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Bartal Antal-nak. »A classica -philologiának és az összehason
lító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban^ czímű akadémiai
székfoglalójában több izben találkozunk ugyan Ungvárnémeti*)
Tóth László nevével is, de »Görög versei«-t, melyek megjelenésük
kor a külföldi tudós körökben feltűnést okoztak, sehol sem látjuk
megemlítve, nyilván azért, mert még magának Bartal-nak sem
volt rólok tudomása. •
Tóth-n&k görög versei a következő czímű könyvben jelentek
meg: »Ungvárnémeti Tóth László görög versei. Magyar tolmácsolattal. Pesten, Trattner János Tamás betűivel. 1818. — A könyv
Almást Rudics József-nek »nem csak született nemesnek, hanem
érdemiért is valóban nemes férfiúnak« van ajánlva. 2 ) Az ajánló sza
vakból a többi közt arról értesülünk, hogy a magyar versek,
melyek a görög versekkel szemközt vannak, »nem annyira ezeknek
tolmácsolatjaik, mint inkább ugyanannyi hasonló eredeti virágoké ;
s csakugyan, ha a magyar szöveget a göröggel összehasonlítjuk,
x

) Ezen előnév Bartal-n&k idéztem székfoglalójában igen változatosan
van írva. A névsorozat-h&n (a 182. lapon) »Tóth (Ungvári Némethi) László«
áll; az 58. lapon »Unghvári Nem. Tóth László«, a 73. lapon Unghvár
Ném. Tóth László«, a 78. lapon »Unghvári Tóth László« s végre a 81.
lapon vTJngvámémetl Tóth László« olvasható. A költőnek predicatuma
»Ungvárnémeti« vagy »Ungvár-Németi«. (» Görög versei«-nek 49. lapján két
évvel ezelőtt megjelent magyar versgyűjteményét a költő maga így idézi:
»TJngvár-Németi Tóth László versei. Pesten, 1816.«)
a
) Nem állhatom meg, hogy e helyütt magasztalva ne említsem két
férfiúnak nevét, kik szegénysorsu Tó tkunknak nemeskeblü jótevői voltak ;
e férfiak (a mint Tóth maga »Görög versei* 134. lapján hálásan említi)
Mayerji Ferencz, a kinek 1816. megjelent »magyar versei«-t ajánlotta, és
(az akkor még ifjú) Rudics, a kinek 1818. kiadott »görög versei« vannak
ajánlva.
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minden lépten nyomon meg kell győződnünk arról, hogy a költő
a magyar versekben nem akarta fordítását adni a görög eredetinek,
hanem inkább csak szabad utánzatát.
A szép gondolatokban és talpraesett nézetekben gazdag
•^Előszód-hói arról értesülünk, hogy a személyes rokon- és ellen
szenvből kiinduló kritika akkor is túrta nálunk vakandútjait, hogy
azonban fiatal költőnk e miatt nem csüggedett, keblében hordoz
ván istenét. — Érdekes továbbá az »Előszó«-ból megtudnunk azt
is, hogy költőnk előtt már voltak hazánkban olyanok, kik görögül
irtak. »A magyarok közt (mondja ez Előszó) hajdan Filiczky, újab
ban Németi több vagy kevesebb eredeti s nem eredeti görög verse
ket költöttek.« x)
Végre, hogy kitűnjék, mikép^gondolkodtak a mi jeleseink a
görög nyelv- és irodalomról e század elején, hadd álljanak itt az
l

) Az 1622. évben meghalt Filefalvi Filiczky János-n&k. görög s latin
verseiről sem Télfy-nek
»Philol. Encyclopaediá«-j&,
sem Bartal-n&k
»A
(•láss. philol. és az összehasonl. árja nyelvhíd, mivelése hazánkban*
czímű
akadémiai székfoglalója n e m emlékezik m e g ; m á r pedig annak a Szepes-"
ségben, Farkasfalván, született Filiczky-nek,
mint latin és görög köl
tőnek nagy híre volt ám s »poeta caesareus laureatus* néven ismerték őt.
Latin s görög költeményei a következők: 1. »Primitiae poeticáé.« E költői
zsengék (melyek Marburg-h&n jelentek meg, hol Filiczky
az egyetemet
látogatta) különbféle tárgyúak, jobbára lakodalmi s halotti versek,,görög s
latin epigrammák; 2. »Poemata varia.« E vegyes költemények 1614. Basel
ben jelentek meg, hol Filiczky
szintén egy ideig egyetemi hallgató volt.
(E költeményeket újból Pareus Fülöp adta ki a Frajikfurt-h&n
1619. meg
jelent »Deliciae poetarum hungarorum«
czimű gyűjteményben, ily külön
czímmel: »Joannis Filiczky de Filefalva Pannonit' poemata varia«) ; 3. Car
m e n funebre«. (Károlyi
Zsuzsanna
emlékére. Gyulafehórvárott 1624.);
4. »Xenia natalitia.*
Megjelentek 1604. Schuman-nál Prágában, a hova
Filiczky 1602. a felsőbb tudományok hallgatása végett ment. — Sajnálom,
hogy a Tóth említette Németi-nek kilétéről s görög verseiről semmi tudodomásom sincs. Kárpótlásul azonban két más magyart említhetek, kik görög
verseket irtak. Az egyik Szilágyi Sámuel (szül. 1719., megh. 1785.) tiszán
túli superintendens és korában nagy hírű férfiú. »Görög, latin, német,
franczia és magyar nyelven írt versei s egyéb magyar dolgozatai szét
szórva jelentek meg.« (Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt
kiegészítő kötet. Gyüjté Danielik József. Kiadja a Sz. István-társulat. Pest,
1858. 1. a 321. lapon.) A másik Vályi Nagy Ferencz, Homeros fordítója, ki
Apostolovics
János emlékére Sárospatakon 1811. egy görög költeményt
adott ki.
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»Előszó«-ból Tóth-nak következő szavai: '•>4 görögségnek1) arany
százada az emberiségnek virágzó korát jelenti.
Azon merész,
mégis csinos, mégis őszinte elevenség, melyet Hellas-mik művészei
(mint a képíró á fényt s árnyékot) édes vegyitekkel ömlesztének
el minden munkáikon, ezer szép lelket bájol le kellemével, s
ugyanannyi mestert gerjeszt fel példányával, míg egy éktelen
Mummius-töl letiportatik. Egy tördéléke 2) a képfaragásnak, a i í e r a kles dereka 3 ) elégséges, hogy Buonarotti-t feldühítse 4 ) s munkáiba
lelket fuvaljon. De sehol sem indítanak hatalmasban a görögök
nek szent árnyékaik, mint midőn isteneiket a költőiségnek nyel
vén, azon varázsló nyelven beszéltetik, melyben valamint Kypris
bájövében ezer édesgető kellemek enyelgenek. Úgy áll a nemes
Hellas minden tartomány s minden század nemzetei közt, szépen
még szennyeiben s nagy gyöngeségeiben is, mint Alkibiád tündöklék az egykorúak felett. Forgatni, olvasni s tanulni a görög irók
könyveiket, mint Horácz a rómaiaknak tanácslotta, éjjel és nap
pal, olyan nyeresége mely a műveltségnek története szerint az
újabb időkben is minden nemzetet (olaszt, angolt, franczot és né
metet) óiráslépésekkel vitt elő«. — Ily lelkesülten szól Tólh Lász
lónk a görög nyelv-, görög irodalom- és görög művészetről.
Ezek után azonnal áttérhetek a könyv foglalatjának tüzetes
megismertetésére. — A költemények sorrendben így következ
nek: 11 óda, azután 51 epigramma, továbbá 3 idyll s végre három
e.pistola. 5)

*) A görögség — das Griechenthum. Tóth e szót »magyarság, németség,
tótság, oláhság« mintájára képezte.
2
) A kényes izlésü érzi, hogy ezen szép szót (»tördelék«) a mainap
kizárólag használatban levő »töredék« n e m pótolhatja egészen.
,
3
) Az iró itt egy remek szobormaradványra, t. i. HeraMes szobrának
egyik fönmaradt töredékére czéloz, melyből Buonarotti
magának az egész
szobrot képzeletben megalkotni képes volt.
*) "Azaz é'w/sog-szá tegye, föllelkesítse. Tóth itt nyilván a görög
é>tJOü(Tcá^<:o-t akarta magyarul megközelítőleg kifejezni.
5
) Ez a húrom epistola kikerülte Toldy figyelmét. A Iiáth
Mórnál
1871. megjelent »Magyar
költők élete« második kötetében a 89. lapon
ugyanis ez á l l : »Ungv. T. L. Görög Versei magyar tolmáesolattal. Pest,
1818., mikben ódák, epigrammák s idyllek foglaltatnak, tudós glossáktól
kisérve.«
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A görög ódák között az első négy a pindarix)
ódák szerke
zetét tünteti föl; ellenben az ezeknek megfelelő »magyar' pindari
ódák, az egy Herminén kívül, m a g á n a k a költőnek szabad versal
kati. « 2)
Az első ódának czíme » 'la 'FAsuaatvaA 3 ) — Kazinczy
Ferencznek következő eppigrammája szolgáltatta a költőnek ezen ódához
az a l a p e s z m é t :
»Jót Bjól! E b b e n n 4 ) áll a n a g y titok. E z t lia n e m érted,
Szánts és vess s hagyjad m á s n a k az áldozatot.«
. Tóth előtt különben n e m volt ismeretlen az 500 körül Kr. el.
élt PJiokylidcs-nek
(Theognis kortársának) következő verse sem,
mely ugyanis a Kazinczy-éval
rokonértelmü :
»El dé rtg ob Ő£Őó:rjxs zíyyrjv, axánrotzo dixékAn* — 5 )
Az óda igy kezdődik :
^F/.a.q iorto TÍOV áv&paíxcüv

FA xctxöq cóv reg sru%',
Oudk rotq (po-üXölotv ay&i d lupa.
'MO'M7VJ ooatq

XpijaauTtozcov, TT?JÍ(O yap ohjo\i ( =

pb^ov)

Tsftpotpopoío 6zuq 'sovyusázto $ ó rraocov. stb.
A második óda MsXnopiva czímet visel. Kezdő sorai a kö
vetkezők :
XaXercbv uh éanv arcaaiv
Apsaai, oXlyoiq
J ' iflfltV

íbq (flXlGTOV

* - : 'Ayadolq xaXöq éad-Xőio
Flap

ádavázatv

deiov

néizpcúrai

/

piadoq.

1

) Tóth a ^Tudományos
Oyüjtemény-nek
másodévi (1818.) folya
m á n a k V I . kötetében értekezett is a pindari
ódákról ezen czim alatt:
»A költőnek remek példáiról, különösen Pindárról
s Pindár-nak
versmér
tékeiről. «
2
ú

) Ungvárnémeti

Tóth

László

»Görö'g verseid

1. a 49. lapon.

) Nyomdahihából e helyett: »
Ta'FAeuatvia.*
*) Kazinczy
(— mire boldogult édes apám
figyelmeztetett
—) itt
némely régibb író (p. Tsétsi Jtmos) példájára »ebbe?iw«-t irt »ebbew« helyett
a mérték kedveért. Hogy a »Tövisek
és Virágok«-b&n »ebben« áll »ebbenn»
helyett, az nyilván sajtóhiba. (L. Tövisek és Virágok. Széphalom. 1811. a
2. lapon.)
5
) Ezt magyarul szabadon talán így lehetne mondani.:
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"Nehéz tetszeni mindennek;
Kevés jóknak pedig megnyerni
Kedvöket, oly jutalom,
Melyből a halhatatlan kezek
Csupán a derékét részeltetik.
Ezen ódának iTzaidóg-áh&n magyar hazáját s nemzetétekképen
dicsőíti a költő :
. . .
Ma.xaipa Tvarpcg,
HŐ" okfiiot audpsg Oovvot,
0aídtpov atst óuiv
Ka} rupdirov p.s»ei x?Jog,
C

i?S at'kUü {=z-/j)J(p) (pö.oq, ( = (pCoq).

Boldog hazám, jó lélekvédte magyarság,
Tündöklik a te dicsőséged örökké,
Mint a magasan delelő nap
Fénye az ég üregén.
A harmadik óda, mely ' Epuna nevet visel 1 ), abban külömbö•zik a többiektől, hogy itt nem a görög szöveg az eredeti, hanem a
magyar; »a görög (mondja Tóth) csak későbben másoltatott«.
Minthogy a magyar-ha, (folytatja Tóth) olyan ideák is fölvétettek,
melyeket a görög-he által nem lehetett forgatni, mivelhogy a görö
göknek hasonló képeik nem voltak: vagy el kellett azokat egészen
hagyni, vagy-csak szín- s rajzolat-változtatással lehetett ábrázolni.
Mert nem elég annak (jegyzi meg vajmi helyesen), a ki ma görö
gül akar irni, szóról szóra fordítani; hanem szükség, hogy az
annak megfelelő értelem s képzet a régiségből vétetett legyen. 2 )
A negyedik óda, mint már czíme is mutatja C' Hpco-o, r<av
Oirfjö.pcúv, »Magyar hősok«) egészen hazafias tárgyú. Az eleje
így szól:
A('ip.7t£t eh fJTí XüdoQ, XO.)JJviXOV

Ttov axauavzouuyav 8) Oowcov, TtXávdtaiq ( = 7tAav/jraiq)
d^ iaxtv ípbv
»A ki nena ért a művészethez, hadd nyúljon ekéhez.«
) E z e n óda egy évvel előbb külön jelent vala meg ily czímmel: Gyásztisztelet Hermine cs. főherczégnének . . . . halálára. Pest, 1817. (Óda a
pythiai tizedik hymnus mértékein.)
2
) TJngvámémeti
Tóth László »Görög versei«. L . az 50—51. lapon.
3
) "" Axa.tiavrou.ayqq, Pindaros-i
szó. (Pyth. 4. 282. »ZqvoQ utói
,
-iptiq dxaaayrouá.yai«-)
Axap.a.vro/jiáj(^g = fáradhatatlan a harezban.
x
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ΕπτάΗρώων άρετάν ( = αρετών)
Φέγγος ϊσον, πολλά λ,οιποΐς
Εν μέσοις, ως οΛιος, \4ρπαδίου
Προέχοντος·
Kagyog még bájló dicsősége
A kiküzdhetetlfin
Eégi magyarnak,
S hét törzsökös hőseinknek fénye
Hasonló a planétákéhoz :
Árpád a világító nap közöttök.
Eégi hőseinknek dicsőítését az újabbaknak magasztalása
váltja föl, a költőnek azon kortársaié ugyanis, kik a harczmezőn az
I. Napóleon elleni háborúban hősileg védelmezték a hazát. Ezeket
így énekli meg :
φίλον εστί
Μν?ιμα ( = μνήμα) πατρψων αέΒλ.ων (.= α&λων)
Τοΐς γόνο:σ:ν, προς ^ άρετάν
Όξϋ TtovS' όρμαν πέψυχε
Κέντρον. 'Αλλ* εϊη ψβόνος, άνδρα σοψον
Κρατέοντας ε#' r ίίρωχς σιωπώντα χαμάζε χαλοψαι*
ΙΏ,έςΟμεν χα\ άλίχεσόιν στίφος μελέων στρατάρχυ:ς
Οΐπερ δυνατοί χέρι xat
Θυμω αιχ/iara έχβρών
'Υβρνν άμύνειν, χάμον εΊνεχα πατρίδος.
Dicső az emléke
Az ősök tetteinek, s ösztönül szolgálhat a magzatnak
derékségére.
De dísztelen a velünk
Vitézkedőket is fanyar x)
Sírba temetni hallgatással:
Dalkoszorút kötözünk jutalmul
Érdemes hőseinknek, valakik az
Édes honn igaz ügyét erős
_ .
Kezeikkel oltalmazzák veszély között is bátor szívvel.
*) Ε kifejezés \fanyar sir« Vergilius-rá emlékeztet, ki Aeneis-ének
6. könyvében a 429. versben így szól: funere mersit acerbo.«.
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Mielőtt a következő ódára áttérek, érdekesnek tartom meg
említeni, hogy ezen honfi-szerelem és' hazafias lelkesedés szülte
óda magának a költőnek legkedvesebb darabja volt. Ezt maga be
vallja y>Görög versei« 51. lapján a IV. ódához irt jegyzetben.
Az ötödik ódának külalakja az alkaei versszak és czíme ez .A ( = ^) ykcoaaa TCOV Ouyyó.ptov. (A magyar nyelv.) A mit Horatius
a görögök-YŐl mond, hogy t. í. »Graiis dedit ore rotundo Musa
loqui«, azt a költő ezen ódájában a magyar nyelvre vonatkozólag
is joggal elmondhatónak véli. Azon szép sorok, melyekben nem
zeti nyelvünket jellemzi, a következők:
úztva u.zv QttWWi/ yXtoaoa vopí^exat,
Baptía r sho.i, ocafiad lopo.ro.,
IJscdoj ők cpdoyyr^, rag psotoag
1'rpoyyuXo^ éx oróparog yXuxsta.
Erős igékkel érdekel a magyar,
S lépése díszét tartja beszéde is :
Hölgyünk kerek szájjal gyügyöghet,
Mintha Kypriszt mosolyogni látnám.
Erre azonban rögtön a következő panaszokra fakad :
Ouő' aXXa auroiq éovr; apo.prlo.
JTAxv dy^orjaai roug 7Tpoyo\(o<; rpóizoog,
J'Xtóooo.q re (pllrjg daiuórara ( = dsívór^ro.),
Ko.i rö xXíoq o<psrJpoco Xo.oo.
Eo'/(rjrai dydpáv xob*<űJ.pxov yívoq
Ko.ltiodat, statV d' o.Z:o: av nádov,
IJáo^ec; bfiprs, r« pb/ padodra
*Avdpa rt péu<póuzvoi, ráft ooy).
Ou el-£OV olfiov eldóreq. 12 'yadh
dáipov xparéorou , AmXó.dorj é^oug,
Asop aapj.v ipsipüooc oblo
Uarpáocu (óg énapíoybg yX&eg.
Nincs a magyarnak semmi egyéb baja,
Hanem hogy *) a széj} ősi szabásokat, ^
a

) Hanem,hogy — kivéve azt, hogy ; — ha csak nem azt, hogy..

NYELVTUD. Ki'ZLEMKNlEK. XII.

29*
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A nyelv dicsőséges mivoltát
S nemzeti bélyegit elfeledte.
Dicsekszik olykor atyjainak nemes
Vérével, és oh ! mennyire elfajult
Mégis ! mi méltán hordja súlyát,
Hogy jeles embereit kiadja.1)
S nem tudja kincsét, mely neki fényt szerez!
Oh szállj le ismét Attila nemzeti
Védlelke, kérünk, s légy nekünk is,
Mint őseinknek, örök vezérünk.
A hatodik óda »íOJoq xtov (Hyyáp®)** czímmel a magyar
dicsőségről zengedez. Mértéke a glykoni az asklcjriadesi sorral
váltakozva. A bevezetésben korholja a költő azon külföldieket,
kik még mindig skytha vadságról vádolják a magyart.. Voltak,
igaz, a magyarnak vas-századai, de ezek szelidebb s a tudomány
nak kedvezőbb időknek engedtek helyet nálunk is. Bizonyoságul
említi apesti egyetemet, mint »a szép tudomány pannoni műhelyét*2);
íizután így fejezi be ódáját:
MOÜOZÍOV di fiíjlcoj TÍOV napa Oúyyápco'j
Ka/Mazav ( = xetkkterm) 7rsp) ypáuparu
Iftovdav TOTJ yévsog dq in papruosi,
Tu) B* «y épyofxiva) yévtt
IlXsíiov rou xparspov (pcozbq ÚTzioytzoi.
Könyvtárunk pedig a nemzeti szorgalom
Hevét a tudomány körül
Mind eddig jelesen megbizonyíthatá,
Még több fényt is igér pedig
A most éledező nép maradékinak !
*) A mit meg nem becsülünk, azzal n e m szoktunk sokat törődni, azon
könnyen túladunk. Tóth ezzel a »Madni«-val
valószínűen ezt kívánja
mondani.
a
) »A magyar tudományszeretetnek egyik jeles tanuja bizonyosan a
királyi pesti egyetem. Révai, Winterl, Mitterpacher, Kitaibel, Tolnai, Kelemen,
Fejér, Bene, Alber, Lenliossék, Scbuster, Szűcs, Hadali, Sclioenvisner, Scliedius, Schwartner, Stahli, Tomcsányi, Tumpacher, kik ugyanazon egy plátói
kertben virágzottak s virágzanak, mind olyan tudós fők, kikkel a külföld is
dicsekedhetnék !« — í g y szól maga Tóth. László »Görög versei* 52. lapján.
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Talán fölösleges is külön megemlítenem, hogy a költő a
y.iouaéíov fiíphw* alatt itt azon gazdag könyvesházat érti, mely a
»legtiagyobb magyarnak^ dicső atyjáé, gr. Széchenyi Ferencz-é volt,
ki azt a hazai tudományosság előmozdítása czéljából a nemzetnek
.ajándékozta. (Jelenleg »mtizeami könyvtára a neve.)
A hetedik óda »0ívEpcoTsq* czímet visel és sapphói verssza
kokban van irva. Az alapgondolatot az utolsó versszakban a kö
vetkező szavakkal találjuk kifejezve:
OÓTt

dvazótat deoi ipcozoi
:'ünaawj dcopov KÓTzptq, á xpartaza
y
Eaűv cvjaaaa.
UÍXTÍOV

. . . . . . Nincsen jelesebb ajándék
A szerelmeknél. Kypris a Királyné —
Asszony Olümpban!
A nyolczadik ódában, melynek czíme r,H[3a ( = °Hfir/) s mely
szintén sapphoi versszakokban van irva, a költő örök ifjúságot
kér Hebe-töl. Az alapgondolat, mely az utolsó versszak végén
van, ez :
t
Excov davóíui
őy ér év dxaá
Kész vagyok mindég örömest kimúlni
Zöld tavaszomban.
Ezen ódához Matthisson-n&k következő párverse szolgáltatta
ÍIZ alapeszmét:
»Feige nur fiirchten den Tod. Docli graut mir von Krankhcit
und Altér.
Götter! versetzt an den Styx mich in der F'úlle der Kraft.%
A szintén sapphoi versszakokban irt kilenczedik óda (Al
Xápizsq) nem eredeti, hanem utánzata Matthisson »C]iaris«. czímű
költeményének, mely így kezdődik : »Glüeklich ist der und hochgesinnt ívie Götter« stb. — Az ódának első versszaka ez :
1
r

'Olfitoq, xal laödeoq iréwuxsv
'0crTig ávdpcov zalq Xaptztaac &úz>
Eudtot yáp xzivou aizaoai (apai
r

i2g sáp EI'GIV.

29*

452

THEWREWK ÁRPÁD

Boldog a férfi s rokon istenekkel,
A ki Chárist tiszteli áldozattal,
Mert vigak, mint a tavaszéi, minden
Napjai annak.
A tizedik és tizenegyedik óda anakreoni; czímök : »I/ápiis>og
ayapiq« és »Al xópac.« Ezen utóbbinak, mely kedves költeményke,
tartalma ez : Két leány, Rhode, és Chloris, ugyanazon férfiúnak
szerelmével d-icsekszik. Midőn végre Chloris-nak Rhode szájából azt
kell hallania, hogy kedvese, ki neki házasságot igért, Rltode-t is
házassággal kinálta meg : akkor elszakad türelmének fonala és fo
gadja, hogy többé soha sem hisz szavának, mondván:
Oü yag TCV éortv (ívdpa
Aoőív xópacv épáztv.
. .
Mert két leányt ügyetlen
Egy férfiú szeretni.
»Anakreoni pajkosság, melyben semmi nagyot, semmi magast
nem kereshetni. Szépnek sem kell pedig lennie; elég ha édes.« így
szól ezen ódáról maga a költő »Görög verséi* 54. lapján.
Az ódák után — mint mondám — 51 epigramma következik.
Ezek részint tövisek, részint virágok, vagyis részint korholók, ré
szint dicsérők. A költő ezekben saját bevallása szerint (1. »Görög
versei« 98. lapján) Theognis elvét követte, ki ugyanis így szól:
Oudéva TOÍV iyd-ptZJht pxo'.rqaopjji zodXbv éóvra'
Oude fikv av/qaio dtilov sávra flXov, *)
Epigrammáinak elseje saját könyvéhez (»ffpög zö fil($Xtóv)
van irva.
Hatvan év előtt még nagyon kevésre méltatták minálunk a
hellenismust, s így nem csoda, hogy a költő, — előre látván, mily
kevés visszhangra fog görög verseivel honfitársainál találni, — első
epigrammájának utolsó distichonában így sóhajt fel:
' Ec'&e dk étartívqg npoú Teórovag avdpag Ix&voti'
,
A(j7ró.^co xsivoog' eúpivév elai y'ívog.
*J »Ellenségemet is, ha erényes férfi, dicsérem ;
Korholom a hitványt, hogy h a barátom is az.v
(Theognis. Budapesten. 1875. Kókai Lajos bizománya. L. a 19. lapon.)
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»0h ! ha minél hamarabb a Németföldre mehetnél:
Vendégetszerető nép az ! ölelve fogad.«
Félreértések kikerülése végett szükségesnek gondolta a költő
e helyütt a következő megjegyzést tenni: »Nem ez élj a ezen epigrammának, hogy egész Pannoniát beárnyékozza, sem hogy a
német tudósoknak hízelkedjék. Amaz nagy hiba volna; az utób
bira pedig nincsen szükség. Mondja meg szabad Ítéletét min
denki, mert vagyon arra jusa ( = joga) mindnyájunknak.« (L.
»Gwog, versei« 98—99. lapján.) S Tóth-nak tökéletesen igaza
van! Csak a roszul értett hazafiság tilthatja meg akár a rósz
honfiak korholását, akár pedig a külföld tudományos érdemeinek
szíves elismerését. — Hogy pedig a dicséretet, melyet Tóth itt
mond, a német tudósvilág csakugyan megérdemelte, az »Görög
versei«-nek megjelenése után fényesen bizonyult b e ; míg ugyanis
nálunk alig vettek (— egy-két hozzáértő barátja kivételével —)
e valóságos phaenomenről tudomást; addig a német tudósok taps
sal fogadták a ritka vendéget. A Bécsben megjelent »Ghronik der
österreichischen Literatur« czímű tudományos folyóiratnak 1818.
évi augustus havi köfcete a 62. és 63. számában bő és kedvező
ismertetését adta egy magyar ember görög verseinek ; Okén, a
nagy természetbúvár, a hozzá szóló epigrammát »Zsis«-ében kö
zölte; Seebode-nek »Bibliothek fúr das Sehol- und Unterrichtswesen« czímű folyóiratában az 1822. évi folyam 7. kötetében Tóth
nak egy görög sonett-je látott napvilágot x ); végre a Bécsben meg
jelent »cEppyqó Xóyiog« czímü görög folyóiratnak 1818. évi 16.
száma a görög költeményfüzért ekképen ismertette : r EAlr^o-ooyyptxrj rpo.fiiJ.arda. Ex íléazrjg, 'fouh'oü 25. — AadtvXaog Teád, é~
Ouyypáp-^usz,
véog aoyypa.wtbg bvopaazbg -fjdrj pszaib tátit amxrtarptcozcov auzouOuyyptov aseb rtoXXa TzorrjZtxú xal (ptXoacxpixazoű voógzoo
yzwrjtiaza, énpo^coprjae xal tlg ZTJV pád-yjatv zyg E/J^vcxyjg ylcoaarjg
zőoov TTOXU, (ogzs by: uóvov iwosc suxóhog xal arzpoaxÓTtzctig zobg
őoxlfjLoug"EWrfjag Ttotrjzág xal Xoyoypá(poog, áXXadávazo.t h> zaúztp
xal ua atjyypő.cbyj éXeudéptog elg zaúrrpj im ao<pcozázrjV yXcooaav.
Ta eXXr^ixá aőzoh doxcpca, za OTZOXO. dxoXoüdsIv zb azádeov zqg STTÍazrjp.ovixrjg zob Ttacdsíag, (óg (ptXolóyog, (pcXóao(pog, voaixbg xal lazpbg
*) E sonettet, mely az 1818. évben megjeleni »Oörög versei« közt nincs
meg, tudós kortársa, Bumy György Károly, közölte az említett folyóiratban
két évvel Tóth halála után.
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(το όποιον χα} είναι εισέτι), επεχείρησε να. σύνθεση, είναι
ποιήματα
διαφόρου είδους, γεγραμμένα. χαζά το πνεύμα, χα) τον τρόπον τών
αρχαίων 'Ελλήνων.
Το περιέχον αυτά βιβλίον, το οποίον εις τον
ενεστώτα χρόνον έτυπώθη εις Ηέσταν, διαιρείται
χατάτάάντιχείμενα
εις (οδάς (πινδαριχών, άλχαϊχών, σαπφιχών χα] άναχρεοντιχών
μέ
τρων), επιγράμματα,
ειδύλλια χα\ έπιστολάς.
Εις το άντιχρύ μέρος
της σελίδος έπρόςθεσεν
ο συγγραφεύς
χαϊ εμμετρον Ούγγαριχην
μετά.φρασιν αυτών, πλέον όμως ελευθέρως
η αύτολεξεί
γενομένην.
Ή επιγραφή του βιβλίου ihar Ungvár-Németi Tóth László Görög Versei M a g y a r Tolmácsolattal, έχ της όποιας γίνεται δηλ,ον, οτι τα
έλληνιχά. είναι το χαΰαυτδ χείμενον του βιβλίου. 0 τύπος είναι χαβαρός
χα} ωραίος εις λ,επτον χάρτψ λευχόν. Τυπογραφιχά σφάλματα,
απαν
τώνται τινά μάλιστα εις την ϋέσιν τών τόνων, τούτο όμως ώς πολλά
έπίπονον χα) δυσχατόρ&ωτον
εις αύτοδίδαχτον
συγγραφέα,
χαϋώς
ε\ς το τέλος του βιβλίου ειλιχρινώς ομολογεί ό ίδιος έχδότης,
είναι
χα} συγγνώμης άξιον. Η τιμή του βιβλίου εις μέν χάρτην λ.ευχόν του
τύπου είναι φιορ . 3., εις χάρτην δε χαλητερον φιορ . 4. Βιέννης.
'Επαίνων πολλχον χα.1 τιμής άξιος είναι 6 λόγιος ούτος
συγγρα
φεύς, οτι χατανοησας πρωίμως την μεγάλην ω'φελ.ειαν της ' Ελληνιχης
γλώσσης εις την σπουδην της ιατριχης, χατέβαλ^ε τόσους
μεγάλους
χόπους εις την μάθησιν αιίτης, τών όποιων οι χαρποί βεβαίως
εις
το μέλλ.ον ΰέλουσι τον άνταμείψαι πλουσίως.
Ίο παράδειγμα
όμως
αυτού είναι εύχης έργον να. παραχινησ^
χαϊ τους έχ του
ημετέρου
γένους σπουδάζοντας την ϊατριχην νέους να, μελετώσι
την ΰαυμασίαν
γλώσσαν τών προπατό,οωντων προθυμότερον χαί έπιμελέστερον,
παρ'
όσον εως σήμερον οί περισσότεροι
αυτών εχαμνον, {ώς έχ πείρας ο
έπιστέλλων έλαβε την άπόδειξ.ν,) βλέποντες φανερά πόσον τιμώσιν
αύτην ογι μόνον τά εις τον χολ.οφώνα της παιδείας έλ&όντα έ'δνη?
αλλά χα} έχεΐνα, τά όποια εις τον αϊώναμας άγο)νίζοντα.ι με ολ,αστων
τάς δυνάμεις νά άναβώσιν αυτόν.
'Ιδού δε προςθέτομεν
ενταύθα τεμάχια τίνα χ) έχ τών αναγ
(
γελθέντων Ελληνοουγγριχών
ποιημάτων χάριν τών περιέργων
φιλο
λόγων. 2)
E n n y i mindenféle elismerésben részesült görög költőnk a
*) Számra nézve 11 epigrammát.
) ΕΡΜΗΣ ό Λ0ΠΣ0.
1818. ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ
ΑΟΥΣΊΤΙΑΣ.
'Ex του τυπογραφείου
/ω. Βαρϋολ. Σ^εχίου. L. az 1818. folyam
16. számában.
2
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külföld részéről. Nálunk alig hogy szóra méltatták; s ennélfogva
nem is csodálhatni, hogy a jelenkornak alig van már tudomása
róla J) s hogy sem Télfy nem említi Tóí/í-unkat mint görög költőt
•»A classica philologia encyclopaediája«-ban, sem Bartal a maga
(— már idézett —) székfoglalójában. Mind ez, úgy hiszem, eléggé
igazolja Tóth »Görög versei«-nek jelenlegi megismertetését, úgy
sem levén az egyéb, mint egy félszázados mulasztásnak jóvá
tétele.
A második epigramma az olvasóhoz (IJpög xov avayvtoavrp)
van intézve. Ebben szándékosan használja a költő azon ismeretes
barbarismust, melyet — a görögül hibásan beszélő — Datis, persa
vezér, ejtett, midőn yalpco (örülök) helyett azt mondta, hogy
laipouai (örültetem), mi miatt azután ki is kapta a magáát Aristophanes-tő\, ki ugyanis így gúnyolódik:
' Qg Tjdopai xac típnopju xai yacpopac
A nyelvök tisztaságára féltékenyen büszke athéniek pedig
példájára
t azontúl Datismus-n&k nevezték azt, ha valaki Datis
a cselekvő alak helyett a szenvedőt használta. — Ezen epigrammának második distichona, mely a czímlap belső felén motto-ül
is áll, így szól:
(Pd-sygaifÁyv ős rö ^aípopat, etdwq narplda yaujv
Eu TtpáooeW ab ys^cov fiapfiapov toq pts (péjoiq.
S lármáznám az »öridtetem<s.-et, ha hazámnak örülnöm
Kellene í Persa vagyok; légy te Aristophanes.
Ezen — a költőnek lángoló honszerelmét a legszebb fényben
ragyogtató, de sokak előtt talán kissé homályos soroknak könynyebb megértésére előre kell bocsátanom, hogy Datis, persa vezér,
kezdetben görög földön oly szerencsésen hadakozott, hogy igen
sok állam megrettenve követeket küldött hozzá meghódolás végett.
Datis, ki roszul tudott görögül, örömét fejezvén ki a meghódolás
miatt, '/alpü) (örülök) helyett azt mondta %álpoaat, a mi a görög
ben csak olyan furcsa, mintha valamely magyarul beszélő külföldi
*) Még Tóth-nak életrajzírója, Ferenczy Jafrafe, sem hallotta soha hírét
Tóth görög verseinek ! Ferenczy azt hitte, hogy Tóth csak görög-böl magyar
fordításokat adott ki, s ezért a »Magyar írók Életraj' zgyüjteményé<t.-nek első
kötetében az 594. lapon ezt kell olvasnunk: » Görögből fordított művei == Görög
versei, (Pest 181S.) név alatt nem tévesztették hatásukat.«
,
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ember »örülök« helyett »Örültetem«-et mondana. Ezeknek előre
bocsátása után a distichonnak tehát ez az értelme: Szívesen mon
danám én is, hogy »öriiltetem«, nem bánva, ha engem is kinevet
nének érte úgy mint Datis-t, föltéve, hogy mint Datis-nak volt,
nekem is volna okom, hazámnak örülni.
Á harmadik epigramma, melynek czíme » Tb aző.diov« s mely
Krieger-hez van írva, életrajzi szempontból is érdekes.' A költő
ugyanis ezen epigramma szerint sokáig habozott, hogy mily
pályát válaszszon; *) mígnem végre Kríeger-nek, Eperjes kitűnő
orvosának, (miként Tóth »Görög versei* 99. lapján megjegyzi)
zbíztató jav állati hevítek fel öt a dicső orvospályára«. Helyén látom
itt elmondani, hogy Tóth a Miskolcz melletti Kis-Tokaj-on 1788.
febr. 17. született, hogy Miskolczoii2) az ottani helvét hitvallású
lyceumban a gymn. és philos. folyamokat elvégezvén s ott szerzett
alapos tudományával tanárainak tiszteletét is kiérdemelvén
Sárospatakra ment theologiát hallgatni, valószínűen édes atyjának
kívánságára, ki maga is a papi pályát választotta vala. A theologiai folyam elvégezte után két növendékével 3 ) 1810. Eperjesre

1

) A theologiai folyamot akkor m á r elvégezte vala.
) Toldi/ előadása e tekintetben Iliányos. Toldy 'ugyanis elmondván,
hogy Tóth a maga szülőhelyén, a Miskolcz melletti Kis-Tokajon,
kezdte járni
iskoláit, mindjárt Sárospatakra tér át, hol Tóth a theologiát végezte. De hadd
halljuk magát az idézett szerzőt. -»TJngvár németi Tóth László egy becsü
letes ref. pap fia, 1788. feb. 17. született, Kis-Tokajon
Miskolcz mellett; s itt
kezdte járni iskoláit. Korán megkedvelte a római irodalmat, melyben
magának
oly alapos tudományt szerzett, (hol ? csak t á n nem Kis- Tokajon, hol iskoláit
kezdte j á r n i ! ) , hogy azzal tanárai tiszteletét is kiérdemelte. Miután Sárospatakon a theologiai folyarnot is elvégezte stb. (L. »Magyar költők élete.«
Toldy Ferencztől. Pest, E á t h 1871. a I I . kötet 88 lapján.) Minthogy az idé
zettekben nincs megmondva, hol végezte Tóth a gymnasiumi tanfolyamokat,
s minthogy Kis- Tokajon, hol iskoláit j á r n i kezdte, gymnasium nincs: okvet
lenül azt kell hinni, hogy Tóth a gymnasiumi tanulmányokat ott végette, hol
később a theologiai folyamot is hallgatta, t. i. Sárospatakon.
Már pedig Tóth
sem Kis-Tokajon
sem Sárospatakon n e m végezte a gymnasiumot éslyceiunot,
hanem Miskolczon. Megjegyzendő, hogy Toldy-nál az »itt« a jó irály szabá
lyai szerint csakis To&ay-ravonatkozhatik,mert]Mísftoííc,s csak mellékesen említ
tetik, s csak a szülőhely fekvésének közelebbi meghatározására szolgál.
3
) E két tanítványnak nevét Toldy nem említi. H a nem csa
lódom, a nevök Rhédey
József
és Léiszló.
E z t azon
versecskékbő
2
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ment, hol németül tanult meg.. Itt ismerkedett meg K?ieger-ie\,
^Eperjesnek (mint Tóth mondja) nagy tapasztalatú orvosával«, kihez
a harmadik epigrammát irta, mely igy szól:
Oődev iycov Ttorh záppá dpápov ( = edpauov). Jpóuog ÍTTÁBT'
dyauóg,
Náa<pi TÍVÓS adX&u' lót dk yapi^óps^og
Tbv GTtipavov ' Tto-plyoiiii, el hv rivog aZtog étyv,
r
OTTC fis Sstldv ér OUT rjyccysg elg (ftádiov.
Czélt tévesztve futék egykor, s x) a pálya dicső volt,
Csak hogy bér nélkül. 2 ) Tégedet illet azért
Eepkényem, ha ugyan repkényt érdemlek azóta,
Hogy helyes útra vivél engemet, ingatagot. 3 )
A negyedik epigramma (fa épa nor/jnaza) Vályi Nagy Ferenez-hez van intézve, ki Tóth' neheztelését vonta magára azon
gáncsa miatt, melyben Tóth-nak magyar verseit illette. »Sajnálja
Polymnia«, mondja Tóth ezen epigrammához irt jegyzetben a 99.
lapon, »hogy lantjának itten kedvetlen hangot kell adnia. Vályi
Nagy-iíok tisztes ősz haja koszorút érdemelne ! De a kipattant
nyilat nem lehet visszahúzni! Ezen nagyon tudós, nagyon szor
galmatos polgár, kinek a nemzet több eredeti munkát s több görög
iró tolmácsolást köszönhet, s kinek kezeiből most a magyar Ilias-t
várjuk, 4) a görög versköltőnek három epigrammáját (a XXV. XXX.
következtetem, melyeket Tóth e testvérpárhoz írt. Bhédey
4jászló-hoz
így szól:
Egykor tanítód
Memoriácskád
Ellen valék.
Mostan barátod
Memoriácskád
Serkengetem. (L. Ungvár-Németi Tóth László ver
sei. Pesten, Trattner János Tamás betűivel 1816.)
*) E z e n s Tóth-rxál hiányzik, m á r pedig szükséges, mert különben
»egy7cor«-bsbTi a végszótag rövid.
2
) A költőpályát érti, mely repkényt igen, de bért, anyagi hasznot, ter
mészetesen n e m nyújtott fiatal költőnknek.
3
) Hogy hajdan gyávát engemet útba hozál eredeti, a Corrector.
4
) Szegény Vályi nem érhette meg elkészült >->Ilias«-a, megjelenésének
örömét! Kazinczy
Ferencz adta ki e fordítást egy évvel halála u t á n 1821Sárospatakpn, két kötetben »Homer Iliászt-ti
czím alatt. Homer
»Ilias«ának fordítása FaZ?/i-nak annái nagyobb dicsősége, minthogy nem voltak
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és XLV.) a költő neve nélkül ugyanannyi szent ereklyének tar
totta ; magyar verseivel pedig kíméletlenül bánt. Livor post fata •
quiescit! Kár, hogy ante fata is helyet lel a nemesebb kebelben !«
— Tóth nyilván azt hitte, hogy Vályi puszta irói irigységből gán
csolta magyar verseit, mint az a végsorokban a ?>livor« hangozta
tásából eléggé kirí. rTóth nem mondja meg, hogy Vályi Nagy Ferencz mely magyar verseit gáncsolta, s így nem is mondhatni meg,
igazoltak vorfrak-e Vályi-nak gáncsai, vagy nem. Ha Vályi neta
lán a görög eredeti versek mellé adott szabad magyar utánzatokat
illette gáncsaival, akkor kezet foghatunk vele; mert azok sok
helyütt csakugyan nem elégítenek ki, bennök a dictio gyakran
sokkal nehézkesebb levén, mint sem hogy az összehasonlítást
kiállhatnák az eredeti görög versekkel, melyek közül némelyek,
névtelenül jelenvén meg, még azt a nagy görögöt, Vályi Nagy Ferencz-et, is annyira'elbájolták, hogy antik daraboknak nézte,.1)
Az ötödik epigrammának czíme »7o oojropixov d-iarpov.*
(A magyar színház.) Keletkezésének rövid története ez : Pesten
egy kis színtársulat Metastasio-n&k •»Kodros«-át adta elő magyar
fordításban. Az előadás, melyen (először életében) a költő is
jelen volt, »egy ócska döledezö hajlékban^ ment véghez és »nem
csak a költőt, hanem több nemes szíveknek érzékenységöket is meg
indította. «
TépTzsads 7ZO)J.TO.I,
Tocad' év öpyyjvTpa xalá dcdagápevot'
Mi szerencse, magyar polgárok, az érzést2)
A játékszínből így nemesítni nekünk !
——
előzői. Belefogott vala ugyan m á r Molnár János is (1788.) az Ilias-ba, s követte
őt (1801.) Révai, ki az Ilias első énekéből 456 verset fordított le m a g y a r r a ;
továbbá Kölcsey is közölt egy fordítási kísérletet, mely az Ilias első énekét
egészen, a másodikat töredékesen, s a harmadik éneknek kis részét tartal
mazza ; ámde mind ez vajmi kevés, midőn az e g é s z — 2 4 énekből á l l ó —
Ilias-iól van a szó! — Vályi dicsőségében azonban osztozkodnak Kendeyesi
Mihály, Kanyó László és Döbrentei Gábor is, kik Vályi-nak, hogy az Ilias-t
gondtalanul lefordíthassa, nemeslelküen 400 forintot ajándékoztak. Nem árt
az ily szép tett emlékezetét minden alkalommal fölfrisíteni.
*) » H w e t q daufiáooaq,
xvJ ipsü tikhq tooTiep
A^aicov
Á£t</>ava.«
>Dicsérted némely versem, mint régi maradványt.«
2
) E z e n epigramma irásaköí a költő előtt (miként maga mondja) a
derék Kulcsár István-nak
következő aranyszavai is lebegtek: »Az .emberi
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így kiált fel a szini benyomás következtében a magyar színügyéit lángoló költő, ki tudvalevőleg a drámaköltészet terén is megkiséiiette erejét, még pedig sikerrel: mert »Narciss« czimű szomorújátékában, miként Toldy mondja, x ) »költészete és mély beavatottsága a görög tragoedia lényegébe valódi diadalt iillött.« 2)
nemnek sorsa sok változások alá vetheti a nemzeteket. De minden lehetséges
viszontagságokban a nyelv a nemzetnek Palladionja marad. E z egyesíti a
> hazának lakosaitj de ennek virágzása emeli fel a nemzetnelfbecsületét; ennek
fentartása tartja fen s pecsétli meg a nemzetnek méltóságát. Mely felséges czélokra m i foganatos eszköz legyen a theátron, csak az n e m látja, a ki m á s nem
zeteknek mindennapi tapasztalásaik előtt szemét önként behunyja. — E g y
olyan országos nemzet, mint a magyar, n e m bocsáthatja csupa történetre a
maga díszének s méltóságának fentartását. Azért a nemzeti becsületérzés meg
kívánja, hogy minden nagylelkű hazafiak, minden nemes vármegyék és törvé
nyes hatalmak összekapcsolt erővel iparkodjanak a nemzeti műveltség minden
eszközeit elősegíteni. De váljon lehet-e hathatósb eszköz a theátronnál. ? E z a
vad indulatokat szelídíti, a durva erkölcsöket simogatja, a tisztességes gyö
nyörködéseket terjeszti, az elmét szép gondolatokkal gazdagítja, a nemzeti
érzést éleszti s a nyelvet közönségesebben megkedvelteti. Minervának kezében
a megszereztetett békének olajága, a hatalmas szövetségnek sérthetetlen gordiusi csomója, a magyar nyelvnek buzgó szeretete, a nemzeti ízlésnek csinosodása, magának a nemzetnek régisége, kiterjedtsége, mostani virágzása, ma
gában bizakodó ereje, s m á s nemzetek közt n e m utolsó helye, mind ugyan
annyi ösztönök a polgári szívben, hogy a nemzeti theátront teljes fényébe
állítsuk. E végre annak egy pompás épület szükséges, még pedig Pesten,
hazánknak fővárosában, az igazságnak (Budával együtt) polgári törvényszé
kében, a kereskedésnek középpontjában, s a sok alkalommal összegyülekező
nemzetnek mulatóhelyében.* Tóth a »honszerető« Kulcsár-riak
ezen szavait
idézvén, ezt jegyzi meg : »A felidéztetett erősségekből a görög epigramma
csupán azt az egyet eleveníti fel képeiben, hogy a theátron a nemes érzésnek
is lehet iskolája.« (Ungvárnémeti Tóth László »Görög versei »100—101. lapján
L. továbbá : Kulcséir-n&k értekezését, melynek czime : ^Buzdítás a nemzeti
theéttron fölépítésére 1815.<•<)
*) L. »A magyar nemzeti irodalom története.« I r t a Toldy Ferencz. 1868.
1. a I I . kötet 20 lapon, hol ezen Ítéletét folytatólag így okolja m e g : »T. i. a
költő itt a czímhős szép mythosát, az Ovid által r á n k hagyott monda szerint,
egészen görög formában, a lyrika alkalmazásáig, s görög szellemben, az őszinte
szép emberiség megillető jellemzésével, alkotta meg.«
a
) Maga a költő nagyon szerényen gondolkodott ezen drámai kísérle
téről. »E1 kellett volna ezen darabkámmal búnom, m i n t a Hierohles bohóká
sának'gyenge kisdedével, h a n e m ha Göthe urnák ime szavai némely vigasz
talást nyújtanának: E s ist endlich einmal Zeit dass m a n aufgehört h a t über
' die F o r m drarnatischer Stücke zu reden, über ihre Lange u n d Kürze, ihre
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— Ezen epigramma kellő méltatására megjegyzendő, hogy oly
korban Íratott, mikor még uton-utfélen előkelő magyarok szájából
is azt lehetett hallani, hogy »nem kell a magyarnak színház, mert az
ur isten nem teremtette a magyart komédiásnak, stb.« (L. Toldy:
»A magy. nemz. irod. törfc.« 1868. II. kötet 27. 1.)
A hatodik epigramma (»Tzxuaipsc yjy^au ixaaro\/») Kazinczy
Ferencz-hez van irva, kit akkor személyeseti még nem, hanem csak
Marmontel »Szívkéj)ző regéi«-nek és Gessner »Idylljei«-nek fordítá
sából ismert.*) fezen fordítások voltak (Tóth-nak saját bevallása sze
rint) »az első i)hütronok,2) melyek az ifjat Kazinczy Múzsája iránt
fölgyulasztották s melyek vele a magyar költőség bájait megked
veltették.* 3) — Jelen epigrammában a fiatal költő a megtámadott
mesternek védelmére kel. »Kazinczy érdemei (mondja Tóth) sok
kal nagyobbak s munkái felette böcsösebbek, mint sem hogy egy
félszeg könyvvizsgáitatás 4 ) azokat alább szállíthatná. Az igéket
úgy nézhetni egy költeményben, mint ugyan annyi darab köveket,
melyeknek az épület alkatja adhat életet. Ki állná meg kaezaj
nélkül Hierokles bohójának együgyűséget, ki eladó házát egy
darab kőből akarja megböcsültetni ? E n Kazinczy-nak egy olyan
itélethozót óhajtanék, a ki az ő fordításait (inkább másolatit) az
eredeti képekkel, előbbi fordításait később fordításival hasonlítná
Einheiten, ikren Anfang, ilire, Mitte u n d Encle, und wie das Zeug alles hiess.
Desswegen gibts's docli eine Form, die sich von jener unterscheidet, wie der
innere Sinn voiii áussern, die nicht mit H á n d e n gegriffen, die gefiihlt sein will.
Unser Kopf muss übersehen, was ein andrer Kopf fassen kanu. Das Zusammenwerfen der Regein gibt keine Ungebundenlieit, und wenn j a das Beispiel
gefahrlich sein sollte, so ist 's docli iin Grundé besser ein verworrnes Stück zu
maciién, als ein kaltes.« (L. Ungvár-Németi Tóth László versei. Pesten
Trattner betűivel. 1816. a 195 lapon.)
r
) Eperjesen ismerkedett meg Tóth személyesen is irodalmunk nagy
reformátorával, ki a fiatal költőt »barátságára méltatván, arra tüzelte, hogy
mértéktelen rímes verseit görög scliemákba öntené által. Tóth azokat meg
semmisítette, Néirczisz czímű tragédiáján kívül, melyet senariusokban költött
ujra.« (L. Magyar költők élete. Toldy Ferencztől. Pesten. Rátli. 1871. a I I .
kötet 88. lapján.)
a
) Pliiltron (tü (ptlzpov)
görög szó és szerelmi varázsszert, csábszert, szerelemre gyulasztó bájitalt jelent.
8
) L. »Göröy versei«-i a 102. lapon.
*) »Tudományos Gyűjteménye
másodévi folyamának IV. kötetében a
96. lapon.
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összve. A könyvvizsgálónak minden gáncsai azon a talpkövön
feneklenek, liogy Kazinczy 10—15 évvel ezelőtt nem úgy gondol
kodott, mint most: a honnan pedig a tökéletesedést is megmutat
hatni !« (L. »Görög versei«-t a 102. lapon). — Az epigrammának
alapeszméje a következő sorban rejlik :
»ífloá.~-íq %m apszrjv, dpszal d/jlouat röv ayopu..«

»Mű az erőt, s az erő mértéke mutatja az embert.«
A hetedik epigramma (^Ö/jer/poq xccl * Apfazápyas*) a kritiki
becsét és szükséges voltát hangsúlyozza. Annak föltüntetésére,
hogy mennyit köszönhetni sokszor a kritikusnak, alig választha
tott volna a költő a régiek közül alkalmasabb nevet Aristarchos-énál, ki Alexandriában (170 körül Kr. el.) az ő kritikai diopdcooiq
által adta tudvalevőleg Homeros szövegének mostan is jobbára
érvényes alakját.
A nyolezadik epigramma Horváth István-hoz intézve, kiről
elmondja a költő:
»//«vvov/«g Ttarptdoq
KaXioq, TtXotjrí^tiq, ylc7)aau.y, rö dl xoooq
Ka), ra Trá/.a: OÜWÍOV ypáupuv

tTtaúizt^,,

cTttoráuzvoq-

NÜÍÍ d' (lo 'Prj3áup TCOXIJ (piXr/dívva patfrjTrjv
Kai <r ('oq c PYJ3('HOV TtpcoxoruTíov xa?Jco.« x)

Kivált a két utolsó sor ezen epigrammában élénken emlékes
tet Kazinezy-nak Horváth Istvánéhoz irt versének végsoraira :
»Nedves arczczal
Egy délczeg ifjú hágdos sírkövedre 2)
Föltenni koszorúját. Láng lebeg
Szép üstökén s csókdossa homlokát.
- Horváth te vagy ? Ölellek, érdemes,
Legérdemesb, legkedveltebb tanítvány!
Menj! fusd apályát! Révaink benned él.'«
x

)

.

»Hazádnak
Szép nyelvét műveled, szaporítod nemzeti díszét;
Fölfedi multunknak titkait éles eszed.
Horváth, Révainak leghűbb követője, leszen most
Mestere holta után második iitmutatónk.«
3
) Az 1807. ápr. 11. elhunyt Révai-n&k sírkövét érti a költő.
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Akilenczedik epigramm ^'Αχιλλέας* czímmel a következet:
Ουδείς ούδ' ουτωι ευχειρ, οΰδ"1 έστϊ ποδωχης,
Ώστ ουχ αντί λάγοι ψέρτερον év σταδίω.
Ί'αΐς στυγίαις λιβάδεσσί βεβρεγμένος ηχμας ' Αχάλεΰς,
Ουχ άτρωτος όμως γίγνέτο πανταχόθεν ι)
»Lába serény, keze karja erős némelynek eléggé;
Mégsem képtelen at, hogy jelesebbre talál.
A Styx habjaival mosdatták egykor Achillest« :
Megleli gyengéjét mégis az álnok erő.2)
A tizedik epigramma, melynek czíme » Ποίηση xo). άοετη των
Ούγγό.ρων«, Kisfaludy Sándor-hoz van intézve, kinek »Himfy«-jét
és » Huny ady János« históriai drámáját örömmel üdvözli. Az
epigramma így szól:
Αεϊξας ανηρ βέλτισιΨ, οΐοι γενόμεσ&α ττοσ^ταί,
Θεΐον έπει μέλψο.ς ες τον νΕρωτα μέλος.
ΟΓΝΝΑΑΕ/Σ δε τεη έτί&η φάοπάτριδος Ουννου
Τοις εγβρόίς χοατεραν ώι παράδειγμ άοετην.

»

»Megmutatá fiatal munkád, a Himfy szerelme :
Milyen költőkkel díszlenek a magyarok.
Nagy Hunyadid többet mutat annál: a magyaroknak
Ősi derékségök tétetik itt remekül«.
A tizenegyedik epigramma (> Προχοπη της ιατριχης*·) Bené-hez
van írva, ki a pesti egyetemnek századunk elején egyik dísze volt,
s kinek neve, mint hajdani híres orvosé, Stahli-é mellett szokott
említtetni. 3 ) — Ezen epigramma megírásánál Tóth szemei előtt
(mint maga mondja) Sanna^arius-nak következő epigrammája
lebegett, melynek minden betűjéért egy aranyat adtak a velencziek:
Viderat Hadriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem, et totó ponere iura mari.
*) A »' EpfJftfö ο λογιος«-\>ίΐη mutatványképen ez is megjelent.
2
) A Homeros kora után keletkezett mondák egyike szerint Thetis a
maga fiát, Achülest, a Styx folyóba mártotta, s ez által a leendő hős megsebezhetlenné lett sarkának kivételével, melynél az anyja bemártáskor
fogta. {Homeros még mitsem tud Achilles megsebezlietlenségéről.)
3
) Bene Ferencz (szül. 1775. Mindszenten, Csongrádmegyében) iró is
volt. Van számos latin és német- munkája; magyar nyelven hármat irt.
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Nunc mihi Tarpeias quantumvis Jupiter arces
Obiiee, et illa tui moenia Mártis, ait:
Si pelago Tibrim praefers, urbem adspice utramque :
Illám homines dices, hanc posuisse deos.
A tizenkettedik epigramma (j*'Q Παρ:σε~.οο, αετός*)!. Napóleon
bukására vonatkozik. Alapgondolata a végén van kifejezve: >$%$st$
είτα βροτοΐσ: φόβος«. (Nincsen mit félned, emberiség, ezután.)
A tizenharmadik epigrammának a ezime » Εταίρο: χα:
εταίρα:*.
A tizennegyedik epigrammában (»Ό δολ:χοδρόμος«, a ver
senyfutó) biztatja Virág Benedek-et, hogy ne csüggedjen, hanem
hogy folytassa a versenyt és szerezzen nyert koszorúihoz 2) újakat.
A tizenötödik epigramma gr. Festetics Györgyöt, a keszthelyi
»Georgikon* alapitóját," énekli meg. 2 ) Az alapeszme benne ez :
• ·
i$r$ γεωργέ '
Ου μ.οχδοΐτ;τ: επε\ χαρποφορεΐ σο: αγρός.
. . . . . . . ; Örvendj földműves! ezentúl
Földed baj nélkül termi-meg a kenyeret.
13zen epigrammához Tóth maga a következő észrevételt csa
tolta : »Festetics«-nek keszthelyi Georgikon-éá s egyéb gazdasági
bölcs intézetét jobban ismeri a haza és a külföld, mintsem hogy
itt emlegetni kellene. Azonban méltán felkiálthat a költő mégis
Virgil-lei:
0 fortunatos nimium, sua si bona norint
AgricolasU (L. »Görög versei* 104. lapján).
A tizenhatodik epigramma Staldi-hoz, a híres-neves orvoshoz
van irva, kit maga Tóth ezen epigrammához irt jegyzetben így
jellemez : »A mi kedves Stahlink nem csak szeretetreméltó, hanem
tiszteletet is érdemel minden bölcstől. Az ő római nyelvének édes
folyamatja, minden beszédének pontossága, tudományának kiter
jedtsége, igaz ítéletének mélysége, az ő orvosi tapasztalásának s
ismeretének szerencsés harmóniája tisztelettel ömlesztenek-el ő
r

) ^Poétái mun~kái« (1799.), a Magyar századok« két kötete (1808. és
1816.), »Horatius levelei« (1815.) »Hunyady László« szomorujátéka (1817.)
stb. mind megannyi babért termettek vala már akkor (a kortársaitól »magyar Horácz«-nak nevezett) Virág számára.
a
) Ez a »'' Eppjfö ó λϋγ:ος*-\)ΐ&\ is megjelent.
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i r á n t a mindeneket. H a l l g a t ó i , 1 ) tiszttársai s b a r á t i egyenlően sze
retik és becsülik őtet«. Az e p i g r a m m a , melynek utolsó d i s t i c h o
n á b a n foglaltatik az alapeszme, így s z ó l :
Ou νεότης μα A'C η ολιγόχρονο?, ηχμασεν oífj '
OlŐ ευφραίνεσαι αι xal πολιών ένίους.
Οόο; άιεί γήρας, σοφίαν φέρει' εισι γερόντων
Χηπίαχοι πολλο}, βουλοφόροι %) (Υε véorv.
Ίον μεν συμπαίζοντα νέοις μαχαρίζομεν
άνδρα
θεΐον <5' εστί νεόν, οια γέροντα, φρονεΐν. s)
Nem csak az éledező ifjúság élte virágzik;
Gyakran az őszbevegyült vén is örömre hevül.
Bölcscsé sem mindég az idő teszi mindenik embert ;
Mely kábult sok öreg ! sok fiatal m i okos \
Boldog
ki h a ért is, az ifjú. sorban eiryelgliet;
S ifjúnak bölcsnek lennie isteniség !
A tizenhetedik epigramraában, melynek czíme »Πέστη
Ουγ
γαρίας^, a költő Pestet, mint a t u d o m á n y n a k , művészetnek, ke
reskedésnek és i p a r n a k országos gyúpontját zengi meg. í g y s z ó l :
'Ερμψ, xai Φοίβος, φοίβοιό τε άγλαός υιός,
Κα) της Μνημοσύνης εννέα,
θυγατέρες,
Η Θέαις, α'ί Χάριτες τε,' ΧΟΛ ή γλ,αυχώπις ,Α>ς)ηνη
Πάνθεον εν ΠέστΎ] Ουγγαρίας
έδεσαν.4:)
Ktizennyolczadik
e p i g r a m m a ('»'Αρετή χα} χυδος«)
Fejér-hez.,5)
a tizenkilenc zedik (^Αναθημάτων
Χαρίτων*-) Wesselcnyi-hez6)
szol.
1

) Τ. i. hallgatói a pesti egyetemen, melynek Stáhli egyik elsőrendű
csillaga volt.
a
) A mérték kedvéért Tóth itt merész újítást tett. A régiek ρουλη*
φόρος-t mondtak.
3
) Megjelent mutatványul a >> Eppyfi ο ?,ογιος«-h&n is.
*) Hermes, Apoll, az Apoll orvos fia, s a Helikonnak
Szüzei, a Múzsák, Themif ügyosztogató
Fontjával, valamint a liárom Kellem s Átliéna
Pestre tevék a szent Pantheon épületét.
5
. T. i. az 1766. született és 1851. meghalt Fejéi· György-höz, a 40
kötetnyi »Codex diplomaticus* halhatatlan szerzőjéhez. Róla DanieliTi (1. Ma
gyar írók életrajza. Kiadja a Sz. István-társulat. Pest, 1856. Emich, a 138.
lapon csillag alatt) ezt a feltűnő megjegyzést teszi: i Hazánk e legnagyobb
tudósa a ni. akadémiának tagja nem volt.« — Váljon miért nem?
e
) Az idősb b. Wesselényi Miklós-t, a magyar színészetnek lelkes és.
áldozni kész pártfogóját, magasztalja itt a. költő.
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A huszadik epigramma a különben is mindössze csak kevés
számú szúrósak közt kétségtelenül a legszúrósabb. Dr. Terhes
Sámuel ugyanis »Tükröcske«- czim alatt Sárospatakon 1816. meg
jelent gúny órában Tóth-nak ugyanezen évben kiadott magyar ver
sei ellen támadásokat intézett; ezeket Táth itt ezen epigrammában,
melynek czíme >0 azcypaz^opico^^ ( = a bélyeget viselő, a meg
bélyegzett) kíméletlenül veri vissza, mondván :
Ou fté au afodq éwv eXo.deq, xatévüjta 3b xi^zpat
áépjió. (JOU, coq ufipiv nqvf&z, íŐcoai ze'qvTloXXa xsxc^dú^suxa a éXaúví&j' <JCO ős [ÍSZCOTTCO

StlypaO. XO.XOÜ trypoq évzszŐTicoxe TtóXiq. l)
Dr. Terhes Sámuel nemsokára új támadásokat intézett » Újra
amalgamázott üvegtáblácska* czímü magyar és héber epigrammáiban, melyek Sárospatakon (1819.) láttak napvilágot; ezeket azon
ban Tóth hallgatással fogadta. ,_'
A XXI. epigramma (0 éuöq azéyoyoq) Forgó-hoz,2) a XXII.
epigramma pedig a »két nemes Djikához«s) van intézve. Az utóbbi,
melynek czíme »EXX,áq xm ITawouía*, s mely ezen czim alatt »FAq
zouq duco eú-jfEvsiq Fxíxaqz az említettem »'Eppyjq 6 Xóytoq«-ban is
megjelent, így szól:
*Fxyovot 'Ekfatyiw gm/étói, <pdo7rázpcd: fiufiaj
risiftóp.£voi vouíuotq azipysze nowovírjv.
\-lv#£i Il<&)to\>'ffl oafo, xav ' EXXo.q öXcoXev,
Ouős yap o'i iadX.o) qubv4) (=yy.ézspovy avaxz' iXadov.5)
1
) Ezen görög epigrammának magyar értelmét n e m tartom czólszerűnek közölni, és pedig először azért nem, mert a Tóth mellékelte
magyar
utánzat a kerekded görög eredetihez képest gyönge, s másodszor azért sem,
mert van a boszúság nyilvánításának egy neme, mely a naiv és elfogu
latlan classikus nyelveken n e m visszatetsző, mig magyarul kifejezve borza
lommal tölthetné el a gyöngébb idegzetű olvasót.
'2) T. i. Forgó György-lwz,
az.orvoshoz.
3
) »Ennek a két nemes Hellénnek igaz magyar hazafiuságát s több
féle érdemit a folyó esztendő valamelyik havában magyar nemes jószággal
jutalmazá a Felség.«'(L. Görög versei 108. lapján.)
4
) Jobb volt volna helyette az epikai és aeoliai o.pov-t h a s z n á l n i ;
mert jjpóv költőknél nem, h a n e m csak grammatikusoknál találtatik. ( Apoq,
fj, óv, = fitdzepoq, a, ov.)
5
) Hellasból kiszakadt jelesek! Tisztelje hazánknak
Áldott törvényit honnszerető szivetek.
Fénylik Pannoniánk nektek ; bár* elvesze Hellas :
Ismeri fejdehnünk a jeles érdemeket.
NYELVT. KUZI.HMKSVKK. X I I .

oyJ
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A XXIII. epigrammának czíme >/ H éaurqv rcla(opouuáy^«.
Egy leánykához irta, kiért a költő hasztalanul epedt.
A XXIV. epigrammában, melynek czíme *'0 0%óÁktrrtxé4*,
az alapgondolat ez :
'Aííiú uoi (ov aü'Arji.1 fjtóvw nlío'j OUZI apíaxzi,
Jlá^va yap auzdq ópav o mar iytov zf)í\o>.
. . . . »En pedig a mit eléggé felfog az elmém
Elfogadom ; mást nem ! mert nekem is szemeim
Yagynak«.
E gondolatot fejtegetvén azt mondja a költő, hogy őnem azért
hisz és vall valamit jónak; mert Pythagoras vagy Plató mondotta
(hiszen ezeknek sem minden mondatuk arany); hanem azért, mert
maga is hihetőnek és jónak ismerte föl. A költő e szerint igen
határozottan ragaszkodik Horatius-nak »Nullius addictus jurare
in verba magistri «-féle ismeretes mondatához.
A XXV. epigramma {Moljaat xal Xáptzsq) x) Váradi-hoz van
írva, kinek Tóth költői áijtqacq-szel Plató eszét és Xenophon mézes
ajakát tulajdonítja. 2 ) Hogy ki volt ez a Váradi, azt nem bírtam
kipuhatolni. Vagy talán a költő Kalmári Váradi Jánost érti, ki
később (1830.) Pozsonyban -»A régi magyar zászlósságtól való nyomozások«-dbt adta ki?
A XXVI. epigramma {»'H &u<rla«) »Helmcczi«-hez van írva,
és így szól:
Kánntat (= xazémae) xa\ xtízai napa. [3co wv, ó sxvav
'Arcóllcov .
"Opíima.' zb iiüxáiydac aizc'a %v da^ázou.
*Auvepv, ouXoyozai, xdi yépvcftov tloiv izociw. '
ílup őt (pípto'j nawmt' nXds zód' oopavó&sv.
Összerogyott s hever a Phoebos lenyilazta baromnak
Teste az oltárnál: bőgni szokott azelőtt!
Kész minden : sósárpa, medencze s a csésze; tüzünkre
Nincs szükség : mennytűz várja az áldozatot« !'
1

) Megjelent mutatványképen a »EpfJ.Tj

2

) tffJ fp^va yó.p au Uhízcovoq iyecq dsto.q napa
Tfv 7rs!&co dh Xáptq aot SsvotpaivTúG
idco.

o ?>or!oq«-ha,u.

»Mert Plató esze szállá beléd a Múzsa kegyébői;
S nyelveden a Xenophon ajkai szóltak elől.«

M&óawq,

4G7
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A czélzás itt annyira elburkolt, hogy igazi talány előtt
állunk. Váljon kit ért a üpéiífta alatt ? Terhes Sámuelt-e ? vagy
pedig valamely ósdit, a mint ugyanis a neologusok (kikhez egész
határozottsággal Tóth állott)' az olyat szokták nevezni, ki féltette
a nyelvet a nyelvújítóknak, kivált a mértéket s határt nem ismerő
Helmeczy-nek, l) újításaitól ?
A XXVII. epigramma (»K}Joq zyq ETTÍ o r i ^ s «) 2 ) Pápai 'Tót
hoz van irva. Vajmi igaz az, mit a költő benne a második distichonban a következő szavakkal mond :
0ő3k yáp mq IlaXXao, ifpúqaev 3) rzáyaowoi' dXka
Ilaawj dXrjdsíoy axeíjjáuzvoi hlyoiitv.
Nem születik mindjárt, mint Pallas, bölcsnek az ember :
Gondolkodva megyünk a tudományban elő.
A XXVIII. epigramma, melynek czíme : »'0 ivdooca<rp-óq«,
Nyiry István«-hoz van intézve.
A XXIX. epigramma, melynek czíme : "Epwg ó mtt&t aun7TDtí£(ov« (A gyermekekkel együtt játszó Ámor), így szól:
ílolq itt co\t i'iptkóm xoípay ríva, iiú a iipihioe.v (=[ié<plIrjasv)
'A xópa, ou ős nüpbq Tjodóatd^ iv xpaőla.
'Hlde d' 6 nalq KÚTipídoq xrü aou.na.l^ooat nap'.azaq,
ZUHTLO-ÍCSV; '/juh (óq gévoz r]zéezo.
Je£áf/s#' obv zbv 7i(íid', ó ők Ttoiyvw. xmva Őtdó/gaq
v
y Husi<fiev (pilíay écg ipov ryitzépay.
Egy lánynak voltam gyermekpajtása s viszontag
0 az enyém: szívünk nem tuda semmi tüzet.
*) »Munkásán hozzácsatlakoztak, Kölcsey, Szentmiklósy, Horváth Emi.
az új ei'őkközül Bajza, Czuczor, Vörösmarty, az összes fiatalsággal; vakmerő,
sőt sokáig botránkoztató
bátorsággal Helmeczy,
compromittálva
ckép az ügyet s annak fejét.« (Toldy »A magy. nemz. irod. története.
1864. a 189. lapon.«) »Valóban ! Bohógyí(== Somogyi Gedeon) balgatagsága
engem korántsem sért annyira, mint Helmeczy-nek
viszketeges dühe, mely
szerint az ő nevetséges szavaival verseimet ismét]bepiszkolta.« (L. -nKazinczy
levelezése Berzsenyi Déiniellel« a 173. levélben.)
- 2) sEortfiqo/.of'.oqt-h&n
a mutatványok között ezt is találjuk.
3
) Eifov helyett Hippokrates-néX
és későbbieknél ziporfJ is található.
3U*
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Kypris gyermeke játszva talált s kért nyájasan egykor:
Engednők köztünk játszani őt idegent.
Elfogadók, s ez azonnal egy új játékra tanított,
S játszánk már szeretők, nem csupa társak együtt.
A XXX. epigramma (>/// tmv Mawáv a'^a»v«) Szemere Pált
és Kölcsey Ferenczet dicsőíti, kik a költő szerint mint Kazinczy hű
követői az izlés terjesztésén fáradozván és az irodalmi gyomot
irtogatván, véget vetettek nálunk a hívatlan verselők aranjuezi
napjainak.
-'-ja

Bátpayog, « o opv.q adu ( = ydu) káktiua küket."
.
Elnémult az iszapfi, a béka,
És a madár édes dalra fakadva zeneg.
A XXXI. epigramma (»0í ádXrjzal«), mely Rozgonyi-hoz van
írva, így szól :
Ozzt pkv áfíXrjTTjv róv Ká\/ziov oőx éfo(hjd-inq,
Tóaaoq étov zókuag, Kávzcog oaaog é'fjv.
FI o CLV zrjq XOTWOU zoózcu év ajf&n Xayoí'^q.
Etyg ádX-qzojv zoo izpozazou 1) r.pózspoq. 2)

Ezen epigramma megértéséhez okvetetlenül tudni kell, hogy
kivolt Rozgonyi ? —Rozgonyi József 1756. Tolcsván Zemplén
megyében született, s már tizenegyéves korában görög auctorokat •
olvasott. Hollandiában3) (Utrechtbeti), Angolországban (Oxfordban), Francziaországban (Parisban), Sveicz-haxi és Németországban ,
az egyetemeket látogatta. Kiváló hatással voltak rá Halában
Jakobi-nskk és Jéná-bsun Reinhold-müi bölcseimi előadásai. Vissza
térvén 1^91. hazájába, a losonczi lyczeum igazgatójává lett, s mint
x
) A költő itt a mérték kedvéért oly felsőfokú alakot használ, mely
Ttpozspoq mintájára ugyan egészen szabályosan van képezve, de haszná
latban n e m volt; helyette a z kimaradása u t á n összvonvonás által keletkezett
npcozoq alak dívott, melyen kivül a költőknél a Tipcoziozoq alak is járta.
2
) A bajnok Kant-tal
váljon mérkőzni ki merhet,
Hogyha n e m oly bajnok, mint a milyen maga Kanti
Vajmi nehéz viadal! De ha Bozgonyi
lenne a győztes,
A legerősebbnél volna hatalma erősb.
3
) I t t megtanult hollandul. Bozgonyi
a magyar, latin és görög nyel
ven kivül jól ismerte és beszélte a német, angol, franczia
és hollandi
nyelvet is.
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ilyen irta Kant ellen híres munkáját (»Dubia de initiis transcendentalis idealismi Kantiani«), mely Pesten 1792. jelent meg. l )
Ezen — Kant-ot ostromló — munka szolgáltatta Tóth-nak az
alkalmat a közlött verssorok költésére.
A XXXII. epigramma (»Póda xtooíp p:yd-é\<za«) Berzsenyit
ünnepli. 2 )
A legsikerültebbek egyike kétségtelenül a XXXIII. epi
gramma (» Ppcoq xaí <pc?Ja«), mely valóban költői-szépen tünteti
föl azt, hogy a szerelem és barátság mily más-más hatással van a
féríikebelre. E költeményke, melyet az idéztem **Epfjnte o láfto§«
is közölt mutatványképen, így szól:
dá.xpoa ayftömyoq, napa vnt utlav/jj ,AytXXeoq,
"Ozzt XÁff (=ila3t\i) \4zp£Ídr/g, qv Xáyt (—iXaya) uapva levog.
M'i^a.zo (= énryazo) $' ola léiöv zcq in? oupeac drjpaq épeuvwv,
Kziodai énei xzáptvov zbv (f'ű.ov old' ízapov (=.ízalpov).
Jltxpbq' Epcozoq éve azvj&eaot zou rhd'pbq o't'azbq,
JCÍVOV 3' iu xpadla '/] (pcXía xpazis:. 3)
A XXXIV. epigramma (»NÍX79 zrjq aoyíaq*) a tudományáról
hires orvoshoz, Rácz Sámuel-hez, vanirva, ki mint budai, skésőbb
mint pesti egyetemi tanár számos orvosi munkát irt, melyek
egyikét (t. i. a belső betegségekről s mikénti gyógyításukról szó
lót) görög nyelvre fordította bizonyos Zavirasz János a következő
czimmel: »'' lazptxa} napaivíaziq sh T(íq órcoíaq Ttsptéyovzat za zXJov
(Tozeyéazspo. xa) xotvózspa éaíozsptxa rrád-q, zá aqiizía. xal al larpstai aőzwv, aq ézédcoasv elg Ouyyapcxbv Idlcopa 6 ' fazpo(pcX,óao<poq
x
) Négy évvel halála előtt, mely 1823. következett be, Kant ellen
(hely nélkül és névtelenül) magyarul is adott ki egy kisebb iratot, ily czim
m e l : »A pap és a doktor a sínlődő Kant körül,« (1819.)
a
) ^Berzsenyit
az érzés heve, a fermség, nagy, erős gondolatok, lyrai
csapongás és gazdag dictió Horácz fölibe emelik, sőt, mondjuk ki bátran, a
világköltészet
legnagyobb ódaköltői,
a zsoltárdalnokok és próféták mellé
iktatják. (Toldy »A magy. nemz. irod. tört. 1868. a I I . köt. 19. lapján.)
3
) Sírt mérgében Achill a sötét szinü fürge hajóban,
Hogy Briseis-t a fő fejedelem elragadá.
Am dúlt, a miként a vadűző rémes oroszlán,
Hogy Patroklos szomorú holta fülébe jutott.
Oly fanyar JEros-nak nyila a nagy férfi szivében !
S tiszta barátságnak ingere ilyen erős !
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1

Ράτζ Σαμουήλ. Νύν δε πρώτον dia χοινην ώφέλειαν του γένους ημών
μ.εταφραϋε'ΐσαι eh την απλην ημών οιάλεχτον παρά Γεωργίου
Ιωάννου
Ζαβείρα, του Σιαχιστέως.
*Εν Πίστη, αφπζ. 'Εν τγ( τυπογραφία
του
Ίωσηφου Λέττνερ.
(Pesten, 1787. L e t t n e r József nyomdájában.)
A Rácz-ra, irt e p i g r a m m a ez :
Μαίνεσΰαι 6 Σόλων b σοφός, νενόμισται
Α&ηναις'
"ΆλΧ αυτού μανίην βαιός έδειξε
χρόνος.λ)
,
Σωχρατιχός δ άδιχών Δαίμων άστοϊσι
γέγραπται'
Πέν&ει δε χταμένην 'Ελλάς άηδόν έην.2)
Ούτω χαί σε πολύ πονίοντ άνέμοιο θύελλα
'Ελλέβορον πολλοίς πατρίς εβλεφε
φέρειν.
Kábultnak t a r t o t t a Solont, a bölcset, A t h é n a ;
Míg n e m kába eszét fényre hozá az idő.
Sokrát-nsik lelkére halált m o n d Attika, s későn
Jajgat az á r t a t l a n fülmile holta u t á n .
Téged is a szélvész h á n y t e d d i g ; most pedig örvendj :
Helleboroszt adhatsz fényed irigyeinek. 3 )
A XXXV. e p i g r a m m a (>eŐ χυνιχός«) Túnyi-hoz
szól. Nem
t u d n i , váljon kit ért s kit dorgál ezen álnév alatt.
A X X X V I . e p i g r a m m á n a k a czíme τϊ'Ερως," Αρης,

x

Ζεύς.«

) Erre vonatkozólag Solon, a hires athéni törvényhozó, maga igy szól:
Δείξει δη μανίην μεν έμην βαιός χρόνος άστοΐς,
Δείξει, άλ.ηΰείης έσ μέσον έρχοαενης.
(Lásd: Poetae Graeci gnomici. Ad optim. libr. fidem accur. editi. Editio stereotypa. Lipsiae, Sumptibus et typis Caroli Tauschnitii. 1829. a 76. lapon a
XVII. verset.)
2
) Ezen distichonnál Tóth-n&k szeme előtt a következő sorok lebegtek :
Εχανετ,
έχάνετε
Τάν ( = τψ) πάνσοφον ω Δαναοί,
Τάν ουδέν άλγύνουσαν
Άηδόνα Μουσαν ( = Μουσών),
ΤώνΕλλάνο>ν ( = ' ΕλΛηνων) τον άριστον.
(Ε sorok Ε uripides-nek elveszett Palamedes-éhöl valók s ezeknek hallatára
— egy scholiasta megjegyzése szerint — »το (ϊέατρον άπαν έδό.χρυσε«
vagyis: az egész athéni színház — az ártatlan Sokrates halálára gondolván —
sírva fakadt.)
• 3) Hácz viszont latin verssel lepte meg a költőt. L. *Görög versei«-liez
írt Előszó XIII. és XIV. lapján.
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A XXXVII. epigrammában (»ITapvao-o-bq 6 dixpavoq«, »Akétcsúcsú Parnass«) azon költőket vagdalja, kiknél az igazi belső
költői ihlettség hiányozván, csak is akkor fogadják a Múzsa látoga
tását, a mikor már bennök a bor gőze nagy. Azon álköltőkre
röpíti tehát itt gúnynyilát, kikről elénekli a költő :
Isten van bennünk s attól ihletve hevülünk; —
É s ezen isteni tüz múzsafiainkban a bor.
A XXXVIII. epigrammában, melynek czíme »Téanr^, a
költő a thessaliai Tempe-t, Apolló cultusának ezen főhelyét össze
hasonlítja a magyarországi Tempe-vel. A rokonság ugyanis meg
van; mert ezt is, azt is bérezek környezik és itt is, ott is forrás
van; a külömbség csak az, hogy ott víz foly, míg a magyarországi
Tempén bor pezseg. Nem felekezeti szellem x ) sugalta ezen
gunyort, hanem a költő saját észleleteinek kifolyása a z ; hogy pe
dig ezen észleletek megfeleltek a valóságnak, az abból tűnik ki
leginkább, hogy Ovidius »Tempe«-jenek (»Est nemus Haemoniae« . . .) egy paródiája, mely akkortájt minden deák ember előtt
ismeretes volt, ugyanazt korholja. A pannonhalmi Tempé-ice irt
latin paródia, melyet Tóth követett, igy kezdődik:
»Est schola Pannóniáé, quam claudit collis ab omni
Parte, vocant Tempe, per quae de monte Lyaeus
Effusus cunctos oestro percellit alumnos,
Deiectuque gravi densos agitante vapores
Nubila fért, sonituque suo vicina fatigat. —
Unus Phoebus ahest.«
A XXXIX. epigramma (-i'Av&oq mt xap7róq«) bizonyos Rhédei-hez, mint szép reményekkel bíztató ifjúhoz, van irva. Kereszt
neve ugyan nincs kiirva, de azért bátran állíthatom, hogy Rhédei
László-nak. hívták az ifjat. Tóth-n&k magyar versei közt, melyek
két évvel korábban (1816.) jelentek meg mint »Görög versei«, van
a

) Hiszen Tóth akkor, mikor »Görög versei-t kiadta (1818.) már Tcatholíkm volt. »Az orvosi pályára szánván magát, 1814-ben a pesti egyetemnél
irattá be magát, hol 1817-ben a római egyházhoz tért által,« mondja Toldy a
»Magyar Mltőh élete« II. kötetében Tóth életrajzában. »1816. oct. 16. Btidán
a kath. ősi hitre, melytől elei elszakadának, visszatért,« mondja Ferenczy _
Jakab a »Magyar irólc életrajzgyüjteményébeo.* —Kinek van igaza? Úgy
látszik, Ferenczy-riék, mert az évszámon kivül még a hónapot és napot
is kiírja.
. .
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ugyanis egy Rhédei László-hoz irt költemény, mely az epigrammával feltünőleg rokon. Az epigramma így van:
ΙΙολλούς, έλ,πομένοις έχ σης πολυάν&εος ήβης
Καρπούς, πολλά δοχεΐς ε'ίς ετι εκτέλεσα:
ΕϊΑε dk πάντα βίον δένδρω σε ομοιον ίδωμεν
*Λν&εα χα.} χαρπους πά.ντοτ'' άμειβομένφ. ι )
Szép ifjúságod sok drága gyümölcsöket ígért,
S eddig is, úgy látszik, hímzed ígéretedet.
Bár csak egész élted szép fához lenne hasonló,
Mely terem is, ha virul; s újra virul, ha terem. 2 )
A XL. epigrammának czíme : » Δάφνη » χοιμαομένη ( = az
aluvó Daphne); a XLI. epigrammának pedig ez a czíme : Μύες ol
βίβλοφάγοι ( = könyvrágó egerek). Ezen utóbbi egy kis genrekép. Hippokrat fia a tanuló-asztalnál ül. és véletlenül a tükörbe
tekintvén észreveszi, a mint néhány egér jóízűen rágcsálja sarokba
hányt könyvét. Ekkor fenyegetőleg emeli föl ujját s a kandúrral
ijeszti őket. Az epigramma így szól :
Τρεις μύες έχ βίβλου τίνος ησθιον, ουδενα σΐτον
Ευμυντες' τ'ι'έμην τρώγετε, παις τις εφη
'/πποχράτους, βίβλ,ον ; χαχά #ηρία, εν τψ έσόπνρφ
Τους χλεπτας χα&ορών, σχέπτετο γάρ τι νόψ.
1
' Ερρετε χα} χούμους φάγετ' ει δε. μη, εχχαλώ ύμΐν
Αιλουρον, φοβερον τοϊσι μύεσσι ΰεόν.
Három egér rágcsált egy könyvet; nem vala semmi
Enniök. » Ejnye czudar tolvajok !« így kiabált

1
2

) Mutatatványul közölte a » Ερμης 6
λόγιος.«
) A magyar versei közt (1816.) megjelent költernényke ez :
Érleljenek bájos kecsed
Jó illatú virágjai
Oly sok nemes gyümölcsöket,
Melyek világi életed
Minden korán eltartsanak:
Legyen pedig minden korod
Mint a fa, melynek
lombjai
Teremnek is, virítnah is.
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Bajok Hippokrát fia, (hogy meglátta tükréből,
Melyre tanultában félre veté szemeit),
Menjetek, óh gonoszak, lencsét rágcsálni; különben
Mindjárt a kandúr, zsarnokotok jön elő.
Németre is lefordíttatott eképen :
Máuselein nagten dereinst an einem Buche. Vom Hunger
Wurden die Aermsten geplagt. »Diebe ! verzehrt ihr
mein Buch ?«
Bief Hippokrats's gutherziger Sohn, sie im Spiegel erblickend,
Eben sass er am Tisch, ganz in Gedanken vertieft.
»Packt euchhinweg, ihrMáuschen, verzehret Wicken und
Erbsen:
Weh ! euch drohet Gefahr, ruf ich den Kater herbei!«
A XLII. epigrammában (^Επιτάφιος 'Ρηβαίου*, Bévai sírczime) a költő látnokilag jósolja meg Révai elveinek akkori diada
lát, a mikor — eloszolván az elfogultság borúja — majd képesek
lesznek honfitársai őt megérteni, őt, ki (Toldy-v&l szólva) »a ma-,
gyár tudományosság terén eladdig ismeretlen nagyságban, a láng
ész bátorsága-, mélysége- s teremtő erejével tűnt fel, s világot
gyújtva a sötét chaos-bsin véget vetett a hívatlan vezérek balgaz
dálkodásának.« Hogy Révai'Yiok reformátori törekvései heves
ellenzésre találtak azoknál, kiknek »τό φως οξύ τώ οσσε βλάβεν«,
azt kiki könnyen elképzelheti. Elvei hosszú küzdelem után végre
mégis diadalmaskodtak. »Az ellenségek elnémultak, a jobb irók
elfogadták az épségébe visszaállított nyelvet,
s végtére
az akadémia is rá ütötte Bévai rendszerére helyeslése bélyegét.«
(L. »A magyar nemzeti irodalmi tört.« Irta Toldy Ferencz. Pest.
Emich. 1864—1865. — a 168. és a 170. lapon.) Az epigramma
így van:
Ου με μεσημβρίζοντ^ ετι ηλιον Ούννοι άπαντες
"Ηδελον, οττι το φως οξύ τώ οσσε βλάβεν ( = εβλαβεν).
Έσπερου ε'ίς ετι δει τούτοις χάι φωσφόρου άστρός. λ)
Λάμψω δ' ο,ύϋις έγών είτ άναδυσόμενος.2)
*) Ibissé merészen képzett genitivus a szabályos αστέρος
2
) Nem tűrtek téged, delelő, napot elmaradásunk
Baglyai: sértegeté fényed az ő szemeik.
Hesper kellett volna előbb, majd Phosphor ezeknek :
A mielőtt rogyogón a horizonra jövel.

helyett.
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A XLIII. epigramma Winterl-nek, a jeles chemikusnak, halálára van írva.*)
A XLIV. epigrammának czíme ^Επιτάφιος Σομβατίου* (Szom
bati) 2) sírczíme). A sírvers így szól:
Πολλούς Σομβάτιος φώτας ΰανάτοιο εσωσεν'
ΟΊδ' άρετώντα χαλώς φάρμα·/ im βανάτψ.
Ου δ' ημείς αύτον σωζειν δυνάμεσΰο. θανόντα.'
Ου γαρ ε'δειξ' ήμΐν φάρμαχον άντίδοτον.
Haliam, sok nyomorult beteget megmente haláltól
Szombati: tudta halál ellen a gyógyfüveket.
Am őt haldoklót meg nem tarthattuk az ifjak: 3)
Nem közlötte velünk könyvben az antidotont.
A XLV. epigramma (0 γίγας), mely a »'Ερμης υ λόγιος^-hoji
is megjelent, így szól:
Τρο)βε\ς την χραδίην γίγας τις έρωτος όϊστο/
Παυεσ&\ ώ ΰνητο), εχραγεν άγβόμενος,
Παύεσιψ αβανάτοις πολεμούντες' νυν έβιδάχβην
Κα\ βρέφος αθανάτων πολλά βροτοϊο χρατεΐν.
Egy Gígas kebelét Erős nyila megsebesíté.
» Szűnjetek, óh nyomorult földiek,« igy kiabál,
Szűnjetek ellenkezni az istenek ellen: erősebb
. Isten az embernél, bármi kicsinyke is az.
. *) Winterl akkortájt pesti egyetemi t a n á r volt. Németül irt chemiájának előszavában az ő tudományos érdemeiről így nyilatkozik Sehuster János,
az akkori időben a pesti egyetemen vegytan á r : »Lavoisier berührte den Dualismus nur, Berthollet bearbeitete solclien mebr fiir 's Einzelne und vorzüglicli für die Classe der Basen; Winterl stellte ilm zuerst auf, und fübrte ihu
ganz durch; die. Andern schwiegen.«
2
) E g y 1815. évben megjelent könyvecskére akadtam véletlenül, mely
Szombati/ kiléte felől váratlan fölvilágofútásokat. szolgáltatott. Ε könyv sze
rint Cseh Szombati József, hazánk legkitűnőbb orvosainak egyike, Rév-Komá
romban született 1748. jul. 11. és meghalt Pesten, 1815. február 2. A köny
vecske rézmetszetben mellképét is közli; a kép alatt a következő szép latin
distichon olvasható:
v
Haec magni effigiem medici tibi monstrat imago
. Szombatit;
mentem nuUa tabella capit.
(A kit e képen látsz, az Szombati/, a jeles orvos.
• Arcza van i t t : nagy eszét fösteni nincsen ecset.)
3
) T. i. az ifjabb orvos nemzedék, melyhez Tóth is tartozott.
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A még hátralevő epigrammák közül a XLVI. epigramma
^Irfpoi őacpoueq« czím alatt Stift orvoshoz, a XLVII. epigramma
»' lepbv vb ,E(péawv« x) czímmel Burdach-hoz, a XLVIII. epi
gramma » H<po.iöToo, 6 fiawóuswq* czímmel egy B6er%) nevű jeles
bécsi orvoshoz, a XLIX. epigramma »fa.k^bq kai ''louaxvAwjoq,^
czímmel egy Hildebrand nevű jogtudóshoz, az L - epigramma
»At xpáviorat &ea)« czímmel 3 ) Ofcen-hez, és végreaz LI. epigramma
>>'Oppa xaí <páog« czímmel egy Beér nevű orvoshoz van intézve. 4)
— Az Oken-hez irt epigramma így szól:
TóXpav zcp gwszaj xo.) aáuppovi Mouaa dídiooi,
Tat rohuúVTL Túyrj T7Jq ódou írffíerat.
Talpa, Tóyq xal Mouaa. xpáviazai iv oupava) eifft'
Auoro%éei [Soülvjq oonod'' ó zcovds <plloq, 5)
Okén ezen — magyar költőtől nem várt — elismerő sorokat
nagy örömmel fogadta és »/sis« czímű folyóiratában közölte is.
E közlés következtében természetesen Tóth a magyar névnek nem
kis becsületet szerzett a külföldön is, hol tisztelettel fordult a köz
vélemény a magyar költő felé, mint a ki oly téren kísérletté meg
— még pedig szép sikerrel — erejét, melyen még a nehézségektől
egy hamar vissza nem ijedő németek közöl is csak vajmi kevesen
mertek borostyánért küzdeni.
1

) A Tóth-Tí&l találtató »'^r / <Tívov«-ban két nyomdahiba van.
) Váljon nem az erdélyi -Bóer-családból való-e ?
3
) » EpfJftjS 0 Xó'jfioq'í ezen epigrammát a következő czimmel kö
zölte: » E l $ t t x r ^ o v TOV <pc'Aó(TO<poi;-«— Okén (sajátképen Okenfuss) Lörincz (szül. 1779.) Németország legnagyobb természetbúvárainak egyike. Az
^Isis« czímü encyelopaedikus, de főleg mégis természettudományi folyóiratot
1817. indította meg és az 1848. évig szerkesztette, a mely zivataros évben
megszűnt. Minthogy Okén ezen folyóiratban szabad nyilatkozatoknak
szívesen
engedett tért, a magasb körök n e m jó szemmel nézték ezen tudományos vál
lalatot, ugy hogy Okenm&x 1819. azon alternativa előtt állott, hogy vagy meg
szünteti lapját, vagy lemond tanári állásáról. Okén tanárságát áldozta fel és
mint magánzó folytatta Jená-ban az -»Isis« szerkesztését. A müncheni egyetem
1828., a zürichi egyetem 1832. hívta meg őt tanárnak. Meghalt 1851.
2

4
5

) E z t is közölte a »'Epprja b Xóytoq.«
) Bátrakká teszi bölcs követőit a Múzsa. Szerencse
Yédi habok közt is azt, a ki küzdeni mer. .
Szép istennők a Bátorság, Múzsa, Szerencse :
Boldogul, a ki nekik hinteget áldozatot.

476

THEWKEWK ÁRPÁD

A három idyll közül az elsőnek czíme: »8l 'Oírjumot* (= az
olympiak) és tárgya hasonló »Wieland«-nak »Der verklagte
Amor«-éhoz.
A második id}^llnek czíme: »Ta év'mvta« ( = az álmok). A
gondolatot hozzá a költőnek a következő latin epigramma adta:
»Quae bona sünt, mala sünt; bona, quae mala, somniaj
namque
Gaudeo, si mala sünt; si bona sünt, doleo.«
Az idyll tehát; azt fejtegeti, hogy a rósz álmoktól nincs mit
félnünk, sőt hogy épen a rósz álmok a jók, mert fölébredés után
örülünk, hogy megszabadultunk tőlük s hogy nem valóság, hanem
csak álom volt az egész; mig a jó álmok tulajdonképen a roszak,
minthogy kellemetlenül hat és lehangolja az embert, ha fölébre
déskor észreveszi, hogy mindannak, mi szépet ós jót álmodott, a
rideg valósággal semmi köze, hogy minden csak hiú álom volt. —
Hogy a költő azt mondatja MvríÓTra-val, hogy »az álomban nincsen
semmi valósága (rJ2v rcq xa.z oi/ap eldév TTOTS oó$sv áXaftkq ytyvszo.'),
ez a régieknek azon hitével, melyet az álomról tápláltak, átalánosságban ellenkezik ugyan, mindazonáltal a költő mentségére bátran
szolgálhat az, hogy kivételesen voltak már a régieknél is olyanok,
kik az álomfejtést s átalában a jóslást kevésbe vették s megvetőleg
szóltak róla, a mit eléggé bizonyítanak Euripides »0olvcoffat<i.
czímü tragoediájában Eteokles-nek következő szavai is : »'' Eya> dk
A harmadik idyllnek czíme: »/Z«vvov/« xa} áaxla* (Magyar
ország és Erdély). A magyarországi Lykidas kérdi az erdélyi Kleodamos-t, váljon vannak-e Erdélyben az előkelők közt olyanok,
•»0l záv UtepidcűM yXoxepaq (ptléoizv áocdág*; x)
Kleodamos azt válaszolja, hogy sokan is vannak az erdélyi nagyok
közt, kik a tudomány és művészet kedvelői. A magyarországi
Lykidas erre így szól:
0sv, (fBü, coq ő-wj (pftovéw, Klsódapt' zb mí&ov (= ÍTTSC'&OU),
' ilaxB xaláíq Molaaio, Trávzag zépTita&at dplcrzooq;
''AXM TÜ tffd-tf léyco ős cro;, (6 'faftk, ozzi tus Xuitéi
x

) »A kik a Pieridák dalait hallgatni szeretnék.
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Tav xpadíav, naupoc autuv zóyov ( = ivo%ov) övzeq ápíozwv,
01 zcov Ilcepcdcov fXuxspdq fuléottv docdáq- v)
Kleodamos erre folytatja az erdélyi előkelők magasz tálasát,
L#/adás pedig panaszait; mignem végre azon óhajtással fejezi be
szavait, hogy
»Bár csak ma lehetne azon nap,
Meltyen az éneklést megkedvelik a mi nagyink is !«
A költőnek czélja volt, megpirongatni azon előkelő honfi
társait, kik nemes hivatásukról, t. i. a hazai tudomány és művé
szet ápolásáról megfeledkezvén, mint holmi »ignobile vulgus«.
töltik vala napjaikat. A költőnek panaszait természeteseknek
fogjuk találni, ha meggondoljuk, hogy az akkori időkben az elő
kelő családok az irói pályára lépőt mint veszni indultat szánták
és siratták, hogy akkortájt még Thalia papjait »komédiások «nak
és a Raphaeleket »?názolók«-n?ik gúnyolták minálunk. Dicséretes
kivételek azonban már akkor is voltak hazánkban, még pedig
— a mint a Tóth fölsorolta nevekből kitűnik 2 ) — nem kis
számmal.
Térjünk át végre az epistolákra, melyek — mint már emlí
tettem — Toldy figyelmét egészen kikerülték. Az első költői levél
»IJpöq Tobz"EXXyvaq« ( = a görögökhöz) van intézve. Ezen jelesen
szerkesztett s költői hévvel irt levélnek kezdetén a régi görögök
boldog állapotát festi kellemes1 ecsettel, Schiller-nek »Die Götter
Griechenlands« czímű költeményétől is kölcsönözvén egy-két vo
nást. Azután így folytatja:
. . . . 'AXXd xaxcoqfiXártzéty^pó^oq oaaa. %auá^s
'HiXioq xfidopa, (HXá^sv ouzoq dp''EXXima Tráayv.
»Haj ! de nagyon megront az idő mindent, valamit csak
A nap alatt látunk : Hellasnak is ez vete véget!«
Erre a cserről vett szép hasonlatban láttatja a régi Görög
ország bukását és római igába jutását. Ezután a legújabb korra
x

) H é j , héj ! óh Kleodamos, irigylem vélekedésed,
A ki hiszed, hogy a mi nagyaink mind édes örömmel
Hallgatják dalaink; de neked megvallom egészen,
A mi szivemnek fáj : keveset lelhetni minálunk,
A kik a Pieridák dalait hallgatni szeretnék.
a
) L. Ungvárnémeti Tóth László »Görog versei-t*. a 133—134. lapon.

(
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térvén át, a görögöknek a török uralom alatt kiállott szenvedéseit rajzolja.
Νύν δε τα ah/ πατρι'ης εξω, τα δε βαρβό.ρω i*%ei
Δω Μ.σιν iv πο,τριοις, πεδΐοις ivt Ελλάδος ϊρτβ
Δουλεύοντες, άδοξοι, ανέστιο: ηδε οβυμοι
ν
Αγβονται· Τι πά&ες ( = επο-ΰες) χαρίχν πάλαι «v$og
Αχαιών ;
' / / Γ/VÍ aftaitátatv βλαφ&ϊν τοιαυταπέπον&ας.χ)
Erélyes fölhívással fejezi be a költő epistoláját, hogy ugyanis
vessék ki szivökből a gyáva félelmet és kövessék őseik dicső nyom
dokait. — S ime, a magyar költőnek, valamint más nemzetbeli
költőknek serkentései nem vesztek kárba ! A görögök a húszas
évek elején marathoni őseik nevéhez méltó hősiséggel zúzták össze
a török rabbilincseket.
Szabadokká lettek; s ha nem teljesedett is be a görögök
fölszabadulásáért tollal küzdő franczia philhellenek egyikének jós
l a t a 2 ) : mégis rövid önállóságuk óta máris bebizonyították azt,
hogy Európának rokonszenvét megérdemelték. »Görögország
classikus földje ama pusztító háború után
nem vala
egyéb véráztatta pusztaságnál. S ime, ma számos falvak, virágzó
városok emelkedtek föl a még füstölgő romokból Görögország
gyermekeinek kezei által idegen segítség nélkül. Tűzzel vassal
pusztított földeit bő tenyészet, gazdag ültetvények borítják
Tengerészete mely csak néhány száz törékeny hajóból állt, eláraszt
minden tengert ezernyi vitorláival, s kereskedelme a világnak
minden részére terjed. Az oktatás példátlan lendületnek indáit a
társadalom minden osztályában.3) Görögország tehát érdemeket
x

) Most pedig ők részint tova a szép ősi hazától,
Részint egy vad nemzet alá letiporva, tulajdon
Honjokban, Hellas szent földén, hontalanul a
Szolgai járom alatt nyögnek. — Mondd gyáva utódja
Annak a hajdani hős népnek, mondd, ki az az isten,
A ki haragjában megrontbata ennyire téged ?
a
) »Arrachez les Grecs modernes á la servitude qui les opprime, et
vous verrez se reproduire tous les talens et toutes les vertus qui distinguérent
leurs ancétres.«
3
) »A tanulási s mivelődési vágy közös a társadalomnak minden osztá
lyával Görögországban. Peloponnesos parasztjainál divatos a közmondás: A Μ
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szerzett magának a polgáriasult Európát illetőleg . . . . s a tör
ténet hirdetni fogja, mennyi törekvésre, bátorságra, kitartásra volt
szüksége a görög nemzetnek, hogy húsz év alatt az ujraszületés
csodáját teljesítse, melyhez hasonló példát még egy nép sem mu
tatott. a)
A második epistola (iiTpbq (piXov itvé) Cseresznyés Sándor-hoz
van irva, kiről azt mondja Tóth »Görög versei«-hez irt előszavának
XIV. lapján, hogy »hétéves lelki barátja.« Ezen barátjához Tóth
két évvel előbb (1816.) megjelent ómagyar verseidben is irt volt
már egy költeményt, t. i. egy glykon-asklepiadesi sorokban szer
kesztett ódát. 2) — Cseresznyés viszont őt latin versben énekelte
meg, mely így szól:
Mella redux nuper tuleras, apis Hunnica, nobis,
Graiorum e pratis párta laboré tuo.
Jamque iterum flores, quos protulit Hunnia, nectis,
Ut discant alii, quas habeamus opes.
I faustis avibus, nec vulgi probra veretor:
Nos dilecta tibi pectora serta damus.«
Az utolsó epistolának czíme »Ilpbq <pi\ótjLouaóv zv>a« (= egy
múzsakedvelőhöz). Ezen epistola, mely itt az utolsó helyet fog
lalja el, »a görög versköltőnek (mint Tóth maga mondja a 147. la
pon) ezelőtt hat egész évvel (1812.) legelső próbatétele volt a görögnyelven.* A múzsakedvelő alatt tudós Kárlovszky-t érti, ki az
eperjesi collegiumban tanár volt, s kinek »jeles könyvtára még
nagyobb rugót adott« 3) a költőnek a görög nyelv és irodalom ta
nulmányozására. — Karlovszky volt egyike azon tudós férfiaknak,
kik Tóth-ot a görög verselés folytatására leginkább bátorították, 4)
.

•»

nem ismeri a betűket, az nem ember. — Eurótas partjaitól a Parnassos hegy
aljáig, Árkádia kopár hegyeitől Theba völgyéig nincs falu, melynek n e m volna
iskolája.« így ír Ampere »De l'instruction publique en Gréce« czím alatt a
»Heveit de deux mondes« 1843. folyamának 112. lapján. (Vajha hazánkról is
hasonlót lehetne írni!)«
*) így szól az »Tndépendence« 1853. évi folyamának 266. száma.
2
) »U.ngvár-Németi Tóth László versei.« Pesten, Trattner J. T. betűivel.
1816. 1. a 16. lapon az V. ódát.
3
) L. »Göróg versei«-t a 148. lapon.
4
) »Bátorított merész czélomban azon kedvező Ítélet is, melyre néhány
tudós férfiak csekély próbatételeimet érdemeseknek tartották. Miller (akkor-
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8 ugyancsak Karlovszky volt az, ki a fiatal költőnek zsengéit bírál
ván ezen ítélettel küldötte vissza: »Vides itaque, dilecte amice,
me quidem hoc amicitiae dedisse, ut diligenter poémata tua relegerem ; sed, si quod per festinationem in scribendo emersit excipiam, nihil reprehensione dignum reperisse. x ) — Ezeknek előre
bocsátása után lássunk egy kis mutatványt ezen levélből. Közlöm
azon sorokat, melyekben a költő talpraesetten jellemzi a tudomány
nak hatalmát:
Όλβιος έστιν άνηρ, πολλών τ avtds\oq ανδρών,
Οσζις ταΐς Μουσαίο, έκδοτος έστιν όλος·
01 γαρ σπουδαίοι φιλίας, ορέγονται εκείνου,
Δεινού μεν φαύλο??, τοΐς δ άγαδοΐς άγαδοϋ,
Τοις δε &εοΐς φί/.ου υντος' ίσος δε και έστι βεοΐσιν,
Ουδέν του καλώς ζησαι α.π έκτος ελών.
»Oh százszor boldog az ember^
A ki egész lelkét a tudománynak adá.
Kéri barátságát minden jeles annak ; előtte
Eeszketnek minden rosszak; örülve megyén
Hozzá a jámbor ; — félisten az, a ki magában
Nem másutt keresi a nyugalom javait.«
Egy teljes félszázad múlt el azóta, hogy Tóth-n&k — a kül
földön tetszéssel fogadott görög versei megjelentek, a nélkül, hogy
azokat valaki nálunk eddig megismertette és méltatta volna; s
ugyancsak egy félszázada már annak, hogy Tóth szeretett hazája
határain kivül a legnagyobb nyomorban sínlődve hunyt el Bécs
ben, hol »ko se mutatja helyét« ,· én tehát csakis hazafias kedves
kötelességet teljesítettem, midőn jelenleg a múltnak fátyolát kegye
letesen föllebbentettem, mely alatt, ki tudja, még hány más jele
sünk szunyád fénytelenül.
Theivrewk Árpád.
tájt múzeumi igazgató, ki — miként Tóth az 52. lapon mondja — »a magyar
név dicsőségét részint buzgó serkentéseivel, részint fáradhatatlan szorgalmával
napról napra öregbíti«), Schedius, Karlovszky, a két nemes Djiha,
Demetriades és Lassan mind oly tudósok, a görög nyelvben, kiknek tekintetökre épít
hetek.» (így szól Tóth »Görög versei«-hez, irt előszavának XIX. lapján.
•*•) »Annál hatalmasb ösztöne szivemnek (jegyzi meg Tóth
Karlovszkyn a k ' e z e n ítéletére), hogy az öt esztendőkkel az előtt zsenge próbáimról mon
datott.* (L. az Ungvárnémeti Tóth László »Gürög verseU-hez irt előszó
XIX. lapját.)

A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
K a p h a t ó k a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai k ö n y v á r u s n á l :
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti . H u n f a l v y P á l . I—X. kötet 30 füzet
ben. 1862—1873. (8-adrét 300 iv.) Ara egy 10 kötetből álló teljes példánynak
15 forint. Egy-egy kötetnek ára különvéve 1 frt. 50 kr. Az I-sö és X-dik
k ö t e t külön nem adatik.
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K stb. X l - i k kötete. AZ O S Z T J Á K
N Y E L V . Nyelvtan, Szöveg és Szótár. Irta H u n f a l v y P á l . 1875. 30 iv.
Á r a 3 frt.
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K stb. X I I . kötet. Szerkeszti
fa, 1 v y P á l Ára 3 frt.
A K O N D A I VOGUL N Y E L V . Irta H u n f a l v y
IX. köt.1) Ára 1 frt. 50 kr.

Hun-

P á l . (Nyelvtudom. Közi.

C H R E S T O M A T H I A F E N N I C A . H u n f a Í v y P á 1 t, ól.- Pest. 1801. (8-adrét r
XIV. ésőSO lap; Ára 1 frt.
R E G U L Y A N T A L H A O Y O M Á N Y A I . A V o g u l ' f ö l d és n é )> v i. Kidol
gozta H u-n f a 1 v y P á 1. (4-édrét, VII. és :i04 lap.) Ára % frt.
MAGYAR-UGOR, Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó SZÓTÁR, I r t a B ti d e n z J ó z s e f.
I. füzet. (1—16 iv) 1873. 8-adrét. Ara 1 frt.
E R D E I - É S H E G Y I CSEREMISZ-SZÓTÁR. B u d e u z J ó z s e t
tudom. Közlemények IV. kötetéből.) Á r a 50 kr

A Nyclv-

N Y E L V E M L É K T Á R . R é g i M a g y a r C o d e x e k és n y o m t a t v á 
n y o k . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik
B u d e n z J ó z s e f , S z a r v a s (» á b o r és S z i 1 á d y Á r o n .
I—III.
köt. 187-i. 8-adrét
Ára 5 frt.
Egyenkint
Ara 2 frt.
É R T E K E Z É S E K A N Y E L V - ÉS S Z É P T U D O M Á N Y O K KÖRÉBŐL. I—IV.
köt. 1809—1875. Ára 7 frt 80 kr.
RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK
r e n c z. Ara i frt.

Erdó'sitől Tsétsiig. K i a d t a T o 1 cl y F e-

A M A G Y A R I G E I D Ő K . Irta S z a r v a s G á b o r . Ára 1 frt.

\

A M A G Y A R N Y E L V Ú J Í T Á S óta divatba j ö t t idegen és hibás szólások bírá
lata. I r t a I m r e S á n d o r. Ára 1 frt.
A H E L Y E S M A G Y A R S Á G E L V E I . Irta- P . T h e w r e w k E m i l . Ára 50 kr.
F I N N N Y E L V T A N . F á b i á n I s t v a n t ó 1. Pest, 1859. '4-ra 50 kr.
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a H o r d . Ára 1 frt.'
Á B U S K A . Csagatájtörök
Á r a 40 kr.

szógyűjtemény.

Vámbéry

Á.-tól

Pest,

1802.

