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csörgeteg-et, mellynek kegyed alkotta szép fölirata nagyon hatott reám, 
addig csak itt tengek-lengek, 's élvezem a gyönyört, mit kegyednek 
recensálva is hizelgö sorai nyújtanak nekem; mert a' recensálásban is 
olly figyelem' és kitüntető jóság bélyegét látom, mire csak kevély lehet 
kegyednek tisztelő húga 

Mamám tiszteli kegyedet. Malom Louise. 

Közli: REXA DEZSŐ. 

ADATOK SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ KÖLTEMÉNYEIHEZ. 

Szentjóbi Szabó László költeményeit utoljára Toldy Ferencz adta 
ki 1865-ben. Ez a kiadás lehetőleg mindent felölelt, a mit az 1791-iki 
editio princeps x közölt és a mi ezenkívül Szabó László életében mag
jelent. Kisebb tévedései mellett (a melyek közül megemlíthető, hogy a 
Magyar Museum-b&n megjelent Töredékek R . . . munkáiból ez. fordítá
sok eredetijét minden alap nélkül Rabener munkáiban jelöli meg, noha 
azok forrását most Rousseau »Emil«-jébm találtuk meg) nem terjedt ki 
a költő halála után kiadott versekre és nem terjedhetett ki a fönnma
radt kéziratokra sem. A Debreczeni Kalendárium múlt század húszas 
éveiből való eszthétikailag sem értéktelen, posthumus közléseire már 
más helyen rámutattunk.2 A kéziratban maradt apróságok közül azo
kat, a melyeket Kazinczy mentett meg (Szentjóbi Szabó László marad
ványai) a Vasárnapi Újság 1869-iki évfolyama közölte. Az alábbiak
ban most néhány, irodalomtörténetet és nyelvtudományt egyként érdeklő 
apróságra térünk rá. 

1. 

Szabó László költeményeinek az a két kötetbe kötött kézirata, a 
melyet a Magy. Nemz. Múzeum Széchenyi Országos Könyvtára őriz 
{Quart. Hung. 156. és 212.), szép, tiszta, nem sokat javítgatott másolat. 
Ez a példány volt az 1791-iki kiadás nyomdai kézirata. (Donavit 
Museo Nationali Math. Trattner, Typographus.) — Az ed. princ.-hez 
Szabó Ráday Gedeon költeményeiből vette jeligéjét. Pontosabban meg
jelölve : a péczeli grófnak Rudolphi Carolinának német verse szerént — 
Szabadon követve készült verse. A violácska és a rózsa 3 volt a forrás, 
a melyből ezt a strófát választotta: 

1 Szent-Jóbi | Szabó László | költeményes | munkái | Pesten j nyomtatt. 
Trattner Betűivel. | 1791. — Kis 8°, ( 2 + ) 132 1. 

2 Egyetemes Philologiai Közlöny, 30. kötet. 
3 L. Gróf Ráday Gedeon összes művei. Összegyűjtötte s bevezette Váczy 

János. Budapest, 1892. 74—77. 1. 
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Ámbár gyenge illatotskám 
Nagyon messze nem terjedhet, 
'S nagy mellyéket bé-nem-tölthet: 
Tág lessz nékem eggy kis környék, 
Ha bé-tőlti illatotskám : 

Gróf Idősb. Ráday Gedeon Orpheus 
II-dik kötet. Halak' Havai 

2-dik darab. 

Az eredeti jelige azonban nem ez volt. Az említett kéziratkötet
ben az első jelige Ovidiusnak a következő sora: 

Vadé liber, verbisque meis lóca grata saluta. 
Trist, libr. 1. Elégia 1. 

Ehhez a következő (eddig kiadatlan) fordítást csatolta: 

Menj kis könyvem ! menj, 's nevemmel 
Tisztelj minden hellyeket, 
Hol szívesen, hol jó szemmel 
Olvassák e' verseket. 

Azután áthúzta a latin és ezt a magyar versikét, és helyébe a 
Ráday-idézetet tette. Jellemző Szabó egész életfölfogására — és nem 
értéktelen adat, — hogy jeligéjét először Ovidiusból választotta.1 De 
még érdekesebb, hogy Ráday versei között (a kinek Szabó igen nagy 
tisztelője2 finom érzékkel kiválasztja ugyanazt a gondolatot poétikusabb 
formába öntve, és Rudolphi Carolinának, Klopstock ma már alig emle
getett 3 barátnőjének ezekre a rendkívül kedves soraira így külön is 
fölhívja figyelmünket. Hogy a bihari tisztújítás emlékei u tán 4 Szabóra 
az emberre jellemzőnek mondhatjuk-e jeligéjét, nagy kérdés. A költőre 
mindenesetre az. Érzéseinek szelídségére (de a Martinovics-összeesküvés
ben viselt szerepére, illetőleg ártatlanságára5 is) élénk példa az az 
epigrammája, a melyet — a német Musen-almanachok hatása alatt — 
Mirabeau sírjára ír. Az a négy sor, a mely az első kiadás 71 . lapján 
megjelent, így hangzik: 

1 Ovidius kedves költője volt. A Trist. Libri 4. Elégia 6-ta-t (Tempore 
ruricolae patiens fit taurus aratri) le is fordította. Ed. princ. 13—16. 1. 

2 L. költeményét: A' Péczeli Kert. Idősb Gróf Ráday Gedeonhoz. Ráday 
hatása alatt (vagy viszont) fordíthatja le Szabó Jacobi-nak Nach einem alten 
Hede ez. költeményét is. L. Ráday Gedeon Mezei dal. Őszi tájban ez. fordítá
sát, id. kiad. 62 — 63. 1. és Szabó fordítását (A' Poéta.) ed. princ. 4L 1. 

3 Újabban Ludw. Geiger berlini egyet, tanár foglalkozott vele bővebben, 
külön könyvben. 

4 L. Kazinczy jegyzetét Szirmay Antal Jacobinorum Hung. História. — 
1809. ez. könyvében. 

6 L. Szentjóbi Szabó László elítéltetése és halála ez. do'gozatunkat az 
Erdélyi Múzeum 22. kötetében. 
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Le-dűlt tornyai közt Paris Városának, 
Omladékaiból köz-boldogságának, 
Épített Frantz-Ország eggy oszlopot sírva, 
A' Mirabeau' neve ere van fel-írva. 

Ebben a formájában Szabó epigrammája igen kétes élű. Való
színű is, hogy akkor változtatta így meg, mikor Rousseau munkáival 
és szellemével megismerkedve, barátai belesodorják a magyar jakobinus 
mozgalmakba. Talán nem akart önmagával ellenkezésbe jutni, és azért 
nem közölte a versikét abban az alakjában, a hogyan az említett kéz
i ra t 7 0 . lapján olvasható, a hol, jól kihegyezett epigrammai éllel, ez a 
költemény a lakja : 

Le-dűlt tornyai közt Franczia Országnak 
Omladékaiból a' köz boldogságnak 
A' tsudálkozásnak épült eggy oszlopa 
Hol fekszik Mirabó hazája gyilkosa. 

Hasonlóképpen nem érdektelenek Bacsányi jegyzetei Szabó költe
ményeihez. Szentjóbi Szabó Lászlónak rövid életében leghívebb barátja 
Batsányi volt. Úgy látszik, a Magyar Museum adott alkalmat a 
megismerkedésre, a mely Szabónak nem egy költeményét közölte. Az 
ismeretségből csakhamar szoros és — itt nem mondunk sokat vele — 
sírig tartó barátság lett. Bacsányi költeményeiből tudjuk, hogy költőnk 
Nagybányáról való távozása után megfordult Pozsonyban, Pest-Budán, 
j á r t a Dunántúl, Mohács vidékén.1 Tőle tudjuk, hogy mikor Szabó 
Lászlót Kufsteinba viszik, a honnan többé nem tért vissza, itthon meny
asszonya siratja. A két költő barátságának kedves emléke Bacsányi 
néhány verse,2 de nem kevesbbé érdekes relikviája Szabó költeményei 
első kiadásának az a példánya is, a mely Bacsányi tulajdona is volt és, 
a mely most Nemzeti Múzeumunk könyvtáráé.3 Ebben a kötetben van 
Szabó Lászlónak egyetlen megmaradt képe, egy igen ügyes sziluett, 
minden valószínűség szerint Bacsányi keze munkája.4 A könyv táblájá
hoz tartozó lap belső felén a jól ismert erőteljes vonások jelzik a tulaj
donos nevét ; míg utolsó lapján ugyanennek a kéznek az írásával a 
következő sorok o lvashatók: 

f 1795 . 

Quem nunc tarn longe non inter nóta sepulcra 
Detinet extremo terra aliena solo.5 

1 Bacsányi buzdítására (Hazafiúi aggódás. Levél Szentjóbi Szabó László
hoz) kezd a mohácsi vészről szóló, krónikaszerű elbeszélésbe, a melyet a Debr. 
Kalend. 1824-iki kötete közöl. (Bacsányinak e költői levelével teljesen azonos 
eszmék vannak Majlhényi Barta keserve a mohácsi veszedelem után; fogságban 
ez. költeményében is.) 

2 Gyötrődés. (Kufstein, 1795.) Ed. Told. 53. 1. Egy szerencsétlen ifjú 
sírjánál. Ibid. 58. 1, Lina panaszsza. Ibid. 58. 1. Vigasztalás, Ibid. 59. 1. — 
A Hazafiúi aggódás-t (Ibid. 37—39. 1.) ma'r föntebb idéztük. 

3 P. 0 . Hung. 1362. 
4 Gyönge mását közölte a Vasárnapi Újság 1869-iki évfolyama. 
5 Ez az idézet az Egy szerencsétlen ifjú sírjánál ez. költemény jeligéje is. 
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Evvel a Catullusból vett idézettel siratja jóbarátját a költő. De 
érdekesek a megjegyzések is, a melyekkel Szabó költeményeit kíséri. 
Nem a gúnyolódó Bacsanyi írja ezeket, a ki Dayka költeményeiben csak 
a gyűlölt Kazinczy keze nyomát akarja meglátni, hanem a költő, a 
kinek a fülét egy-egy verselési hiba bántja, vagy a Magyar Museum 
szerkesztője, a ki hol más helyesírást szeretne alkalmazni, hol kisebb 
dialektikus sajátságokat szeretne eltüntetni,1 hol pedig az interpunkczión 
javítgat. Kritikai kiadáshoz nagyon érdekes és értékes megjegyzések 
ezek, mert többnyire fején találják a szöget. De mert ilyenre jó-egyelőre 
nincsen kilátás, e rövid ismertetés keretén belül a következőkben foglaljuk 
össze őket: 

a) Dialektikus sajátságok. A Szabó által használt j hangot Ba
csanyi a megfelelő szavakban ly vagy Ily hangokkal pótolja a lapszélen. 
A felsőtiszai nyelvjárásnak megfelelő gaj, iboja, tavaj helyébe gally, 
ibolya, tavaly alakokat tesz. Szabó az ez főnévi mutató-névmást mindig 
e alakban használja, ha mássalhangzóval kezdődő szó előtt van. Ez a 
nyelvhasználat néhol, pl. Az eggyügyü Paraszt2 egy-egy helyén igen 
kedves hatású. Pl. 

Ugy-e hogy e' nagyobb emelet ? 
vagy : De biz Uram nem-megy e' kárba. 

Bacsanyi mégis kíméletlenül javítgatja mindig a nyelvtanilag sza
batosabb ez formára, csakúgy, mint a Szabó igen kedvelt se alakját 
sem-re. A népi, de régi irodalmunkban közhasználatú esméri, erányos-
ság szókat az ekkoriban már gyakoribb formára javítja ki (ismeri, 
irányosság). 

b) Nyelvtani és helyesírási javítások. Szabó László a helyhatá
rozó -ban, -ben rag helyett (megint csak tájnyelvének megfelelően) 
majdnem mindig, de különösen rímekben -ba, -be ragot használ. Ba
tsányi szorgalmasan javítgatja. A múlt részesülő -t ragját, a mai szokással 
többnyire 3 ellentétesen, Batsányi mássalhangzók után is -//-re igazítja : 

Nem nézte az Udvar ezeket húnytí szemmel, 
vagy : A vérré váltí ligetek. 

A hiányjelet (') nemcsak az a névmutató után és az s kötőszó 
előtt teszi ki Bacsanyi (a, 's), hanem a birtokos jelző után is, ha 
annak nincs kitéve a -nak, -nek ragja. Pl. »Ha a' tél' fagyos hidege« 
stb. — Aláhúzza az erezel, kérdezel alakokat, vagy ezt a pár sort 

1 Szentjóbi Szabó László ez. dolgozatunkban (Magyar Nyelvőr, 35. köt.) 
rámutattunk arra a körülményre, hogy Szabó nyelve a felső-tiszai nyelvjárás
nak is érdekes emléke néhol. 

2 Ed. princ. 16—19. 1. 
3 »Fölösleges óvatosság ilyeneket írni : mentt (igenévűi), hedvelüem (dilec-

tissime).« A magyar helyesírás szabályai. Kiadta a Magy. Tud. Akadémia. 
Budapest, 1902. — 11. 1. 
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így szerentse ellenere 
Szerentsés leszel végtére 

így javítja ki : 
így szerents<;'<2' ellenére 
Szerentsés lészesz végtére. 

Éppen így kijavítja a lobjánál alakot lábánál jobban hangzó 
alakra. Itt-ott egy-egy németességet is észrevesz, és más idegenességeket 
is kijavítgat. Pl. Szabónál: »Jó napot akar tsinálni magának.« Bacsányi 
aláhúzza és hozzáteszi, hogy: germánizmus. Másutt az »instál életéért« 
szólás helyébe »esedez éltéért« magyarosabb alakot jegyez oda, aláhúzza 
a Misit, pestis idegenes szavakat, az »Ordinarius és Substitutus V. 
Ispány« helyébe »Első és Második V. Ispány«-t ír. A haza szó kezdő
betűjét mindig nagybetűre javítja ki. Végül itt említhetjük meg, hogy 
Szabó vesszőt (,) csak nagy ritkán használ; Bacsányi viszont, a hol csak 
lehet, mindenütt pótolja az írásjelhiányokat. 

c) Verselési és egyéb megjegyzések. A verselésben Batsányi nagyon 
kényes. Mégis méltó érzékkel sohsem bántja Szabó László rímeit, csak 
azt húzogatja alá, ha e hangra e rímel, mint pl. a veled-neveléd, vének
nevének, tsendesség'ét-véget, kedvez-kebeledhez rímekben. Meglátja és meg
jegyzi Szabó Gellért-fordításában,1 ha az alexandrinusban egy szótaggal 
több van a kelleténél: 

Montán. Ha Cloét szeretem hát! — — 
Phillis. Tsitt! (most) ki-nevetlek. 

Itt-ott a jóhangzás kedvéért javítgat: 

Szabónál: De hallván szüntelen a' haza Ínségét. 
Bacsányi javítása : De hallván szüntelen Hazámnak ínségét. 
Szabónál. . . . az öltözeti | tele van rózsával | rózsa szagával. 
Bacsányi: . . . az öltözeti | tele van rózsával, | 's rózsa' szagával. 
Sz. A! kártya ollyan embernek a' menedékhelye . . . 
B. A' kártyajáték ollyan embernek menedékeszköze . . . 
Sz. A' kantsó borok a' fán függenek. 
B. A' borkantsók a' fán függenek, stb. 

Ritkaság, hogy csak egy sajtóhiba is, mint 

Eredj, eredj Mirtill ! ne gyermeskedjél! 

elkerüli Bacsányi figyelmét. Ilyen szorgalmas javítgatás után, ha valahol 
nyomát leinők, hajlandók volnánk azt hinni, hogy Bacsányi barátja 
verseit új kiadásra szánta és javítgatta olyan lelkiismeretesen, mintha 
csak nyomdai korrektúráról volna szó. Hogy ilyen szándéka nem lett 
volna fölösleges, azt az 1820. és 1840-iki új, külsőleg díszes, alapjában 
véve azonban eléggé hányi-veti kiadások is bizonyítják. De mert Ba-

1 A' Pántlika, eggy Pásztori Játék, a' Gellert írásaiból. Ed. princ. 
101—132. 1. 
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csányi ilyetén szándékáról semmit sem tudunk, figyelmét csak barátja 
iránt érzett szeretetének tulajdoníthatjuk. Csodáljuk, mekkora buzgóság
gal javítgat barátja versein, és sajnáljuk, hogy Toldy Ferencz kiadása 
minderről nem vehetett tudomást. 

GÁLOS REZSŐ. 

HALLER JÁNOS LEVELEI I. APAFFY MIHÁLYHOZ 
ÉS BETHLEN GERGELYHEZ. 

1. 
Szent-Pál 1667. június 25. 

Kglmes uram fejedelmem! Az huszti máramarosi és ugyan ott lévő 
sóakna felől, az debreceniek suplicatiojára nézve is mit írjon Ngod, méltó
ságos levelét alázatosan vettem, értem kglmes uram, hogy mind az vár
megye, mind az kamaraispán engedetlen volt Ngodhoz. Arra nézve is 
nem hogy az praesidiumot ki kellene vinni Ngodnak az várból, sőt 
inkább többíteni és erőssíteni kellene; mert mi lehet az engedetlenségnek 
végin, azt nem tudván ember, az jövendő ország gyűlésének idejéig, akár 
sóaknának jövedelmének, akár vármegye egyéb jövedelmének az ország 
számára tartsa meg Ngod az várat; adja okát az ország gyűlésén mind 
az vármegye az ő engedetlenségének, mind pedig (Ngodat követem aláza
toson) jelentse meg, -mi kényszerítette Ngodat az praesidium tartásra. 
Ha az relicta az idő alatt, mikor megbántódnék is (kit minden alkal
matossággal távoztatni kell) ugyanakkor Ngod és ország orvosolhat még, 
ha miben pedig ország kárára, vagy ok nélkül engedetlenkedtek néme
lyek, elhittem, Ngod sem hagyja törvény nélkül én pedig az Matskási 
uramék tanúságát semmi részében nem tudom. Az debreczeniek kívánsá
gát az mi illeti kglmes uram, abban is mesterséget gondolok, mért halasz
tották ilyen későre az aránt való bántódásuknak orvoslását, melyet is 
ország nélkül alig látok lehetségesnek; tartok attól is, hogy az váradi 
basa mestersége ne legyen az is mint egyéb több dolgok is. Mindazáltal 
csak ezen az úton az rájuk vetett adó meg nem adatik, az ország val-
lana kárt miattak, hanem írjon Ngod keményen rajok, az ország rende
lését tréfának ne véljék, mert Ngodnak is az ország gyűlésiig nincs. Azt 
az darab adót, kinek megfizettem (így!) most adják meg oly titulusnak 
nevezeti alatt (ha az harminczadban vagyon bántódások) az minemű 
nekik tetszik ország kára nélkül; ha úgyis engedetlenkednének, úgy 
tetszik inkább illenék megforgatni bennek és mindaddig tartani, míg ele
get tennének az artikulusnak, hogy nem mint az ország vallana kárt. 
Elmém és kötelességem szerint hirtelen ezeknél külömböket fel nem talál
tam, melyekről alázatoson tudósítottam Ngodat. Istennek kegyes gondja 
viselése maradjon Ngodon. Szent-Pál, 25. Szt.-Jánosnak 1667. Ngodnak 
alázatos szolgája és híve Haller János mp. 

Jegyzet. A levélboríték elveszett, de mint a tartalomból látható, a 
levelet I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelemnek írta. 
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