
H U B E R T  I L D I K Ó

A Pegazus földre szállt – Baróti 
Szabó Dávid négy költeménye

Baróti Szabó Dávid (1739–1819) verseinek kiadást előkészítő munkálataikortalál-
koztam az alábbi, ma is aktuális mondanivalójú versekkel: leánynevelésről, trágár be-
szédről, az öregember életéből eltűnt örömről. Bár „régiek” a költemények, de mai
tanulságokkal. Talán nem haszontalan fényűzés a magunk lelki hasznáért néha elfe-
ledett költők aggódását komolyan vennünk, még ha el-elmosolyodunk is meghök-
kentő kifejezésmódjukon, „erkölcscsősz” figyelésükön, mert meg is vigasztalódhatunk
általuk. 

Baróti Szabó Dávid a klasszikus időmértékes verselés (antik görög-latin) magyar
nyelvű megújítója, költő, műfordító, nyelvújító és folyóiratszerkesztő volt. Ex-jezsu-
ita, aki rendje feloszlatása után (1773) megnyugvást talált a versírásban. Virág Be-
nedek, Vörösmarty Mihály, Berzsenyi Dániel, Arany János és mások írásaiban
ráismerhetünk költészetének hatására.

Az itt közölt művek a szerző kiadásra váró, kéziratban maradt verseiből valók. 
A korabeli helyesírás megtartását az időmértékes verselés indokolta.

*

Baróti Szabó Dávid Kisasszony neveltetés c. költeménye tematikailag az Egynémely
úrfiról; Egynémely kisasszonyrólsorába illeszkedik: általuk a munkát kerülő, csak ci-
comázáshoz értő ifjakat és a másokkal neveltetés torz eredményét teszi nevetségessé
a költő. A gyermekének mindent megadó szülő csalódottsága ugyanolyan szánalmat
keltő, mint majomszeretete, rossz példaadása. A három év után hazatérő lány külse-
jének leírásában, a szerző a látvány realisztikus erejével érzékelteti a félresiklott nevelés
eredményét. A divatot képviselő ruhadarabok nevetségessé tételével, de meg nem ne-
vezésével, a látszatvilág értéktelenségét ostorozza: „Melly pökni való formára szabatta
Öltözetét!”

Az egyszerű életmódból, Erzséből Lizivé váló, anyanyelvét nem használó, önazo-
nosságát feladó kisasszony erkölcsi megsemmisülése a „madám” emlegetésével válik
teljessé.

XVIII. századvégi pillanatképet láthatunk: „módiról,” erkölcsről, céltalanságról.
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KIS-ASZSZONY-NEVELTETÉS
1803

Merre sietsz e ’ Leánykával? térj viszsza, ’s Madámi1

Kézre ne bízd: ez alatt, fogadom, meg-romlik. – Hogyan járt
A’szép Erzse (kit a’ Természet minden ajándék
Kíntseivel fel-készíttette, ’s szorgalmatos Annya
Még jobban kezdett valatsínosgatni) nem hallád? –
E’ nyavalyást a’ nagy-szájú Hír arra dobolta,
Hogy maga-is nem tom mi Madámhoz kűldgye leányát.
Ah, nem győzi szegény síratni, hogy engede most-is!
A’ sok aranyt mind rá költé, ’s el-végre merő kárt
Valla szülöttével. Meg-tőlt háromszor egészlen
A’ kerek esztendő, hogy Lízink, annya’ kezétől
És szemitől meszszebbre szakadt. – Pállyája le-folyván,
Érette-megy a kűldötthintó. – Mint várja! miképpen
Néz-le magassablakjairól a’ büszke reménytől –
Már el-részegedett Anya! – Meg-jő: jaj, de minémű
Vad színbenn! Haja szerte repűl, és borzas; alá-tsügg,
Kankarikos fürtötskékbenn egy része, szemére:
Homloka sem látszik tőlök. – Jól tette: pirúlni
Úgy sem tud. – Szép Módi! talán egy pusztai lóhoz
Illene. Nézd, csupasz a’ nyaka, mellye, mezíttelen, és nyiltt
Mészárszék. Melly pökni való formára szabatta
Öltözetét! gatya-ként fellyűl húzd-öszvegarlanddal;2

Kis, ’s könyökig sem nyúló, szük újjakkal ereszd-ki
Oldalait, ’s fenekét a’ zsáknak mesd-el, utánna
Egy rongyot farkúl hagyván: ’s mássára találnál
Módi ruhájának. – Mit mondgyak tarka, ’s keresztbe
Vett lepedőjéről, melly tsaknem földig alá-lóg
Vállairól? éppen így jár egy ronda Tzigányné.
Ez mind hagygyánvólna, ha még fenn vólna leánynak
Vóltterkőltse. – Talán nem-is ő, mert szóllani sem tud
Vagy nem akar született nyelvén: betsmérli, gyalázza
Ön nemzetségét, és annak régi szokásit.
Ízetlen, fetsegő, lotsogó, munkátalan űzi[?]
A’ tántzot, ’s a’ sétálást: majd meg-vesz, ha meg-lát
Egy valamelly szebbetske legényt: későn kel az ágyból
És mindgyárt dőzsöl; készűl az ebéd-is azonbann
Már teli hassal az ételben tsak válogat; egy sints
Kedve szerént: ez sós; ez sótalan, az nem eléggé
Zsíros: az, el-főtt. Azt vélnéd, hogy mind ki-tanúlta
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A’ főzés’ mesterségét; ’s egy puszta leveskét
Ő maga meg nem tud készítteni. – Félre, Madámok,
Népünk’ vesztegetőji! Fa-pénzt nyújtottatok eddig,
Nem kell illy vásár-fija, szebb ’s jobb osztatik itthon.

S ahogy a nevelés gyakorlatáról, úgy a megbotránkoztató beszédstílusról is min-
den korban hírt adtak írástudóink, legyen a műfaj vers, avagy prédikáció.(NB. AHat-
vanhat csúfos gajd c. kötet korabeli példákat kínál.) Baróti Szabó nem a káromkodás
szövegét, hanem a mocskos szájú beszédet ítélte el: „…dohos Lélekzeteddel meg ne
döglelj engem is!” – mondja ki a költő. Az anyanyelv féltése nem szólamként hangzott
el XVIII–XIX. századi íróink műveiben! Baróti Szabótükörbe nézette az igénytelen
„mocskos szájút”, annak szégyenkezésében reménykedve: „Milyen a beszéd, /Az em-
berek közt olyan ám az ember is!”

EGY MOTSKOS SZÁJÚRÓL
1803

Állj egy’ kevéssé, kérlek, álly tovább: dohos
Lélekzeteddel meg ne döglelly engem’-is.
Tisztalanság, ’s szűz fület-martzangoló
Minden beszéded: mert nem-is szóllani
Másféle tárgyról. –Nem találhatott Venus
Hívebb keríttőt. – Tisztes emberek között
Hogy’ mersz forogni? nem tapasztalod-e, miként
Pirúlnak, el-fordúlnak, ajkad még alig
Kezdvén mozogni? hogy’ lehetsz olly vakmerő? 
Egy tsepp-szemérem-sem-tudó hogyan lehetsz?
Valaki felőled valami jót gondolhat-e?
A’ szívnek a’ nyelv sípja: millyen a’ beszéd,
Az emberek köztt, ollyan ám az ember-is.

A költő Nátha c. írását fricskának szántam: lám-lám, elődeink is mertek a költé-
szet magasáról leereszkedve, egész vulgáris témáról írni! (Baróti Szabó számára nem
volt tabu a betegség!) Amin talán mosolyoghatunk, mindezt klasszikus versmérték-
ben teszi! (Poétánk egészen öreg korában jött rá, hogy a magyaros, hangsúlyos ver-
selés és az időmértékes együtt is működhet: „Látni fogod azt-is; hogy ámbátor a’
Görög, és Római nyomdokonn mindenkor örömesebb járok, az úgy-nevezett soros
versektől sem voltam idegen. Szépen kelhetnek ezek-is, tsak ne legyenek egyszer ’s
mind láb-mértékre véve: mert akkor el-készülhetetlenül ki-nyög belöllök a’ szerent-
sétlen erőlködés, és a’ rút tsigázás.”3)
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NÁTHA
1802

Undorodást okozó nedvesség’ rúsnya leánya
Hogy’ mertél olly szemtelenűl ide jőni? mit ártott
A’ Költő, hogy rája kenéd babonájidat? ím tsak
Tátott szájjal vesz lélekzetet, így is aliglan.
Orra rekedtt: burnóttal4 fel nem törheti gáttyát,
Bár öblös börböntzéjét minden nap üríttse.
Már nem tudgya, hová légyen: fáj a’ feje: reszket
Minden tagjaiban: mord-kedvű: tutyma: sem ételt
Nem kíván, sem italt, már álmat várna, s’ ez is fut;
Bár igen-is sok vólt, kínzó kezeidnek elég nem
Vólt ez még; más tsúfságot tészsz rajta: ki-törvén
A’ rekeszeltt nedv korlátit le-tsapolgatod orrát
’S permetezisre hozod: Nem győzi törölni, ki-fúni. –
Menny-el: haragra ne vidd, másként ezer átkokat írand
Ellened. – Íme Komáromban lakik egy Olasz: ennél
Kedves vendég lészsz: három-négy hétig ha nála
Szállást versz, nem fog jobban kürtőjinek (ámbár
Sepregetésekből él) mintsem néked örűlni. 

S végül, személyesebb hangütésű költeményt hoztam, a virti poétától (A költőt
virtibirtokára hívta meg a szeretett tanítvány, Pyber Benedek családja, hogy nyugdí-
jazása utáni éveiben nyugodtan élhessen, alkothasson. Majd húsz esztendeig, haláláig
élt a Pyber-házban.) A verset Pyber Benedeknéhez írta, s egy másik versvariációból
az is kiderült, hogy annak születésnapjára. Mi az oka a borongásnak, amelyet már a
cím elárul? Talán a költő több verséből összeszedegetett információ megmagya-
rázza:A táblabíró tanítvány későn határozta el magát a házasságra, és a gyermekáldás
csak lassan érkezett meg. A negyvenes éveit elhagyó Pyber Benedeknek nem született
több utóda az egy kisfiún kívül. Baróti Szabó e késői családalapításért családtagként
aggódik, s ha hihetünk a mű datálási dátumának, a versíráskormár hetven esztendős
volt. A sok bajt megélt, idős ember (a rendből annak feloszlatása után kikerült; a fel-
világosodás eszméi fellazították a biztonságosnak hitt világot, amelyben világi pap-
kénttanügyi rendeletekhez alkalmazkodva kényszerült tanítani; betegségkínozta,
szélütés is érte) könnyen bele tudott helyezkedni az adott körülmény örömöt nél-
külöző hangulatába: „Ebben vagy abban; senki bóldognak magát / Nem érzi lenni.”
A filozofikus gondolatokat sem nélkülöző sorokban az Örömöt szólítja meg, s ered-
ménytelen keresésébe belenyugodva, tán vígaszként mondja ki a ház asszonyának, s
önmagának: „Számkivetettek vagyunk /A’ míglen élünk! tsak az halál nyit útat, hogy
/ A’ jót el-érjük…”
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Heába keresünk téged’ itt, áldott Öröm!
El vagy szeminktől[?] rejtve: nem szeretsz
Velünk lakozni: ’s ollykor ámbár látszatol
A’ kék egeknek vigasságos bértziről
Közinkbe jőni;nintsen úgy: kedvűnk soha
Be-telni nem tud; tsak fogyatkozást talál
Ebben vagy abban; senki bóldognak magát
Nem érzi lenni. Jaj,a’ királyi Házak-is
El-szompolodnak múlni kezdő fénnyeken!
Sőt, azokat inkább szokta gond, bú, félelem
Terhelni, mintsem a’ szegény viskót. Öröm!

UGYAN AHOZ,
[Tek.Gy. Pyber Benedekné Aszszonyhoz]
HOGY NINTS ITT IGAZ ÖRÖM
1809

Tsak híred hallyuk; neved-is oh talán tsak hír.
Nem; de lak helyed másutt van: a’ Mennynek magass
Székén ragyogsz Te; mí halandók síralom’
Völgyén nyomorgunk; hol tövissek teremnek,
És vad bogántsok! Számkivetettek vagyunk
A’ míglen élünk! tsak az halál nyit útat, hogy 
A’ jót el-érjük. Arany, ezüst és brilliánt
Fűződgyön is ránk! a’ szegénység szüntelen
Fenn-marad, ha másban szűköt érezünk, ’ s ha még
Többet sohajtunk, ’s többre mennük nem lehet.
’S mindent ki bírhat? még azon kevéssel-is
Mi fog ma-hólnap lenni – mellynek most ura? –

Másutt nyomozzuk; az öröm itten sem lakik.

JEGYZETEK

1 Régebben: nyilvánosház vezetője, aki lányokra felügyelt. Később: francia nevelőnő.
2 Régies, népies kifejezés: keskeny szalag, pántlika
3 Az idézet és a versek is, az általam rekonstruálni próbált, kéziratban maradt, ötödik ver-

seskötetéből valók. A „ Nátha”, Ugyan ahoz…” és az „Egy motskos szájúról” variánsait
más forrásból kiadta HORVÁTH Balázs, Baróti Szabó Dávid, s nehány kiadatlan költeménye
(Premontrei főgimnázium értesítője, 1887/1888, Kassa, 1888, 1–136.

4 Finom dohánypor. Ingerlő hatásával tüsszentést és ezáltal a légutak tisztulását idézte elő.
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