
Néhány megjegyzés
Baróti Szabó Dávid
fordításáról
Baróti Szabó Dávid egykori jezsuita szerzetes (Barót, 1739 – Virt,
1819) költeményeinek egy része máig kiadatlan. Egy MTA Könyv-
tárának Kézirattárában őrzött kötegben bukkantunk rá Sidronius
Hosschius latin verseinek fordítására.

Sidronius Hosschius németalföldi jezsuita szerző (Merckem,
1596 – Tongres, 1653) Európa-szerte híres költő volt a 17–18. szá-
zadban, versantológiákban ma is jelentős helyet foglal el. Magyar -
or szá gon 1793-ban Egerben jelent meg válogatás elégiáiból, amely
tartalmazza két versfüzérét, A szenvedő Krisztusról szólót és a Szent
Péter siralmait.

A költő és műfordító Baróti Szabó, ahogy a siralmak elé fűzött
verséből megtudjuk, Döme Károly, pozsonyi kanonok unszolására
— 1809-re — készítette el e művek fordítását.

�

A 13. századtól egyre erőteljesebben Jézus szenvedése felé forduló
vallásosság nemcsak a keresztes háborúk meghirdetésében, pas-
sióereklyék gyűjtésében, a szenvedés eszközeinek önálló ábrázolá-
sában stb. nyilvánult meg, hanem a szakralitás élményét elősegítő
cselekedetekben is. Ilyenek voltak például a szenvedéstörténet je-
lenetei (ostorozás, a Pilátus előtti eseménysor, a siratás, a bibliai sze-
replők által elhangzó siraloménekek), amelyek látványelemekként
is megjelentek misztériumdrámákban, vagy a nagyhét eseményei-
nek más formában való felidézéseiben az elmélyülést elősegítve.

Hosschius is bőségesen felhasználta siralmaiban a keresztény
kultúrkörben továbbhagyományozódó megjelenítési módokat.
A szenvedő Krisztusról írt elégia-füzére (17 elégia) legközelebbi műfaji
rokonságot talán az archaikus imádságokkal és a misztériumjáté-
kokba illeszthető planctusokkal mutat. Az időmértékes versbe fog-
lalt epikus-lírai-drámai történések és a különböző érzelmi néző-
pontú elbeszélés egységes egészet alkot — de másképpen, mint a
misztérium- vagy drámajátékok. Hosschius ugyanis nem a passió-
történetet öntötte elégiákba, kronologikusan előrehaladva, hanem
a szenvedő Jézus, Mária, Péter és az idők végezetéig ebben a szen-
vedésben lelkileg részt vállaló és imádkozó-bűnbánó ember érzel-
meit — ahogy ezt a középkortól kezdve századokon át tették, imád-
kozták, és magas hőfokon átélték, például búcsújárások résztvevői.
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Krisztus halálának, Mária siralmának és fájdalmának szavakkal
való elmondhatósága, vagy a keresztfa misztériumának megta-
pasztalása ezeken a búcsújárásokon és egyházi ünnepeken szakrá-
lis mélységeket kaptak. Az imaszövegek (ha elfogadjuk ezt a műfaji
szűkítést ezen költemények esetében) a fájdalmas Anya megszóla-
lásai, a Szeretet/Angyal stb. bűnbánatra való felszólításai egyes
szám első személyben való elmondhatóságukkal katartikus hatást
tudtak előidézni az imádkozó lelkében.

Hoschius verselő tehetsége az elégia-füzérekben úgy formálta
művészi alkotássá a szenvedő Istenember és Édesanyja drámáját,
Péter siralmait, hogy eközben megtartotta a versfüzér elolva-
sása/felolvasása általi Isten-élmény, az anyai fájdalom, vagy a bűn-
bánó ember/Szent Péter könyörgésének bensőségességét is. Ez a
személyes átélhetőség a magyarázat arra, hogy a költemények újra
kiadását, anyanyelvekre fordítását Európában még a 19. században
is szorgalmazták.

A szenvedő Krisztusról című elégia-füzér a világ Szeretet által su-
galmazott megteremtésével indítja el a lírai elbeszélést, de nem a
világ létrejöttének Isten általi megalkotását idézi fel a teremtéstör-
ténet első napjaiból, hanem a szenvedés bekövetkeztének okát he-
lyezi bele a kezdetek isteni szándékába.

A nagyheti eseményekre rálátó elbeszélő/a költő/a mindenkori
pap köti össze a 17 elégiát, ő az, akinek segítségével átélhetjük Jé -
zus, Mária szenvedéseit, mert ő hozza közel a nézőhöz/az imád-
kozóhoz az újszövetségi szereplők lelkiállapotát, és ő az, aki Jézus
és Mária sorsában megláttatja a mindenkori idők emberének sor-
sát is. Az elbeszélő nemcsak figyelmeztet a bűn elkerülésére, hanem
azonosul a bűnös emberi sorssal és az irgalomért esedezővel. Az
elégiánként bekövetkező nézőpont-váltás (harag és bűnbánat, kö-
zömbösség és felismerés stb.) érzelmi ellentétei rendkívül magas-
ságokba emelik és mélységekbe terelik az olvasót. Kimozdítják nyu-
galmi állapotából, s ahogy halad előre a passiótörténet drámája,
úgy nő a szöveget hallgatóban/imádkozóban a részvét, és a világ
bűneiért, önmaga bűneiért vezekelni vágyás.

�

Baróti Szabó Dávid a Hosschius-elégiák fordítása idején betegsé-
geivel küszködő, idős ember volt. A jezsuita rend feloszlatásának
tragikus érzését haláláig nem tudta földolgozni. A fordítás élete
vége felé lehetőséget adott számára, hogy minden kimondatlan fáj-
dalmát beleszőhesse Jézus szenvedéstörténetébe. Vallásos érzelmeit
most nem áthallások segítségével írta le (mint ahogy több száz köl-
teményében erkölcs, moralitás, hazaszeretet stb. ürügyén tette),
hanem szenvedélyes hőfokon. A passiótörténetbe lehetetlen nem
belehallanunk az ő fájdalmait is. Fordítását a költői tehetség mellett
ez az érzelmi többlet, „otthonos világ” tette a latin nyelvű költe-
ménnyel egyenrangú magyar verssé.
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