ünnepe -n-apjára írt versból ilyen részek maradtak el:

Szentséges koronánk (hívlelen örizõk!
Hát így kelle hazánk kincsit eladnotok?)

.. .Visszajött
A régen kiveszett víg öröm: a rabí
Láncokból szabados lábra bocsáttatunk. - -
Ispányink nem igaz kézbe szoríttatott
Székek visszaveszik..

De még hajnalodu-nk; messze vagyon delünkl
Nyissuk fel szemeink, mert nagyot eshetiink. -~
Hányszor tört el hajónk -révbe-kelésekor! -
Mind e gyözedelem semmi, ha nem tudunk
(Versengvén) okosan élni gyümölcsivel.

Egyes szívvel azért pap, nemes, úr, paraszt!
Egy lélekkel! - Azon célra szepelkedünk! -
Itt a vissza-vonás kárhozatos dolog. ---
Tárgyunk eszköziben hogyha nıegegyezünk,
Gyözendünk, magyarok! s kétszeresen megint! --

A magyar hnszárokhoz írt óda idézett részében pedig „az alkut“ helyett ez
áll: ,,Hitünköt“. ,

Az eddi.giek«bő] is világosan lzát.szi.k: Baróti Szabó so~ka.t köszö;nhe`tett i!`.'jzabb
bflI`flÍJâH_{1k."_Ar.an'y mo-gfigyelését, 110gY „haladása n-é1nely'irá.ny`ban kétség-
telen: koltıoıbbotargyakat valaszt, a bevett formákba mevgfeleläbb tartalmat
igyekszik ontenf, k`eg`észítjük, azzal, hogy a kor mozgalmaitól elszakadó költő
bGle`Y0_H0d1k fl 1šÖZ(l('>1_{-šokba:fipolitizálódik. Amikor megszakad egyiittlétük,
Barot_:ieredet1 mıınkaıban erosen visszaesik; nyugodtan mondhatjuk: eredeti
VW-`59'1119k Java a Museııınııak keszult: Abban jelent meg két legjobb verse is:
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az I;."_q_:; ledőlt diófrihoz és A hoZdlı.Oz. -Bate-á.ı1yi az- elsőt- Horaztius híres hajó-
ödájánazk Virágtól -leészít-ett. ııniagyar változata. -mellé helyezte el a Museum
második kötetének ellejére (14-15. 1.): a magyarság veszélyeztetett államának,
sót életének .nagyhatású költői iker jelképeként. A holdhoz írt szép vers a téma
két másik feldolgozásához kapcsolódik, mintegy hidat alkotva közöttük;
Ányosna.-k Batsányitól oly nagyra értékelt verséhez: Egy boldogtalannak
pauaszai a halavány holrlııál, amely .a Mus-cu'ın legelső .negyedében jelent meg
(I. 71. l.), és Batsányi egyik legszebb költeményéh-ez, a Tünődéshez, amely nem-
csak a Tnegszólítás .szép képét -- (Barótinál: „sötétes Éj világos Asszonya,
Batsányinál: csillagos Ég dicső fénnyel mosolygó A-sszonya) köszönheti előd-
jének, hanem számos harngul-ati s szerkezeti elemét is.

A Kufsteinből szabadult Batsányi .nem -tallált ot-th-ont s megélhetést hazá-
jábaaı. Bécsben telepedett le, szűk jövedelemből tengődő kistisztviselőként. Már
líassáról oda készült; irodaloıuszervező terveinek ott keresett 3 vidéki város-
nál tágabb alapot és hátteret. A Martinovics-per után, amikor a haladószel-
lonıii. f`ő1ıeıne<~=ek birtokaik ı11ode1`I1izálás~á.ba vették be tnıagu-kat az országos
reform vá.l*l:ılkozá.sai helyett, még inkább Bécs`l-ett .a bénult magyar szellemi
fftfitllüli ŠS l<ÖZëDl1011t.Íıı- Görög Demeter. Sáıudor _l.stván. Péteri Taıkáts József.
Soıııog`.\'i János. Báróczy Sándor. Kulcsár István, Teleki Sáımuel. Révai Miklós,
l[orÜ.i.nyi Elek. Dec-sy Sámuel, Kisfaludy Sándor, Pápay S-áınuel, Kerekes
Sámuel -- a sort a kor csaknem minden .nevese-bb szabadon mozgó magyar
irójával folytathatnánık - ott ılaktak. illetőleg sűrűn odajártak. Ott voltak az
Gäefleg +SZÍlI1'll)ajövő ınecénásolk, a magyarországiaknál valamivel mégis csak
.-zabadalıh tekint-etű cenzorofk. a jó arckzépfestők. rézmetszők. -tipográ.fn.s.o~k-
Batsányi anegta1'tott.a., fezlújította kapcsolatait s újakat szerzett. A reformpárti
főnernesek emlí-tett csoportjával, amely megfélenrlítve vagy megtorpanva,
hűségnyila.tkozatokat tett ugyan, de tervét nem adta fel, s úgy látszik Napo-
leont Sem hagyta. ki sz-á.`rnitása.il)ól: e ré-gi főszövetségeseivel továbbra is kap-
csolatban maradt; táınog,-atást kapott tőlük, levelezett velük, 1800 nyarán a cso-
l`>0Iˇt egyik -'t.ev.ék«eny tagjával. Semsey Andrással beutazta Magyarországot.
A bécsi írók közül ti.-s azokkal fűzte össze szorosabb barátság, akiknek fejlődé-
sét termékenyitően b-efolyá-so-l-ták zi felvilágosodás, a francia forradalom s a
nemzeti szabadságınozgahnak eszméi. Magyarországi barátai is ebből a réteg-
ből kerültek ki: tovább-ra is a. köznemesi s plebejus származású értelmiség
refornrıista szárnyával rokonszenvezett. A jakobinus balszárnnyal szükségkép-
pen -nıeg -kellett lazitania. sőt sz:ık`it-aııia kapcsolatiait.. Efgyefbek közt ezért sem
tudott együt-tmüködni Kazinczyval, mikor az, fogságából sza-badulva, levélllel
s szem-élyeseıı is felkereste. Ferenc egyre élesebb sv egyre sterílebb önkény-
uralma idején persze egészen megváltozott feltételek közt kelllett, a nyilvános
szerepléstől már csak gyanús neve miatt is tartózkodni kényszerülő, Batsányi-
nak a maga ınunkaterületét megk-eresnie. Megkisérelte, hogy azon a bécsi
oszt-rák írói körön át, amelyhez későbbi felesége, Baum-berg Gabriella tarto-
zett. cselekvő részese is legyen a romantika felé fejlődő német irodalomnak;
kitűnő latin nyelvtudásaj klasszikus költői műveltségc pedig arra képe-sitette,
hogy :L végső. elkésett virá.gzá.sá.`t élő európai újlatin költészetben `rni`-nt .,-1na-
gzyar Balde“ szerezzen .nevet s öss-zekötit-ebéseket és th.-og`y elmélyedő filológläzi
tannlrná-nyakkal növelje kritikusi felkészültségét. Nem adta fel a költői pályát
sein. de 1808 körül kiadásra készített .kötetének rendkívül bő kisérő.magya.-rázó
s jegyzetelő apparátusa. -azt bizonyítja. hogy költőként i-s a magyar művelt-
ségpolitika elvi s -szervezeti kérdéseihez akart még mindi g hozzászólni.

Eredeti műveit azon.ban -- mind a magyar irodalom, mind a saját fejlődé-
sének nagy -kárára -- még sokáig nem adhatta közre. Azt tehette csak. amit
idézett töred-ékében irt, ho-gy -t. i. jó bará`t:_1inak munkáit szorgalmatos figyeleın-
mel .megvizsgálta s h-ibáik megegyengetésébeıı barátságosan segített. Ezenfelül
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még azon munkálkodott, hogyha a magáét nem, legalább régi és egykorú író-
társainak műveit adhassa a közönség elé. Ez is igen nagy munka. volt: a kiadó-
nak a helyesírás. a helyes rmagyarság, .a jó stílus, az ép verselés, a szöveg-
kritika kérdéseitől a mecénás megszerzésén át` a könyv kiállításáig, tehát
betűje, díszoi, papírja, korrektúrája kérd-éséig mindennel törődnie kellett.
Batsányi a -gondosságnak, jóízlésnek, erélynek, kitartásnak - sőt már némi
pontoskodó konokságnak - igen szép példáit mutatja ezen a téren. Baróti
Szabóhoz fűződő irodalmi kapcsolatainak is ezek főtárgyai Bécsben és
Párizsban. _

Barátainak kényszerű távoztával nagyon egyedül maradt az öregedő kas-
sai költő-pap-tanár. A fogságból szabadult Batsányi valószínűleg felkereste, s
bizonyos, hogy Bécsből is állandóan levelezett vele. Batsányi magyar barátai-
hoz írt leveleinek,,sajnos, csak egészen kis töredékét ismerjük. anyomnkba szo-
gődő kutató ott sem igen találja meg őket, ahol más-egyéb megmaradt: úgy
látszik, a forradalmár neve, különösen második köröztetése s elfogatása után,
olyan veszélyesnek látszott, hogy a féllénkebb-ek elégették azt is, amit külön-
ben megőriztek volna. Barótihoz írt levelei is elvesztek vagy lappanganak-
Kapcsolatukról tehát néhány töredékes, el-szórt nyilatkozat mellett a továb-
biakban isfőként Baróti Szabó néhány levele s műveik alapján tudunk képet
formálni.

A XVIII. század végére minden nehézség ellen-ére is nekilen-dülö 'iro-
dalmi életünkben egyre sürgetőbb igény támadt a magyar könyvek kiadá-
sára. A kérdés a -bécsi írók körében Lis állandó beszéd tárgya- lehetett: köztük
született meg la Magyar Minefrfva néven meg-szervczendő könyvsorozat g-ondo-
lata is- A vállalat tervét 1797-ben Péteri Takáts József dolgozta ki: Festetfic.-=
György grófnak belső -embere, László fiának nevelője s iro-dalmi dolgokban
tanácsadója. (1797-ben pl. őt bízta meg a gróf az újonnan épített! balaıtoni szál-
litó-vitorlásra, a Pho-enixre vésendő felirat kiválasztásával; az alkaloınra
Batsányi s Baróti Szabó .is írt verset.) A vál.lalat terv-ét Festetics is jóvá-
hagyta s forgótőkéül évi 1000 forint támogatást ajánlott fel. (Takáts Sándor:
Péteri Takáts József. Bp. 1890, 97-112. l.) Ha a vállalat kezdeményezője s szer-
vezője -- mint ahogy ezt Toldy Ferenc és Bayer József vélték -- nem Batsányi
volt is, bizonyos, hogyfl élénk részt vett a szerkesztés munkájában. A felszólító
leveleket, hogy kész munkáikat kiadásra átengedjék, Takáts irta meg, de mind
a revíziónak. mind a kö-zrebocsátásnak előmozdításában Batsányi is segédke-
zett. A Minerva példás figyelemmel kiállított első kötete Anyos Pál munkái-
nak Batsányi-gondozta kiadását foglalta magában; a harmadikban Virág Be-
nedek Poétai Munkáji jelentek meg 1799-ben; egy következő kötetet pedig
Baróti Szabó verseinek szántak. `

Batsányi mindkét költővel szoros baráti kapcsolatban állt. Virág 1798-i
bécsi útja alkalmával meglátogatta (Kaz. Lev. II. 506. l.). Ugyanebben az évben
Baróti Szabó is járt Bécsben. „Az iskola-«ta.nitás-tól egészen felszabadulván.
Szt. György havának 23-dik -napján Kassáról kiindultam. Lábam gyengesége
megorvosoltatása végett Bécset is megjártam. Onnan hat hét után megfordul-
ván. most Komárom táján pihent-etem m~a`gamat'“, írta Arankának 1798. jún.
6-án. (MTA. M. Irod. Lev. 4° 3.) A kiadványokhoz arcképek is kelflettek, s ezek-
ről Baítsányi gondoskodott. Mindkettőjüket lefestette barátjával, az ügyes és
kedvelt Kiningerrel, -s a rezek készítésére is -nyil-`ván ő adott megbízást Czet-
ternek, akivel állandó kapcsolatban állt. A Minervában egyik kép sem jelent
meg. Takáts, aki 1800. jan. 15-én beszámolt az irodalmi dolgok iránt erősen
érdeklődő Légrády Imrének a. Virág-kötet előkészítéséről, többek közt azt is
közölte, hogy Virág, képe munkában vollt Czetternél, de a költőnek nem tet-
szett, zs a -kötetben egy másik, Johann Passini által met-szett arckép jelent meg.
(A levél kivonata MTA. M .Irod. Lev. 40 127.) Kininger festményét Virág
1802-ben kérte vissza (MTA- M. Irod. Lev. 4” 29.). Baróti Szabó képe, amelyet
Czetter még 17,98-ban rézb`e meltszett, csak a költő versei-nek`1802-es kiadásában
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került nyilvánosságra. Baróti Sza.bó -ezt irta róla 1799. dec. 7-én Péteri Takáts-
nak: ,,Batsányi is ira a kép iránt. Ezek a szavai: A te képedet rosszul metszette
Czctter. Meg is ígérte. hogy újra fogja csinálni. Mi formábóli a nála lévő,s az
ő gondolatja szerént rajzolt bécsi képből? ezt követte legelőször Czetter. Az
szerént csinált munkáját a ti javaslástokból is meg kellett változtatni. Más
festett kép pedig nincsen, amely szerént újra fogná csinálni. Minek ter-
helni Czetterti minek akar oly formába öltöztetni, amely merő képzelődés.
Majd arra fakaszt. hogy minden képen kiadják. Mit itélsz e dolog felől'?“

Úgy látszik (mint valószínűleg a puritán Virág is) túl pompázatosnak.
idealizáltnak találta 3, képet, amely az ekkor már Baumbcrg Gabriella roman-
tizálódó körében élő Batsányi ízlése szerint készült; érdekes, hogy majdnem
ugyanezt kifogásolta Kazinczy Batsányi arcképén, amelyet Füger képe nyo-
mán John inıetszett, s amely a költő Poétai Muııkáina-k 1835-öt kiadását diszíti
(Kaz. Lev- XIII. 84. 1.). Baróti Sza-bó később új rezet készíttetett Kininger
festményéről Johann Blaschkevell, s ezt tette Aeneis-fordítása első köteté-
nek elejére. _ `

Takáts felszólítására 1797-ben leg-elsőnek válaszollt s közölte, hogy újra
hozzáfogott költeınényes munkái simogatásához, melyeket már második éve
rostálgat. (Takáts S. i. m. 103--104. 1.) Bécsi látogatása idején nyilván újabb
biztatást kapott: ekkor Arankával közölte, hogy versei jobbításán dolgozik.
(MTA. M- Irod, Lev. 4° 3.) Fent idézett levelében. 1799-ben Péteri Takátsnak is
beszámolt munkájáról: ,,Még munkáim nincsenek leírva. Sok dolga volt mind-
eddig azon derék V. Nótárius Úrnak. Sürgetnem nem illendő, mivel ezt is merő
jószántából cselekszi. Virág Bence. gondolom, már készen vár. - Ha leírják
is, először meg kell válogatnom a 24 árkus.ra férendő, és az oda illlendő dara-
bokat. Reménylem ugyan, how egy vagy másfél lıónap alatt minden el fog
készülni.'_De Te meg ne szünjél sürgetni Virágot. Övé az elsőség, Köszöntet
Pyber úr. Írd.meg, ha valami észrevételeid vagynak, kivált a. kép felől. Sietvef'

A Mine-rvábazn történő kiadás terve .azonban kútba esett. mert Festetics
megváltoztatta ígéretét, s a vállalat pénz nélküli maradt. Az öreg költő 1799-
ben ugyan elküldi még névnapi köszözntését a grófnak. de nem ha-ll.gat.ja el
csa`lódását.-

Megszoınorodva értettem a M. Minervának megszűnését. Alig kezde a Magyarok
tapsolásai közt napvilágra jőni, s máris a sírba fekszik - ! Mely számos irókat támaszt.
hatott volna nyelvünknek előmozditására -- ! Nem merem vizsgálni a dicsőséges szándék
megmásolásának okait, tudván, hogy teljes szabadságáhan állott oly nagy Méltóságnak
mind az elkezdés, mind a' félbehagyás. -- En különös köszönettel tartozom- Nagyságod-
nak csak azért is, hogy csekély 'költ-eményeirn-et szárnyai alá fogadni méıtóztatott volt.
Az ezekhez való jó reménység fejében megtettem előre magam is a már nem használandó
fáradtságot. és költséget. -- Most már Bécsből az oda -küldött mnnkáímat minden nap
várom vissza. Velem együtt ezek is elenyészhetnek. En azonban, amíg pihegni fogok, mín-
denkor megkiilönböztetve fogom tisztelni Nagyságodnak édes Hazánkkal tett számtalan
érdemei-t. Záloga légyen ezen igéretemnek ez az egvnehány vers, melyet, számos eszten-
dok, s minden jók buzgó Kívánója mellett, bényujtani bátorkodom nevenapjára Nagy-
ságodnak. (Keszthelyi Helikon-Könyvtár.)

Hogy Batsányi nemcsak az arcképről gondoskodott, hanem a Minerva-
terv ıneghiúsulta után is bátorítója, bírálója. segítője volt öreg barátjának.
bizonyítja Baróti Szabónak az a véletlenül megmaradt levele, amelyet hama-
rosan az idézett Fcstetich~levél után í.rl1.a:t=otft_»s .amely világosan utal B-atsányi
válogató elvére. .

„Kassára küldött, -s onnét visszautasíttatott leveledet tegnap vevém. Elhalasz-
tódott az Oda való menetel; mert elébb a pöstyéni ferdőt meg akarom próbálni. De ez is
még késöhbecskén esik meg: t. i. úgy határoztuk meg magunkat, hogy a jövö hónapnak
utolja felé induljunk oda. Magam is igen szeretném, ha Virág Benedek barátunknak
gyönyörü verseit nyomtatásban mennél hamarább olvashatnám.

Megint úntatsz, hogy munkáímnak javát kiválogatván, én is egy kötetre-valót (jól
kipallérozva) készitsek nyomtatásra.
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En a pallérozáslıoz, minden időmet reá fordítván, amióta visszavettem költemé-
nyimet. minden .tehetségemmel hozzákezdettem; s kétszer a Hexametereken, egyszer az
Alagyákon, minden megkimélés nélkül, által is mentem. Most második izben rostálom
az Alagyákat. és pedig oly vigyázva, hogy igen kevés fáradtságomba fog kerülni mind
ezekben, mind amazokban az harmadik megjobbítgatás. A lírikusokat akkor veszem elő,
midőn az elsők ınindenütt ki fogják a próbakővet állani. Es így ellıányván is az alább-
vaió darabokat, két kötetre (a még ki nem adattakkal) fel fog szaporodni az egész
ınunka. _ Te a java munkából csak egy kötetet kívánsz. Ezt is mi végre? Ki fogja
kiadni? Nékem már az egyszer megígért s megtagadott jóakarat nem kell. - Holtom
után a nyomtatványban a megtett jobbításokat megtalálja valaki, ha akarja. En
a tisztára való beirást nem győzlietem; más pedig nincs, akire bizzam.

` Ha nem ı`estelled, írd meg, milyen darabokat akarnál az első (nálad egy) kötetbe
tétetní.

Mivel látni kívánod, `elki.ildőm a Grófnak irt verseket. Bár azonban más valamit tet-
tem voln.a;l“ (OSZK. Fol. Hung. 1315. Il. 17-~18. 1.)

Baróti Szabó Dávidnak l\`Iegjobbított s Bővített Költeményes Munkái
1802-ben mégis megjelentek Komáromban. A két köfltő addig még személyesen
is találkozott. Batsányi, mint em.`lLít.ettiik) 1800 ny.aráı1 Semsey András társasá-
gában beutazta Magyarországot. Járt Balat-oııfííreden is. (Levelei Kovachiciı
.\[.-ho'/.. 1800. jún- 4. júl. 6. és 14. OSZK. Quart. Lal. 43. 16. köt. 126., 136.. 182-
83. l.) A balatoni fiirdőhel-yen ebben az évben is sok számottevő ember fordult
meg, éppen Batsányi ott ta.rtóz.kodá.sa idején: Kisfaludy Sandor feleségével
(Lev-ele feleségé-hez 1816. I. 28 29. MTA. M. Irod. Lev: 4” 140.), Schedius, Péteri
Takáts, Kis János .s 1n.inden bizo-nnyall Baróti Szabó is. Takátsnak 1800. aug..
S-án Légrádyhoz intézett leveléből legalább is erre lehet következtetni: ,,ltt
találliiıztaııi vele lS(~lıc(.li11sszal| össze. valamint Batsáııyi ı'1rı`al is. Sajnálom.
hogy oly rövid ideig részesiilhettzeın tánsaságáb.a.n. De bezzeg az alatt igen sze~
1`e-nc-sétleııiiil járt T. Ba.róti Szabó Dávid Ür, .akit Pyber Benedek Ürral együtt
f`l1'aga.dván pajkos lovaik. cs.a.kne-nl ha.láll'iaıi levének. (..\l'l`A. M. Irod. Lev.
4° 138.)

A halálát egy-ébkón-t is egyre váró öreg ıköltő nem fogadta meg egészen
fiatalabb barátja tanácsát: mindent .meg .aıkarit menteni verseibő`_, aminek
valami jelentőséget tulajdonított. Batsányinak megvolt a kiadás (0SzK. R.
693.), s tintával gondosan bejegyze-t-t javitásai azt mutatják, hogy .alaposan
átnézte. Ismerjiik róla való vélekedését is. A többször említett. 1808-as kézirat-
tőredékben ezt olvashatjuk: „Igaz ellenben és ta.gad}ıa`tatlan. . .hogy Dáfvidunk
borostyános hárfája még jobban tetszenék mindnyájunknak, és poétëıi nagy
érdemei még szembetiinőbbek voilnának, még közönségesebben becsiiltetnének.
ha 'megjobbított költeonérıyes munkáit nem fmegbőfvitfve, hanem -a szépitésjavát-
kiválogatván s jobb reıırlbeszeılvéıı. inkább kevesítve és egyszersnıiııd csino-
.sabbãln 1`ıyoıı1t-attatva, b-0csá.tot~ta volna még egyszer világo-ssá gra; és így a há-
rom komáromi kötet helyett, illendőbb »S -díszebb öltözetben. csak kettőt adott
voflna. -- V-agynak oly smrencs-étl-en órában költ elmebeli sziilenıények, majd
ez majd anıaz alkaınatossá-gr'-a nagy sietve késziilt erőtlen és kellenıetlen ver-
sek. amelyekeft semmiféle jobbítás soha többé jókká s szépekké nem tehet. Ha
az ilyen költemıények száıııosaıı ta.láltatn.a.k v:ıla.mely poétai g'yí.ijten1.é11ybeıı.
Ql_flY01n:ják, homályba rejtzik a t-öbbinek érdomiót is. A gáııcskereső irígy pedig
tőbbnylre csak azokon akadoz kancsal szemeivel; csak azokat látja s csak azo-
kat -mutogatja másoknak is, hogy gúnyolódó ítéletit hihetővé tegye. A V01--
seknek szama vagy sokasága különben is keveset tesz; és a bővités csak úgy
s akkor lehet kedves. kívánatos és dicséretes, ha a, költemények már magok-
ban jók és vallósággal szépekf'

Ugyanitt ıncgenılékezik Batsányi .a Mom/O.-r Éinéísről is, amely meg-
mutathatja: „mely hív b.arát.ságban éltünk mi már huszonegy esztendőktől
fogva. s mely igaz s -szíves egyenes-sé-ggel igyekezıtiink mindenkor édes Hazánk
közjavára. Hogy pedig ő. egyúttail, azt a dicséretet is önként meg akarja osz-
ÍEITIÍ bčil'-ã'lt;Í2'l\ˇi1l. H~I1_10l§ˇBt emlitett munkája által érdemelhetett polgártársaí-
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tól - ez zi szép és nemes szándék új bizonysága (lehet annak an tilszta lánggal
égő hazafiúi ritka szeretetnek, armel-*y ezt jólelkií, igaz szıvn es tiszteletre
mindenképpen méltó derék Magyart még sírján-ak szélén is eleveníti s afmely-
nek ö, egész élete folytábafn, oly sok; szép jeleit adta.“` .

Batsányi .nyilván látta már ekkor Baróti Szabó .-Xene-is-l'ordításának AF:
Olfvasóhoz intézett, Virten, 1808. Sz- Jakab hav. 21-dizk -napján kelt bevezetés-éből
a rá. vonatkozó passzus-t: „Elvégre (amit talán legelöre kellett. volna említe-
nem) B(ıt8(in_m`. barát-O-ınna-k is sokat -köszönhet a Magyar Énéis. Megértv-én ezen
.s.zélestudoıı1áııyıi és egyszersmind gyönyörütollú jeles Poéta s nagy Hazafi.
hogy sokan anár nyomtatásban is látni kivánnák a. munkáit: levelei-ben gya-
korta intett és kért, hogy; azzal ne- sietnék: magamat zi deákban kitett éntelem-
hez, amennyire lehetne, ınindeniitt. szorosan kö.-'teleznén1; az ejtett hibákat írto-
ga.`tn.áın stb. Sőt. .a.ınint hosszas hív barátság`uklıoz s édes Hazánk közjavára
tárgyazó igaz és szives egyességiinkhöz képest, önként ajánlotta fáradságát;
szívesen megtette, hiva.t.a.lbéli köteles fo.glalato.sságai s egyéb szorgos dolgai-
tól valló iiros óráiban, azt is: hogy a 1negvi.zsgálltatásra hozzá kiildött 12, köny-
vet egy-enrkéııt =eıgIésze,n általolvasgatta. a. deákkal figyelmesen ö-Siszevetette, a
gáı`ıcsoka.t szorgalınato-san kijelelte. s több ízben maga is javí'-tgato-tt. rajta. -
Üdő telt azonközb-en: de hasznosan -telt. Azért., ha valami díc.séret-et érdemlek
Enéisemből, azt örömmel megosztom :kedves baráto-nnna.l.“ A Pybernek szóló
ajánllás szerint (Vzírgilius Énéisse. Fordította Baróti Szabó Dávid. Elsö kötet.
1'-V. ének. Béts. Dolfl Antal iköl-tszógévzel. 1810. V. I.) az 1804-ben »kezdett fordi-
tás akkor már készen állt. Keletikezészében, kidolgozásá.ban ıııeg_ieleııés-ébe-11
igen jele-nftös szerepe volt Batsáuyinak.

Enılítettiik, hogyan s miért. biztatta rá :nl-ég' lšassáıı Rájniss-al vitázó
barátját az első ekloiga lef-ordítá.sár.a. V-ergilius azóta. is állandó olvasnıányuk
maradt, s az évek multával mindketten érettebb nyelvmiivészettel s zı. fordí-
tásról való fejlettebb .felfogással közeledhettek hozzá. Batsányi, a Bécsben
megnyílt lehetőségeket inérlegelve, időközben erőteljesen tovább képezte ma-
gát a klasszikus írodalomtudományban. Mu«n.kássá.gának - egyebek között --
sajnos, ez a részlete is csakneın teljességgel feldolgozatlan; tudjuk azonban,
hogy nemcsak .l.ati.n verseivel volt sikere, haneın klwsszikııs míiveltségével is
szerzett tísztelőket. Párizsban pl. jóbarátja lett Lemairenek. zi tekintélyes új-
latin költő-nek s az egyetemen latin költészet ztanáránazk; vele késziilt. egy
mintaszerii, kritikailag megtisztított. szövegű Horatiust kiadni. (Levelle felesé-
z9.'ëh@7» 1816. lll. 14. Mászolata OSzK. Fol. Hung. 1315.- ll.) A bizalom tehát.
amellyel öreg barát.ja bírálóul s se-gi-tőtzársnl -kérte, jogos volt.

l-fogy az egész Aeneis lefordításának terve (mi-kor öltött- lıatáˇrozzott. for-
mát, nem tudjuk. Említ-ettiik: a két bar:-.'ıt levelezéséből csak Baróti Szabó
néhány levelét i~smerjii-k. Bizonyos. lıogy 1804-ben. amikor 11 fordító hozzákezılett
nnınkájához. Batsányi - életében nt.olj.á.ra -- Magyarországon járt; megláto-
gatta barátját s köriilnézett, hol ta.lálh`a.tna meeénást. kiadót a` vállalkozáshoz.
„Vettem Szabó Dávidnak levelét, anelylien írja, hogy Batsányi úr megláto-
gatta.. utóbb pedig lev-él által tudó-sí.tott.a, hogy a-z ifjú gróf Festetieh költsé-
get ígért Virgil magyar Énéisének kinyoınt-atására-. Ha bizonyosan tudná..
hûgy Számot' tarthat-na az ajánlás bételjesítésére, annál inkább iparkodznék a
fordítással. Do kunyorálni egyá.lt.aljába.n szégyenll“ - olvashatjuk Péteri
Takáts L-égrádynak Veszprémből. 1804. nov. 4-én írt levelében. (Másolat. MTA.

Irod. Lev. 4° 138.) , _
1805- jún. 10-én Balsányi és Bannıberg Gabriella lı:'ızass.ágot kötöt-

tek: erröl közös levélben értesí`tették a ~virt.i po-étát. akit Gabriella, úgy lát-
szik, meg is hívott magukhoz Bécsbe. Az örvendő öreg már júl. 8-án verses
levéllel gratulált s maga helyett Vergilius verseit küldte el:

A kõltemények (merttagadnom nem lehet
Néha-napi mulatságomi agg-létemfkor is
Váltig gyönyörködtetnek. Enéis kivált
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Ebből nagyobb rész nálam is magyar; de még
Tisztára nincsen íı`va. -- Mo-st a tizedik

" Könyv van előtteın. -- _Jčllehel nyert vállat is
E munka megpróbálna; jóllehet becse '
Seprőre szállott a magyar nyelvnek magyar
Hazánk fiaiban, és kivált leányiban:
Csak végrehajtom, amihez fogtam. Talán
Még valaha feljő csillagunk; talán ezek
Helyébe jobbak kelnek, és Hazájokon
Me szárıafkodnak. visszafordulvá-n azon
Ajaãra, melynek mása nem találtatik,

_ Mely úgy hajolna Virgil hangmértékire.

„lflzen hónapban - folytatja - keveset do.l`~gOzta.ın, -ınagaınnak egy kevés
megpihenést all-:zarván adni. I-[alljad Juno beszédjének némely részét* - s mu-
tatóba kiírja. a X. éııek 86--99. sOrá.ııak fordítását. (OSZK. Fol. Huıng. 1315.
ll- köt. 29- f-, `1n.ázsOlzat.-)

1806. felnwıáı' 20-i levelólıeıı újra. bels-z-á.ı11oll. a~ f()ı`(lí-tázsról (u. o. 15. 1.): '

Elsz-e, halsz-e? Hogyan vagy? Utolsó leveleidre is adtaım volrt feleletet. Te azóta
elhallgattál. Talán irásomat nem vetted? az meglehet; annál is inkább, mivel akkor semmi-
képpen nem akadhattam azon leveledre, melyben mostani szállásodat jelentetted, és így a
borítékra én sem írlıattam ki. Sajnálom, ha eltévelyedett. Abban kedves Hõlgyedriil bőveb-
ben emlékeztem, s a németül jól értök teljes megelégedését is megírtam. Bár a mi
nyelvünk is dícsekedhetnék oly fennjáró. s valóban bámulásraméltó Poétriával! Ezerszer
tisztelem. Itt körül-belől igen sokat betegeskednek és halnak. Ebből én ösztönt vettem
magamnak, hogy a munkába vette Enéíssel nyakra főre -siessek. Mit mondék! tovább nem
viszem: azt. amit már készitgetıtem, kínyalogatom, valamint a medve a kõlykeıt. Be
szeretném, lıa közelebb volnál hozzám! hamarabb és tökéletesebben kifejtődzhetném a
galibából. Mikor fogsz errefelé jőni? Szivesen várunk. Azonban, ha erőm engedi, a javát-
gatással fogom az üdőt tölteni, hogy bölcs ité'leted kevesebb kivetnivalót találjon. Isten
hozzád! Sietve. Virt. Bőjtelő hav. 20-dik naıpj. 1806-ikban. `

Igaz barátod
Szabó Dávid.

P. S. Szokásom szerént megírom azt is, meddig jöttem a_munkában. Az utolsó lar-
sangi napokat futólag igy rekesztém bé: .

Ehhez a levélhez már a XII. -ének 921-952. sorának fordítását csatolta.
1806 elejére tehát készen vo'l=t az egész fordítás első fogalmazványa. A kézirat
s a róla készült =1n.ásolatOk ıııegvaznnak az OSZK. Kézirattárálıain (Quart. Huııg.
46. 1--3. kötet). Taııúságuk szerint Baróti Szabó ekıkor írta a Pyber Benedek-
hez szóló `ajánlást s a.z akkor mé.g .a „Kedves Olvazsóhoz“ intézett elöszót„
ameilybő-l Vergilıiuıs mıéltatása melleftt lıiállyzott Ba-tsáııyi érdenıeiafıek elisnıe-
tése is. Ekkor kiildhette el Bafsáılıyiııak -- az említett részlet-ek után -- egy~
szerre az egész fordítást' 4

Batsányí kritikájza el-ég keısııény I/elıetett. Erre vall Virág flevele, amely-
ben 1806. szeptzember 11.-én ezt írta Kaziııezynaıkz „Hal.loın1, Bats-ányi Szabóit igen
lehuı`1°o-gatta Vergiliuzsu miatt. noha. ıı1.iı1dég felkérte reviz'ója. a.lá“. Nyonıdábzı
adás előtt tehát Ba'Esány.i mégegyszer átgy1'11'ta a fordítást. 1806-ban kezdték
el a.~ javítást s két évig zavartalanull folyt.a.tták is. „Üdö telt azoinıközben, de
hasznosan 'Ídlt“. Hogy Baróti Szabó miként-fogad-ta Batsányi ;i.a.vas1a.tait, a
l3a.rá.tja. érdenıeit elisnıerő feljebb idézet-t mo-1'ıda'toz'k mellet-t jellemezheti a
nagyon 1negt`ára.dt öregember 1808. július 3-án kelt- llevele:

„Az elmult hónap 27-ik napján, a sietó alkalmatosság miatt leveledre csak röviden
felelhettem. Hogy előbb nem írtam, rosszra ne magyarázd: bizonyosan nem -tudtam hol-
létedet, minthogy tenmagad jelentetted, hogy ferdőbe fogsz menni Bádenbe, meg nem
határozván, meddig fognál ottrnaradní. Bujdosóba, vagy talán éppen elvesze-ndőbe nem
akartam levelemet bocsátani. Azért, ha későbben irok is, mintsem talán reményletted
volna, nem lehet okod igazbarátságomat valamely kétel-kedésbe lıoznod. Csapodár soha
nem voltam, lenni sem akarok. Köszönöm szives fáradságodat, s kérlek egyszersmind,
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hogy azt továbbra se sajnáld. Ezt Virgiliustól meg nem fogod vonni, hogy Nemzetünk
előtt kedvet találjon. En már öreg létemre a munkában nagyon megfáradtam, 8 csak alig
várom, hogy tőle megszabaduljak. Te is meguntad már; de Hazánk javára törekedünk.
Ha helybenhagyást nyerentl annál Enéis, köz veled a dicséret. A párizsi nyomtatványnak
hasznát vettem. A szerént osztotıtam fel csaknem mindenütt a §-sokat. Az aszteldámi
kiadás apud Jac. Vetsnium-1344 [P] sokkal kevesebbre osztja fel. Pápai Sámuel könyvét
egészen általolvastam. Róla tett itéletedet helyben hagyom, hogy igen is derék munkát
adott ki: afzt azonban magamis, Pyrber [I] is., Döme is csaknem bosszankodva vettük,
hogyt annyi Autorokat elöszámláiván, s különb-különb helyeken, Terólad csak kétszer,
s akkor is mintegy általfutólag emlékezik. Nem szükölködöl az ő megdícsérése nélkül!
(OSzıK. Fol. Hung. 13.15. II. 30--3l. f., másolat.)

Valószínű, hogy csak ekkor egészítette ki újraírt s 1808. Szent Jakab hava
21-ről keltezett előszavát za. Batsányi ér-demét elismerő sorokkal. „hogy köz legyen
vele a dieséret“'. A javítás munkája ezután is folyt még, de a. munkatársak
legfőbb gondja ezután már 3, kiadás biztosítása vollt. Az 1810-ben megjelent
első kötet címlapja szerint Batsányí barátja, Anton Doll, bécsi könyvkeres-
kedő váfllalkozott at költségek fedezésére fs 1809. március 25-én a Hazai- és Kül-
földi Tndósítások (24. sz. 191. I-J lmár hírt ad róla, hogy a munka .nyoandába
került.

Igaz hazafiúi örömmel jelenthetjük, hogy Nagytiszteletü Baróti Szabó Dávid Ur
régen munkában lévő Aeneássát kicsinosgatva s megegyengetve már sajtó alá adta. Igy
telıát ezen öreg, _de fáradhatatlan tudós hazafinak tollából nemsokára látni fogjuk
Virgilíusnak mind Eclogáit, mind Aeneissét, melyek Bécsben nagy gondviselés alatt nyom-
tattatnak.

A kiadvány .sorsában új fordulat következett aımikor Batsányí 1809
őszén Párizsba szökött. Távozása ellőtt arra kérlte barátját, hogy az ns írjon
neki, amíg ő nem jelentkezik. A türelmetlen öreg azonban nem bírta. a- hallga-
tást: 1810. jan. 18-án a következő levelet írta (OSZK. Fol- Hung. 1315. Il. köt.
33. f.): -

Az elmúlt 9ber 9-dikén azt irád nekem, hogy mig további leveledet nem veendem,
iıallgassak magam is. Hallgattam csaknem egy fertály esztendeig. Már, elunván a hosszú
várakozást, meg kell szólalnonı, és tégedet. hagyásod ellen is, előznöm: hogy mind
magad, mind pedig sajtóra adott munkám felöi. legalább rövideden tudósits. Remény-
leın, hasznodra szolgált a ferdőbe való zkirándulás: ha úgy, nagyon örvendek rajta. En,
szavadat követvén, a négy utolsó könyvet, megigazitva, Doll Antal uramhoz legottan
felküldöttem. és valamivel később, egy ízben a 6-dik, más üldőtájban a 7~dik könyvnek
bővebb megjobbítását is. Több igazgatást nem tészek; nem is látok szükségesnek lenni.
Do!! uram, nem kétlem, közlötte veled a dolgot. Azért kiméld meg s ne fáraszd semmit
magadat; és az öhozzá küldött egyengetésimet megtartván, csak menj a dologban.
Várom már egyszer a kiadást; várják velem együtt mások is. Kérlek tudósíts mentől
előbb. Elj szerencsésen. Köszöntöm -kedves Hitvesedet. ,

` .

Baıtsányi feljegyzése szerint a levél 1810. jú-I. 1-én érkezett Párizsba. Hogy
a kiadás .gondja továbbra is foglalkoztatta, bizonyítja 1810. febr. 26-án felesé-
gélıez írt levele (11. o. 107-108 f.):

ı

Ob der alte, halbtote Greis, bei Komorn, noch lebe? oder ob er vielleicht zu
seinezn Vátern emigrierıt sei? Weiss ich nicht. Eben so weníg ist es mir bekannt, ob er die
noch zurückgebiiebenen l-ezten 4 Gesãnge nach Wien geschickt, oder was er sonst damit
gemacht luabe? - Bekomme ich sie jemals in die Hánde, so werde ich nicht erıtstelıen, auch
dieselben ne-bst den drei noch nicht gedruckten, welche ich darum mitnahm, noch einmal
zu verbessern und nach Zeit und Umstănden so zu vollenden, dass auch der zweite
Band füglich gedrucht werden könne. Ohne. diese neue Verbesserung u. Vollendung aber
soll man den Druck ja lileiben lassen: -- ungeachtet aller Kritiken, Korrekturen u
wirklichen Verbesserungen. Welche ich -schon vorhin darazn gemacht habe. Sollte gle-ich
der gute Alte seine Laufbahn eher, als ich die meínige, beschliessen und die gehoffte letzte
grosse Freudc nicht mehr erleben: so werde ich doch sein Werk nicht minder, als es bisher
geschehen ist, sorgfältig ausbilden und die vollständige Ausgabe besorgen. Meine
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vieljährigetãtige Freundschaft, meine unveränderliche Vaterlandsliebe, und derschon
gedrucktc erste Band seiner Uebersetzung, mögerı und werden ihm hiefür die sicherste
Garantie leisten. Lass ihm durch irgend jemand zu wissen machen, dass er ganz ruhig
sein könne u. solle, indem ich auch in der Ferne sein Freunld bleliben u. seine Aeneide
ímmer als eine arme Waise betrachten werde, deren Schicksal meiner gewissenhaften
Sorgfalt anventrauet worden ist, und deren glückliches' Fortkommen in der Welt - mir
gewiss sehr am Herzen liegt. --

Hogy barátjának felelt-e valaanít., nem tudjuk, tény, hogy Baróti Szabó a
Magyar Kurír 1810. oklt. 30-i, 17-18. számában a következő nyillatlgozatott
tet-te közzé: .

Sz Mihály Havának 10-ik napján, 1809-ik esztendőben, a Magyar Kurír által ki
vala hirdetve, hogy nyomlallalik Bécsben Doll Antal könyváros Úrnak köllségéoel, Haykul
Antal Úrnak műhelyében a Magyar Enels, s hogy már az első öl ének ki is van nyom-
falva, és ha majd elkészül az egész munka, tudósítani fogjuk a Publikumot iránta.

Azóta már sok idö elfolyt, a nyomtatás folytatása, nem tudom, mi titkos okból,
akadályt szenved. -- Midőn levelem által sürgetném a dolgot. az említett Könyváros Ur
azt felelte: hogy Titt. Bocsányi János Úrnak (ki magát a kiadás kormányzására önként
ajánlotta, ki most, úgymond, bizonyosan Párizsban ván, de nemsokára Bécsben fog lenni)
jelenléte s híre nélkül tovább nem mehet a munkában, minthogy ő nékie ezt megtiltotta,
s a kézírást is mind elvitte magával.

Megilletödtem ezen reménytelen újságoıı. Azonban nálam párban maradott irásból
a munkának még hátramaradott többi részeit is úgy el készítettem, hogy semmi változta-
tást nem kivánok bennek. - Jelentettem ezlt is, de haszontalanul, Doll Antal Könyváros
Úrnak. Mit fog az üdő szülni, nem tudhatom. -- Azért kötelességemnek tartottam lenni,
hogy_a dolgot, netalán valami gyanúságba essem, az Érd. Publikumnak voltaképen
kijelentsem. -- Virten, Sz. Mihály havának 22-i-k napján, 1810-ik esztendőben. `

ˇ Baróti Szabó Dávid

ı

Doll valóban nem volt lıajlandó Bazbsányi nélkül folytatni a kiadást: az
Ö költségén zközrebocsátotıt első köt-etıben így csak az -első öt ének jelent meg:
az a rész. -amit Batsányí iınprimálıhatoıtt. Baróti Szabó új kfiadó után .ııézetfo
S Doll 1811- márc. 24--én azt ajánlotta B.a.~tzsányi1'ıak: engedjék út_jára.`aZ aggo-
dalrnaskodó öreget. (MTA. M. Irod. Lev. 4° 152- sz-.)

Der alte Szabó wáre auf keinen Fall zu bereden auf Ihre Correcturen zu warten, da
er, wie ich aus einer Aesserung des Assessor Biber [Pyber?] merkte, fürchten würde,
wcgen Ihre Abreise auch nicht g`ut angesehen zu werden. Lassen Sie ihm also ímmer
die Freude. seine Übersetzung nach seiner Art vollendet zu wíssen, und arbeiten Sie an
der Ihrigen, die dann doch Ilınen allein gehört und unter ihren Namen erscheinen kann.
nach M[a-n]u[scrip]te fort. ,

Eggenberger liesse sich auch jetzt gewiss nicht bewegen. die Vollendung
auszuschieben; da der erste Teil allein wenig Absatz fa-nd und er nur durch die Complete
Ausgabe gewinnen kann. _ Also nochmal. Lassen Sie das Ganze gehen, wie es geht. Und
liefern Sie einst selbst einen Virgil` ungrisch, wi-e es sein soll!

A .szökevény Párizsban, még Dolll lefvelének vétele előtt tudomást szerzett
róla, hogy az első kötet az ő további irányítása nélkül jelent rmeg. 1810. nov.
9-én ezt írta. fele-ség-érnek (OSZK. Fol. Hung. 1315. ll. fköt. 198-199. f.):

„Daıss der ungar. Virgil iibrige-ns girossen Beifall -finden werde, daran habe ich nie
gezweifelt; ich wünschte aber, für das Interesse. des Verlegers, dass das Werk einen
guten, schnellen Absatz, U. also viele Káufer finden möchte! -- An Lob wird es nıcht
fehlen, aber kein Mensch denkt daran (der es nämlich tun könnte) dafür »seine patriotische
Erikenntlíchkeit tätig zu beweisen. Doch, an so etwas, haben ja auch wir (Sz. u. ich) nie
gedacht. noch weniger einen Anspruch darauf gemachIt.“

A fdlyftatá.-st azonban meginzt gondjaiba akarta venni:
„Ich hoffe, ldass der alte Lˇebersetzer Virgils, bei Komorn, noch lebt; u. dass er über

das Schicksal seiner halbtot geborenen Aeneide se-hon lángst beruiıiget ist. Sollte er
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geschrieben haben, so bring seinen Brief mit, Du solltest ihm aber vorher durch jemanderr
schreiben lassen, daıss du náchstens nach Paris abgereiset und nicht mehr zurückgehst.
Die Uebersetzung der „Eclogen” könnte er mitschicken; so wie auch ebenfalls die nach-
tráglichen Verbesserungen zur Aeneide. Lass ihm auch die beiläuiige Zeit deiner Abreise
bekannt machen, damizt er sich danaııch richten Weiss. Sein Verleger körınte das am
füglichsten tun.”
- írta Párizsba készülő feleségének 1811. jan.. 31-én.

Ho-gy Gabriella vitt-e magával kéziratot, nem -tudjuk. Batsányi linzi ira-
tai között azenban Inegta.-láltuk .az Aeııeiıs-fordítás egy részét: az I. és a VI-
XII. éneket. Az I. énekikéziratában nincs javítás, a VI-XI.-en van, a XII.-en
nincs. (A Baróti Szabó hagyatékából az OSZK.-ba. került kéziratban viszont
éppen -a. X--XII. ének van különös alapossággal átjavítva.) A VI. ének kéz-
iratát annyira átjavította Batsányi, hogy egy részét újra le kellett másolinia-
Ebből arra_köfvetkeztethet.iiuk, hogy a javítást Párizsban is tovább folytatta,
mindaddig, .míg hírt nem kapott róla, hogy Baróti Szabó, ainála párban ma-
radt írásból csakugyan kiadta fordításának második kötetét. Erről Doll érte-
sítetto 1811. május 25-i levelében (MTA. M. Irod. Lev. 4° 141-):

An der Fortsetzung von Szaibó wind, wie ich höre, i-n Pest schon gedruckt. Eine
Rezension ist für die Annalen vom 1-ten T1. eingegangen, wie ich vermute, von
Kazinczy: denn sie ist sehr kitzig [I] u. tadelt gewaltig, vermutliclı blos, weil Sie der
Herausgr-.ber waren. Ich glaube aber nicht, dass sie der neue Redakteur so abdruckerı
lăsst. Wie ímmer. so schicke ich dieselhe, wenn sie ged-ruckt wird.

Batsányi feljegyzése szerint, 1811. július 30-án felelt is a. levélre; hogy
mit, nem tudjuk. Kazinczy bírálata nıegjellent az Anualen der Literatur und
Kunst in dem Oesterrcichischen Kaiserthum-o 1811. júniusi számában, de mint
Dolll, a folyóirat kiadója. előre megmondta. erős változtatásokkal. Hogy tőreit
valóban nem kis mértékben élezto a Ba.`tsáinyi-elleı`ıes gyűlölet, nyilvánvaló
lehet mindenki előtt. aki elolvassa. a bírálat Rnılnynak elküldött első fogalmaz-
ványát (1811. márc. 27. K-az. Lev. VIII. 410 1.): ez különös részletességgel és
érezhető ingerültséggel elemzi a bevezctésnek Ba.tsá.nyira vonatkozó részét
s végül ezt írja róla: I

Es spricht hier nicht ein Sclıriftsteller des XIX. Jahrhunderts, nicht der, der den
Virgil übersetzte, sondern der Schatten eines Pesti Gábor oder Tinódi lăsst seine hohle
Stimme aus Grábern, die keine Spur mehr liessen, zu uns hinauf erschallen. Wahrlich es
ist nicht übel getan, Romane der besseren Gatfung sich. zum Studíumzu machen: sie
lehren uns wenigstens nicht unbelıiilflich zu schreiben

Baróti Szabó sorai, melyekben megosztotta diesőségét Batsányival.
teljesen indokoltak volta.-k. Vizsgálaztaiıik azt bizonyították. hogy az ifjabb s
müveltebb társ :közremííkörlése itt is erősen a maga erejéből elért színvonal
fölé emelte a -képességeivel nem mindíg jól gazdálkocló. régimódi. nyers te-
hetséget. A közös Tnunflrával ~k-észült Aeneis :1 (leáıkos iskola legnagyobb vál-
la.-lkozásai s ereclm-ényei közé tartozik: egyik legfoııtosabb bizonyítéka annak.
hogy az iskola túlju't.ott az ú`j.latin epıigon-veıfselgetőköıı s felemel-kedet-t a
klasszikuso-kig. Baróti Szabó s Batsányí Aeneise a vilá.a'iroda.l=o1n e remek-
művének máig leghívebb is legméltóbb ına-gyaı' f«oı`dít.ásn. Hatása. az eddig fel-
derítettnél lénye.gesen'ı1agyobh vfı.l`«t: a. m.a.g_var lsıoııfoglalási eposz. de az egész
romantikus m.a.gya.r epika elkénzelih-et.etle.ı1 nélküle: Vörösmarty és Arany
költői nyelvében számos eleme él tovább. '

Részletes stílıısfknitiëka* elem'/és volna .szziiiksóges ahhoz itt is. «ho-gy poııtrı-
san Tnegállaıpíthassuk. milyen mért-ékíi volt Bats.á.ııyi ııınnkat.ársi beavatkozása.
Megfigyelésünk szerint munkájában itt is a. tömör f`o1ya:matosság, a változa-
tosság s a tarítalrnasság igénye vezette: ezekhez ;iáı~u1-t az ercdetihez mind for-
mában, min-d taı-tzlombrfın. mind szolloınben való lo-lu-főleg teljes költői híísé-11'
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követe-lménye. A .magyar fordítás valamivel mindig hosszabbra sikerült. .Tel-
Lemző azonban, hogy amíg a hosszabbodás a Batsányi javította, -énekekben
átlag 40, a többiben 100 sor. A rendelkezésre álló anyagból az Aeneis VI. éne-+
k-ének első soraira hívjuk fel zi figyelmet. Ennek első változatát a nála ma~
radti másolatból. Batsányi javításai nélkül adta közre Baróti, (I.) A javasolt
változtatások sokasága miatt ezt kellett Batsányinaık újra letisztáznía abban
a kézirat-ban, amelynek javítását azután Párisban abbahagyta; így változta-
tásai most látnak először napvilágot. (II-)

I.

A tengerre kiíorditják orrokkal hajóik;
Vettetik a körmös vasmacska, s megállanak; a part
Síírííleg környûlfogatık: kis-zökelnek az ifjak
Nagy vígan, a rég keresett Hespéria széllyén.
Tűzszerszámra kel itt egy rész; szikrát üt acéllal
A kőnek titkolt eriből, s taplóba fogatja: `
Más rész cseprenetét tördel, s a vadnak homályos
Szállását pusztítja; s hahól lelt, itt meg amottan
Jártában, valamely lolyományt, örvendve muta-tja.
Enéás pedig eközben felmégyen Apolló
Szent I-lázába, s Szibillának messzére kínyúló
Mély üregébe, kinek nagy lelket, s véle nagy elrnét
Nyújtott Délius, és akit jósolni tanított.
Már Diánának -siiríí berkébe jutottak,
S annak arany színben ragyogó házába felértek.

' II. ˇ

[A] tengerre kiforditják orrokkai hajóik;
[V] ettetik a körmös vasmacska, megállanak, és az
[R] évpartot környiil fogják: kiszôkőllnek az ifjuk
Vígan a régen óhajtott I-Iespéria széllyén:
Egy rész tűz--szikrát -keres a kő titkos erében;
Más rész erdőt lep_s a vadnak tépi homályos
Szállásit; s a lelt folyományt nagy-őriilve jelenti.
A kegyes Enéás pediglen felmégyen Apolló
Szent várába, Szibillának messzére kiterjedt
Szőrnyítő barlangjához: kinek ott maga Délos
Istene, nagy szívét és bölcs elméje világát
Gerjesztvén, az üdők titkát felfedve mutatja.
Már Hekaté berkébe s arany hajlékiba jutnak.

Il!

Az Aeııeis-í'orılít-ás volt baráti együtt-mükötlésiik utolsó, legérettebb s
legnagyobb ha-tá.s1'1 gyüınö-lzcse. Baróti Szabó hetvennégy éves lett a második
kötet megjelenésének évében. Batsányi Párizsban élt önkéntes »száműzetésben
s hosszú ideig halottnak vélte öreg barátját. A magyar irodalomtól egyre
távolabb került, noha élete végéig nem :szakadt el a hazai élettől: könyvtárá-
nak ránk »ma-radt kötet-ei. ezeikbe s külön lap-ok.ı`a Í-rt rengeteg jegyzete azt
bizonyítja, hogy nemcsak ifjúsága eszményeihez, lıanezm-a hazai ügyek iránti
érdeklődéıshez is híí maradt. Az új magyar irodalom, a lassan kibontakozó
reformkor, aımelyben pedig annyi eszméje, .kezdeniényezése élt és hatott tovább,
nélküle szerveződött; meg. Kazinczyval történt végleges meghasonlásának
keserű következniényét.el-szigetelődéséhosak fokozta spielzbergi fog.sága. s linzi
számíizetése. Igen valószínű, hogy pl. leveleinek nagyrészét ekkor égették el
régi levelezőtársai s bizonyos, hogy ezután még barátai. közül is osak igen
kev-és mert vele közvetlleniil leve.lezni. Magányát teljessé tette az -az ingerülten
'éles és fölényes fogafltatás, amelyben Linzből haza küldött munkái részesültek.
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Egyre inkább visszaszorult tehát régi barátai közé: Kazinczy ellenfeleinek
dunántúli táborába, Kisfaludy Sándor nemesi-nemzeti 8 Jur-anits László egy-
házi-patrióta. társaságába. Ezek tartották meg .a több -kevesebb óvatossággal
levelező barátok hííségét, ezek kérték s közölték írásait, tették [lehetővé kötetei
kiadásá.t, ezek magasztalták igaz hazafiként s érdemes nagy poétaként, amikor
a tovább fejlődő magyar irodalomban valóban .az lehetett már csak -szerepe,
hogyıunégegyszer felzengessen ,,egy hangot a ınu`ltból“. Érthető, 'hogy a régi
barát és hű munkatárs alakja megnőtt emlékezetében.

Baróti Szabó 1819. nov. 22-én 80 éves korában halt meg Virten. A Tudo-
mányos Gyüjteményben Thaisz András búcsúztatta el (1819. XII. 121-22. 1.).
Többek közt ezt írja.: „A ıııegboltlogultııak élete leírása »S a Haza és emberiség
-eránt szerzett- érdemei előaflásra. méltók; .s Inegkérjük ezennel Hazánkfiait
hogy e Tud. Gyüjtemény számára tökéletes biográfiát -készíteni ne terheltes-
senek- . .“ Batsányi, aki előfizetője volt a folyóira.-tnak, Thai-sz cikkének meg-
jelenése után azonnal ajánlkozott az életrajz ınegírására. Trattner János Ta-
más válaszleveléből tudunk erről. (MTA. - M. Irod. Lev. `-4° 152-) ,,Wir können
keine a-us-fiihrl-.icho Biographie Szabó Dávid's erh.a.lten. ie-h ersuehe Sie eine
solche samt dem letzte-n Brief f iir das Tud- Gyiijteınény reeht -bald zu über-
machen. und Wenn es ınöglich ist, auch einige Abh.a.ndlnn[gen] für' unsere-
Zeitschril`t.“

Hogy elkészítette-e Baıtsányi az életrajzot, nem tudjuk: közre nem adta 8
iratai közt sincs nyoma.. Nem került elő az aggastyán utolsó levele sem. Hogy
B. -költőként nagyrabecısülte .s főként a cıfnagyar „poétai nyelv“ fejlődésében
„szinte új időszak kezdőjének“ tartotta, több ízben megírta (pl. Faludi kiadá-
sának Toldalékában. a 211. l.-on) zs költészetében két emléket is állított neki:
a Tartóztatás-t és a Magyar Költő második részének második énekét. Mind-
kettőt előbb írta már; végleges szövegiiket azonban csak Poétai Munkáinak
1835-i kiadásában adta közre.

A Tafrtóztatás, említettük, Rájııisnak Baróti Szabó ellen intézett támadá-
sával függ össze. Keletkezését Batsányi a Poétai Munkák tartalomjegyzéké-
ben 1791-re tette. Az első változatot, .aımiely akkori 8'y~akorlatán.a.k .megfelelően
valószínűleg egy Baróti Szabóhoz intézett .s folya.ın.atosa.ı1 írt költői levél lehe-
tett. ki akarta adni. 1792. febr. 26-án ezt írta Aran-ká.«nak: „Az -esdekíő panasz
benn van-ınáı-` a Museuıın-h:iın is. Ezt a. Haios J(1.m.bu8t küldöm tehát helyette
Ha tetszik. belé lehet te1ın@i“ lt. i. az Aranka tervezte Erdélyi M- Társaság első
dar-abjába]. (OSZK. Quart Hııng. 1994. 87. 1-). Egy év múlva már sűrű lett
körülötte a levegő: 1793.- -febr. 10-én kelt igen keserű .hangú levelében ezt
olvas-hat-juk: „A járm-bu-sokat nem kell kinyomtatni. Ujjal fognának itt rája
mutatni. ki legyen az. akire esinálva vag-ynak.“ (U. ott 102. 1.) Az utóbbi
:mondat azt ibizonyítja.. hogy a költő ıı versnek már ebben az el-ső vá._Ltozat.á-
ban sem kizárólag Rájnús ellen fordult. hanem egy másik ,áskálódó „gőgözs
poéta“ ellen is. akinek m-intakép-ét Kazinczyban kell keresrniink- A kőszegi
Rájnizsra aligha zmutogazttak volna Kassán; a Taríóztatás 30-35 sora egészen
világosan Kazinczyra vonatkozik. s a 125--132. sor ugyancsalk Kazinczynak
A bélfák O. szatíráj:.'ıv.:ı.l lehet kap-csol:atb~an. A -békák a Töv-iisek és Virágok
közt jelent -nıeg 1811-ben; ez arra figyelmeztet. hogy Ba.-tsányi verse csak
később k.apt.z1, nıai forınáját. Ezt a. feltevést erősíti zı, Vadótzi név is. amely
kétszer is előfordul a versben. Mikor ınár életre-halálra .szembenálltak egy-
ınással - a 20-as évektől kezdve -- Batsányi Kazinczyt nevezte (talán ennek
álnevét. Széphalmi Vincét, eltorzítva): Vadótzi Vincének- Későbbi betoldás-
naık látszi-k .a 144-«46. sor utalása is a vad üldözők hatal-mára.. amely hallga-
tásra -kényszeríti a köl-tőt. -- Vzalószíníi. telıát, hogy zı. vers első fogalmaz-
ványát Linzben vette elő újra Batsányi: letompította. a Rájnisra célzó része-
ket. lı-iz-:zen a kőszegi poétát mindvégig ııagyralıecsiilte. tehetségét nyilvánosan
is ieli.sm.erte. de kiélezte s 111egtol(lotta -a Kazizııczy elilleıı fordulókat. Linzben
több versét is átalakította olyan ınóflfoıı. hogy újra. esiszolta. kiegészítette. kis
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lejezetekro tagolta, mintegy költői elnıélkeılésfsé fejlesztette öket. linzi évek
papírsz-elet-ei közt uıa.ra.dt meg egyébként. H, versııek (val`ósz1zıınleg a 30-as
évekből való) -két töredékk-ézirata is. I H _ I

A Jlíaogyfır Költő, idegen. -messzi földön cimü, két reszbol (D. .me.g` 7 encik-
böl) álló Poétai Elıniéllikedésekeıı ıhosszá ideig dolgozott Batsányi. Élete s mun:
kája tanıiságait akarta összefoglalni benne; ,,poétai, vagyis inkább ha.za.fi_u1
teıstaın=entoınát“. :ıhogy Juranits írtzı, Kisfaludy Sándornak 1823-ban. (A, K18-
faludy-Társaság lev.-tára. Levelek Kisfaludy Sándordıoz. 53.) Hasonlóan nyi-
latkozott -maga za költő is a versekhez a Szépliteraturai Ajándékban fűzött
jegyzetek elején- (1825. évf. 121. 1.) Legnagyobb részét Párishaıı, ill. a főváros
melletti Bellevillelıen íı-ta. „falusi csendes magáno-sságban“. 1815 ııııárı-iı`ısa es
augusztusa között. Többszöri átdolgozás s egyes részletek közzététele után ez
a vers is a 30-as évek elején, Linzben kapta fmeg végleges forınáját s a Poétai
Munkák 1835-ös kiadásábiaıı jelent meg. Ennek második részében az idegen
földrevert költő .hazájába küldi ınúzsáját. hogy meglásszı ınégcgyszer a
Magyar Világot, s hogy el\",s.{I~`c a ==:f.cı'etef, emlékezés és dicsőség koszorı'ı_iáÍ
barátai sírjára vagy ho-nılokára. A múzsa elöször Virten állapodik meg 8
Ba.róti Szabó sírjánáll ta.ná-sá.9.`o.t tesz annak halhatatlan érdemeiröl. A második
rész második éneke -- amelyben a múzsa sza.va.i elhangzanak - lényegében
készen volt már' Párizsban. Szinnyei Ferenc (EPhK. 1900. 264 l.) kétségbevoııta
ennek lehetőségét s azzal érvelt-, hogy 3. versben Baróti már halottként szere-
pell; Párizsban viszont - egy a Mercure Étranger-ben megjelent cikkében -
meg mint a m.ag'_var írók életben lévő Nˇesztvoríıról emlékezik meg róla Batsá-
nyi (1813. évf. 221 1.):

Les poëtes les plus distingués du díx-huitiëme síêcle sont. le général baron Laurent
Orczy, le comte Gédéo-n Rádai; les comles Adam et Joseph Teleki, Jean Molnár. François
Jaludi (I) Bartsai, Bessenyei, Dugonics, Ányos, le comte Jean Lázár, Nicolas Révai, Ver-
segi, Pétzeli, Rajnís, Szabó lde Barót, Bartsányi, Virág et Kisfaludy. Ces ciinq d-erniers sont
les plus estimés de tous les poëtes vivans, parmi lesquels Szabó be Barót, leur Ne`stor,
s'est particulíêrement distingué par ses eiforts .pour relever la beauté fde la poésie
hongroise, en adoptant dans ses vers le mesure des vers latíns.

A k-Öltemélly me-g`í1`ása idején valóban úgy *tudta a költő. hogy iireg
barátja már nem éll. Az Aeneis-fordítáwal kapcsolatban láttıık már. hogy
Baróti Szabó neve gyakreıı előkerül Batsányi párúsi levelezésében. 1814. szept.
1-ről, majd okt. 18-ról kel-t levelében aggódva kérdezi Gabriellláıtól, mi van a
vírti aggastyáılnali Ezekre a kérdezősk-ödésekre kaphatta válaszul _Baróti
Szabó halálhírét. 1814. nov. 25-én t. i. ezt írta feleségének:

Also auch ınein al"ter líeber guler Freund Szabó Dávid lebt nicht mehr! So gcht
einer nach dem Andern hin, und lässt mich hier. Erkundige dich noch nãher; ich will
bestimmt wíssen. warm er gestorben sei. Der Zeitungsschreiber Herr v. Detschi (in der
Leonoldstadt) könnte mir wchl das Zeitungsblatt durch Dich zukommen lassen, worin
er diese traurige Nachricht gegeben hat, ıı. er wird es hoiientlích gerne tun; er ist ein
guter Mensch, der mirs nicht versagerı wird. Gewis wird auch in den Osterreichíschcn
Armalen eine biographisclıe Notíz gegeben werden sein, die Du mir leicht verschaffen
oder doch copiren larssen fkönntest. Ich bitte Dich darum: Du weisst, dass er meinăltester
u em redlicher Freud war. Se-in Leben, wie das meine, war dem Vaterlande geweiht.
(MTA--M. írod. Lev. 4° 141.)

Batsáuyi csak briinni. fogságában tudta meg feleségétől, hogy a halálhír
nem volt igaz: 1816. január 28-29-én -kelt levelében (MTA. M- Iıiod. Lev. 4° 140)
ezt Írja-:

Dass der alte líebe gute Szabó Dávid noch lebe, war für mich jetzt eine ebeıısıä
angenehme und erireuliche, al-s un-erwartete Nachricht. Seit einem Jahre hatte ich ihn
nicht nur für tot betrauert, sondern ihm sogar, (in Belleville) das letzte Lebewohl, auf
das baldige Wíedersehen in jener besseren Welt recht herzlıch nachgesungçn. Wıe wird
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jetzt der arme, kraitlose, be-reits 78 jáhrige, aber sehr gefühlvolie Cıreis sich um se*-ııen
ältesten und liebsten l`-reund bekümrrıern, wenn er wirklich noch lebt, und diese aber-
malíge Catastrophe vernoınmen haıt. Und vernommen wird er sie wohl schon haben;
denn tausend und tausend andere meiner Landsleute wissen mein neues Unglück gewiss
schon lángst. Er. der arme Alte, kümmert sich jetzt um mich und um Dich; und sem
Kummer macht nıích traurig, weil ich weíss, wie sehr er sich noch am Rande sei-nes
Grabes, gekránkt fiihlt! -- Der H[er:`] Gemahi unserer seligen Pepi war einst -sein
Schiiler; und es ist wahrlich nicht schön von ihm, dass er sich so wenig um die Existenz
eines solchen Lehrers bekümmert, und dir nicht einmahl zu sagen' Weiss, ob derselbe
noch lebe oder schon begraben sei. Und doch ist jener alte Mann dort Eines der wenigen
Edlen, die auch in der Fremde genarınt wurdcn, und dem Vaterlande auch dort Ehrs
machen!

Miuderrő'l a. nyilvánosság előtt is beszámol Batsányi abban .a jegyzet-
boıı, aımelyet .a. versnek a Szézpliter-a~tú1`a„i Ajánrlékbau legelőször közreadott
v:'ı.l*tozatá.hoz fűzött. .

Baróti Szabó Dávid, ki a Virt nevét oly igen isméretessé tette, élt ugyan még akkor:
de a rtávul levő, s már több időtől fogva idegen messze földön (Európa nyugoti szélin)
lakó poéta Bécsből holt hírét vette. Csak későbben, több eszlendök mulva. tudhatta meg
bizonyosan, hogy még valósággal életben van, - ámbár, nagy öregsége s igen elgyengült
beteges állapotja miatt a földi nyomorúságokból felszabadító végőrát óhajtva várja,
olyan lévén. mint az, aki Jovis ignibus ictus. Vivit, et est vitae
nescius ipse suae!

Ugyaııczt jelentő, ezen szókkal bizonyító, saját búcsıfızó levelét, ınelyet, halála
eiőtt nem sok idővel (még utolsó napjaiban is ilyen szomorú állapotjában sem feledkezhet-
vén el a barátságnak szent törvényeiről), igen erőtlen és reszkető kézzel írt vala hozzám,
itt Felső-Ausztriában vettem, s mély megilletődéssel olvastam, --- őbenne vesztvén el
legrégibb és leghivebb pályaiutó bajtársamat; valamint a Haza is egyik legjobb. leghasz-
nosabb, tudós fiát, s a Magyar Nyelv és Poézis egyik legfőbb díszél és oszlopát!

- f

SZEMERE EPIKUS ll.A(ı`rYATÉKA _
Szemere Bertalan számkivetésébcn naplót írt. A naplóban egy lıelyen 1857 szep-

tenıber és október havában azt írja, hogy „Sárospataki növendékek” c. alatt egy ter-
jedelmes, 52 lapnyi terjedelmű éneket írtnagyobbrészt Patakon élt és tanult ifjak
tetteiről. A mü 24 részből fog állni, külön címekkel ellátva, A címeket is felsorolja,
kétszer említve Lászlót (XVIII, XXI). A naplójcgyzésben eınlített epikus mü való-
ban elkészült. 12 szótagos, 4 soros, váltórimii sorai nem a legkiválóbb költőnek
mutatják ugyan, de az a törekvése, hogy hős társai emlékét megörökitse, tiszteletet
érdemel! ,,Ha Homér Hektort s Achíllest nem nevezi meg, ki emlékeznék most
Trójára és azon nagy korára? . .. Bár ilıletettebb tollak fognának hozzá! Csak mi
ieledkeznénk el a bajnokokról? Ha egy év mulva újra elolvasom és meglelıetősnek
találandom és lıa módomban lesz kinyomtatnom, tenni fogom, s igyekszem az
országba bejuttatni, hogy mint szikra itt-ott lángra gyujtsa a szunnyadozó lelket.”

Sajnos, nem jelent meg, kéziratban maradt s csak 1927 táján kerüllıetett Szc-
mere kézirati lıagyatékával haza a Nemzeti Múzeumba (irodalomtörténet 1938,
9l. l.). Kiss Ernő Szemere Bertalanról. írva még nem tudja, hol van. Harsányi sem,
nıikor Szemere diákkorí eddig ismeretlen verseíről ír (Irod. Közl. 29230. évf. [1919-
l92l] 215 lap.) Derék dolog lenne, ha valaki e költői ének kéziratának nyomára
vezetne, írja.

A kézirat a Nemzeti Múzeum kézirattárában van a „Lombok és tövisek" c,
gyüjteményben (77~-97. l.). csonkán. Hiányzik (sajnos, úgy, látszik, örökre) az
I-V. ének szövege; de ez nem lényeges rész. A Napló alapján a következő címek
voltak: I. ifjak, H. Szabadság, HI. Kibékülés, IV. Zavar, V. Kísérlet. Ezután jön a
VI. Harc. Ez már megvan. A kézirat előkerülésével a két László-név rejtélye is meg-
oldódott, a XXI. ének címe Ujházi. ,
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