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napja. Megholt Báróczy Bécsben 24. Decembr. 1809. Kazinczy Ferencz 
Széphalmon, 1810. Febr. 24. d. —]« 

Ezek az utolsó sorok bizonyítják, hogy Kazinczy Báróczy életében 
csakugyan ezt a kéziratot emlegeti: ott is helyesbíti Bárótzi születésének 
adatát. Egy nappal utóbb — két hónappal Bárótzi halála után — Rumynak 
is beszámol Bárótzi tévedéséről (Lev. VII. 283. 1.) s ugyanebben a levelében 
nekrológot ír róla: «Er, Barcsay und Bessenyei György gaben der Ungar. 
Literatur . . . ein neues Leben, und Ihr Beyspiel wirkte bey den Jünglin
gen, die zur Garde kamen, als B. Naláczy József, Ladislaus v. Bíró, 
Sigmund v. Kerekes, Michael v. Gzirjék Anfangs sehr viel; jeder lernte 
die französische Sprache und übersetzte etwas ins Ungarische.» 

Czirjékröl és Naláczyról már Ballagi elég sokat tud, Czirjék Colardeau-
fordításával foglalkozott is az irodalomtörténet, de sem Ballagi, aki pedig 
egy Farkas Antalt, Harsányi Sámuelt is tárgyal az Ágis centenáriumára, 
megjelent munkájában, sem Szinnyei a Magyar írókban nem említi a másik 
két testőríró, Biró László és Kerekes Zsigmond nevét. Kazinczy idézett leve
lén kívül sehol sem találom nyomukat, s a legérdekesebb, hogy Horányi Elek 
maga sem vette föl őket sem a Memoria Hungarorumba, sem a halála 
miatt félbemaradt Nova Memóriába,, amelyben pedig, minthogy A—C betűig 
terjed, Biró Lászlónak még helye lehetne. S ez annál meglepőbb, mert 
Horányit kortársai épen fölös aprólékosságáról vádolják; talán nem érdek
telen ha idejegyzem, amit a tudós erdélyi szász historikus, Seivert ír róla 
Cornidesnek (Bp. Egyetemi Könyvtár kézirattára [G. 117.] 227. 1.) «Meine 
Nachrichten von Siebenbürgischen Schriftstellern habe ich an Herrn Kurz-
böck nach Wien überschikt ; indessen aber des Herrn Horányi Werk, Memoria 
Hungarorum et Provincialium, erhalten. Zum Glück, dass wir nicht aus-
einer Absicht handeln. Herr Horányi führet tode und lebendige an, und 
wenn einer nur eine Streitschrift verteidiget hat; so würdigt er ihn der 
sehr unverdienten Mire, ihn der Reihe seiner Schriftsteller bey zufügen. 
Ich aber handle nur von verstorbenen Sächsischen, und unter der Sächsischen 
Nation gelobten Gelehrten, die selbst etwas für die gelehrte Welt gearbeitet, 
haben.» (1778. nyarán.) 

A Biró László fordította Lettres d'une Péruvienne (1747) — Montesquieu 
Lettre persanes-janak és Richardson Pame/ajának származéka — Madame-
de Graffigny {1695—1758) műve. Az írónő Voltaire jó ismerőse volt, szalon
jában sűrűn megfordultak a filozófusok.1 

Mi lett az eddig ismeretlen erdélyi származású testörírók munkáival,, 
nem tudom ; különösen Biró Lászlóét jó volna ismernünk ; nevüket azonban 
így is bejegyezhetjük Bessenyei gárdájába. GÁLOS REZSŐ. 

FALUDIFERENC CUPIDÓJA. 
Faludi Ferenc Cupidoja Császár szerint is idegen eredetre vall. 

(EPhK. 1903. 31. 1.) A vers német eredetűnek látszik, s ezt a föltevésemet 
megerősíti a költemény alcímének (a szereplök megnevezésének) Révai kiadá-

1 Birkás Géza szíves közlése. 
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sában (Győr, 1786. 60. 1.) levő változata, A' paraszt és a' költeményes, 
amely a német Der Bauer und der Dichter címnek jól felelne meg. Köz
vetlen forrását még sem találom. Van azonban Haydnnak zongorára írt dalai 
között (Lieder beym Clavier zu Singen I. Theil, Mannheim, bey I. M. Götz, 
1782 ?) egy, amelynek első része egyezik Faludi bevezető sorával és máso
dik strófájával : 

Ki légyen Kupido, eddig nem tudhattam. 

Ne mondd nagy embernek, gyermek, pitzin falat, 
Nints nálánál latrabb a' kerek ég alatt: 
Szárnyas, ives, fáklyás, mind a' két szemén vak, 
Ruhátlan, bujdosó, káros tüzeket rak. 

Weist du mein kleines Mägdelein, wer wohl Cupido ist ? 
Es ist ein kleines Knabelein, voll Argheit, Schwänck und List. 
Zwey Flüglein hat das lose Kind, damit fliegt er gar schnell, 
Ob es schon ist an Äuglein blind, siehts dennoch scharf und hell. 
Rückwärts hängt ihm ein Köcherlein, wohl auch ein Bogen rund, 
Mit dem schiests ins Herz hinein, und macht dirs liebens wuni. 

A Haydn megzenésítette dalszöveg szerzőjét sem tudtam megállapítani : 
pedig csak így juthatnék az egész vers eredeti szövegéhez — Ramler óta a 
kótaszüvegeken bátran változtatgatnak s a kótákra nem is veszik föl egész, 
terjedelmében a költeményt; az eredeti szöveg ismerete hitelesebbé tehetné 
a forrás megjelölését. GÁLOS REZSŐ. 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉVI JÁRADÉKA. 
Amint ismeretes, gróf Batthyány Kázmér, az 1848—49. függetlenségi 

mozgalom egyik leglelkesebb támogatója, hogy az anyagi gondokkal küzdő 
Vörösmarty helyzetén segítsen, a Bicske határában fekvő uradalmából 
két jobbágytelket ajándékozott kedves költőjének. A gróf később ezen el
határozását meg akarván változtatni, a birtok helyett cserében Vörösmarty 
haláláig fizetendő évi 400 pengő-forint járadékot ajánlott fel, s a költő ezt 
el is fogadta. 

Vörösmarty életrajzírói a gróf előbbi elhatározásának ilyképen történt 
megváltoztatását úgy tüntetik fel, mintha azt a költő kívánságára vagy 
nagyobb kényelmére tette volna. Az Országos Levéltárban azonban sikerült 
megtalálnom a grófnak e tárgyban Vörösmartyhoz intézett levelét, amely 
egészen más —* a levélből világosan meg nem állapítható — okokra enged 
következtetni. íme a levél: 

Tisztelt Uram! 
Mikor nem régen ten, nem tudom micsoda ebéden, nekem «mint job

bágyom» köszöntő poharat emelni szíveskedett, még azon reményben voltam, 
hogy beteljesülend azon — hiszem, kissé vakmerő gondolatom, mi szerint 
Pegazust az ekébe fogatni akartam. Sajnosán kellett azóta tapasztalnom 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLI1. " 1 


