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Virág Benedek megválása a tanári széktől. 
A székesfehérvári püspöki levéltár es az ottani ciszterci-rendi Szent 

István reálgimnázium irat tára értékes adatokat őrzött meg Virág Benedek 
eletére vonatkozólag. 

Virág Benedeket rendfőnöke 1780-ban rendelte Székesfehérvárra. Szer-
zetes volt, nem habozott. Szívesen is jött , mert áhította hivatását. Tanári 
működését a pálos-gimnáziumban kezdte (1780—86). A pálos-rend feloszla-
tása után mint világi pap királyi gimnáziumban folytatta (1786—97). 

Ezen idő alat t 5 évig a három grammatikai osztályban tanított , 
12 évig pedig a poézis tanára volt. Szépszámú tanítványai közül Pyrker 
János László, a mecenás-érsek, Egyed Antal, a klasszikus fordító, Horvát 
István, a nagy buzdító, Reseta János, az áldozatos lelkű egyetemi tanár 
az ő ráhatásából, életpedagógiájából, az ő magyar lelkéből fakadtak naggyá. 

De az áldozatos odaadás, a 16 éves megfeszített tanári munka fiziku-
mát erősen megkoptatta. A kimerülés már az 1796—97-i iskolai esztendő 
elején jelentkezett. Remélte azonban, hogy »idővel, vagy az eszközök (gyógy-
szerek) alkalmazásával jobban lesz, de nem történt meg«. Kénytelen volt 
állapotát hivatalosan jelenteni. 1797 január 20-án közli igazgatójával: 
»Napról-napra tapasztalom, hogy gyengülök, biztosan érzem, hogy a taní-
tást testi romlásom nélkül nem folytathatom. Eddig lappangott titkon 
(a betegség), most erejét jobban kiadja, ha hallgatok, jogtalaB leszek magam 
mai. Kötelességem a nagyobb veszedelmet, ha nem is elhárítani, de legalább 
elhalasztani vagy kisebbíteni. A tél-mészét elég gyönge és beteges szervezetet 
adott s ezt a 17 évi folytonos iskolai munka még csak jobban megernyesz-
tette. Ezt, a ki szenvedek, érzem.« 

Nehezen vált meg hivatásától. Utolsó gondolata is az iskoláé, az 
ifjúságé volt. Ugyanabban a levélben, amelyben felmentéséért esedezik, kéri 
a felsőbbség lehető gyors és körültekintő gondoskodását, nehogy az első 
humanióra (junior) tanár nélkül maradjon, »mert ez az osztály nem olyan 
könnyen helyettesíthető, mint bármelyik grammatikai«. 

Spaits István igazgató fölterjesztésében, amelyet a főigazgató továbbí-
to t t (febr. 6.) a Helytartótanácshoz, Virág Benedek jelentését jogosnak minő-
sítette. A Helytartótanács leiratában (febr. 21.) utalt ugyan a fennálló 
szabályzatra, amely a tanügyi férfiak lemondásánál félévi előzményt követel, 
az elégséges orvosi bizonyítvánnyal történt igazolást mégis elfogadta. Csak 
azt szerette volna, ha Virág Benedek tanszékének rendszeres pályázathoz kötöt t 
betöltéséig helyén marad. De ez már nem történhetett meg. Nemcsak azért 
mivel Virág Benedek többször is egész határozottsággal kijelentette: neki 
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mellbaja van, tehát az iskolában nem beszélhet, hivatásában — bármennyire 
is szeretné — tovább nem működhetik, hanem azért sem, mivel a helytartó-
tanácsi leirat megérkezésekor (márc. 24.) Virág Benedek már nem volt Székes 
fehérvárott. A fővárosba költözött, mint mondják »levegő változtatásért«. 

Kezdetben évi 350 forint nyugdíjat állapítottak meg neki a tanulmányi 
alap terhére. Ezt csakhamar módosították. Az új, 1797 május 9-ről keltezett 
helytartótanácsi rendelkezés szerint e naptól kezdve a szerzeteseknek szoká-
sos 300 forint évi penziót kapja évnegyedes részletekben. 

Nagyon szegényes dotáció volt ez. Érezték is a közelállók, főleg a fő-
igazgató, Nóvák Krizosztom, bakonybéü apát , aki négy éven á t szemlélte 
Virág Benedek működését, amellyel »a tanári pálya minden vonatkozását a 
legpontosabban és legalaposabban betöltötte s amellyel követésre méltó élet-
példát mutatot t«. így nyilatkozott a főigazgató a Helytartótanácshoz kia-
dott relációjában (1797 okt. 15.), amelyben Virág Benedek számára nyugdij-
eme'ést javasolt, 100 forintnyi pótlást azzal a föltétellel, hogy egészsége 
helyerá'lításával, ha addig nem múlik el sok idő, a tanításhoz visszatérjen. 
(Székesfehérvári gimnáziumi levéltár.) 

Sajnos, egyik sem következett be. Virág Benedek Budán élte le életé-
nek második szakát, 33 esztendőt, anyagi tengődésben, de nemes lélekre 
valló tűréssel. ' Lakatos Dénes. 

Dalmady Győző versei idegen nyelven. 
Az Irodalomtörténet 1924. évi füzetében közölte a Dalmady-versek for-

dításainak jegyzékét. Azóta újabb fordításokról veszünk tudomást különböző 
országokból. 

Schnitzer Ignác, a Kisfaludy-Társaság volt 1. tagja, öt szerelmi versét 
fordította németre; az Anyai könny című megjelent a Pester Zeitungban 
1921-ben. — P. V. Lebourg: Echos Français de la Lyre Hongroise. 1921. 
hozta az Aludjál kis fiam! című verset, melyen kívül még két verset fordí-
tot t Lebourg pesti francia nyelvmester. — Ugyanez a vers található az 
aténi O. Noumas folyóiratban 1922-ben Horváth Endre magyar tanártól új 
görög nyelven. — A Panteon Literatury Wszechsviatowej című Varsóban, 
1921 ben megjelent gyűjteményes munka az Imádkozó Angyal című verset 
tartalmazza Jankowski József fordításában. — A római Alma Roma 1921 ben 
az európai hírű latin nyelvésztől, Franz X. Reuss aláírással hozza A templom 
és a gyár újabb latin fordítását Hegedűs István latin fordítása után. — 
A szegedi Hungara Esperantisto 1922-ben ugyanezt a verset Turzó Pétertől 
esperanto nyelven mutatja be. 

Az esperanto fordítások terjesztik különösen e verseket a világirodalom-
ban. Ezek nyomán fordítottak Caw Janet edinburgi tanár és Page W. M. 
edinburgi író több verset angolra, De San Millan Rafael madridi orvos 
spanyolra, Jaik Johann lapszerkesztő eszt nyelvre, melyek, az Anyai könny 
és Függetlenség címűek, a tallinni Romaan folyóirat 1923. évfolyamában láttak 
napvilágot. 

A Helsinkiben megjelenő Otavainen című kéthetenkint megjelenő képes 
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folyóirat 1924 december 26-i számában közölte finn fordításban A templom 
és a gyár és a Függetlenség, az 1925 január l i számában az Anyai könny 
című verseket. Fordítot ta Leppäkoski Johann Edward (családi neve Bout-
ealainen) író és szerkesztő. A fordítás esperantóból történt. 

A Felső-Olaszországban használatos ladin-friul nyelven Tellini udinei 
tanár küldött ez évben hét versfordítást szintén esperantó után kéziratban 
a Hungara Esperantisto lap szeiTíesztőjéhez azzal, hogy ezek a versek egy 
könyvben fognak megjelenni. 

Esperantóból a spanyol, pszt, angol, lengyel, olasz nyelvek után a 
hetedik fordítás Kalocsay Kálmán, Turzó Péter és Fuchs Jenő esperantó 
fordításai után, amelyek a szegedi Hungara Esperantisto 1921 és 1922-i év-
folyamaiban jelentek meg s a világ minden tájára e'küldettek. 

További újabb idegen nyelvek: Lindberg Hermann Nils tudomány-
egyetemi lektortól svédre, Zübeir Hamid kazáni tanártól tatárra, Wimmer 
Ludvigtól dánra és Imaoka Dsuicsiro, Magyarországon tanulmányúton volt 
tokiói tanártól japánra. 

A költő verseinek ez a terjedése a világirodalomban, továbbá az a ritka 
körülmény, hogy a Kisfaludy-Társaság által kiadott verses kötetéből két év 
alatt 800 példány elfogyott, teljesen igazolják Beöthy Zsoltot, a Társaság 
elnökét, aki ez em'ékkiadással Dalmady költészetét felújítani kívánta. A kor 
felfogásának és ízlésének is kedvező változását jelzi, hogy a tiszta érzések 
költőjét szívesen olvassa mindenki. D. ö. 

Az ördögi kísértetekről. 

Thienemann Tivadarnak az Irodalomtörténeti Közleményekben »XVI. és 
XVII. századi iroda'munk német eredetű művei« című összeállítását egy apró 
adattal óhajtom megtoldani: ez Bornemissza Péternek könyve: »ördögi kísér-
tetekről avagy röttenetes utálatosságairól ez megferteztetett világnak és 
ezból való kitisztogatásáról ez mi Urunk Jézus Krisztusnak« (Szabó Károly: 
R. M. Kt. I. 148. sz.). Ennek az ördög kísértéseiről elmondott példái — 
amennyibon nem a saját korára vonatkoznak — fordítottak. Forrásuk: Vitae 
patrum in usum ministrorum verbi, quoad eius fieri potuit repurgatae. Por 
Georgium Maiorem Cum pracfatione D. Oratoris Mart. Lutheri. Witeburgae, 
1560. — Nem fordította természetesen a maga tapasztalatait , tehát az ilyen-
féléket: »Huszár Gál mondta, hogy beszéllett egy emberrel, aki kígyóból ételt 
főzött és valaki azban ött , minden állatnak, madárnak, tyúknak, lónak, 
tehénnek az szavát megértötte. Históriát is beszélt róla, az tyúk mint szólt 
fiának, hogy farka alá bújjék és azon mosolyodott az szolga, ki t i tkon öt t 
volt az ura étkébe. Az verebeknek is mint hozták követséget, hogy egy 
szamár elontott egy zsák búzát az uton, de én ezt is ördögi practikának 
vélem«.(802. 1.) Értékre és kortörténeti jelentőségre sokkal csekélyebb fon-
tosságú a fordított rész, de forrásának megjelölése talán mégsem felesleges. 

A. Zs. 


