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TOLDY FÉRENCZ LEVELE KELEMEN JÓZSEF PÉCSI NAGY
PRÉPOSTHOZ A LUCANUS PHARSALIÁJÁNAK FORDÍTÁ

SÁRA FELAJÁNLOTT JUTALOMDÍJ ÜGYÉBEN. 

Nagyságos és Főtisztelendő Nagyprépost Űr ! 

A magyar irodalom hálával fogja Nagyságod nevét nevezni 
azon széplelkű áldozatért, melyet érte hozni kész, midőn Lucán 
magyar fordítása eszközlésére száz arany jutalmat határozni méltóz
tatik. 

Szabad-e mégis őszintén nyilatkoznom a forma •— értem a ver
seny — czélszerűsége felől ? Az e műre szükséges idő le fog perdülni, 
Főtisztelendő Ür ! s vagy nem kapunk fordítást, vagy kielégítőt nem ; 
mert talán épen olyan fog a pályára szállani, ki a feladás lényegét 
nem ismerve, amúgy könnyű munkával reményli »tán gyengébb 
pályatársak« felett elnyerni a koszorút; a ki pedig ismeri, érti s szereti 
Lucánt, s lelkiismeretes gondot fordítana reá, hihetőleg nem próbál
kozik meg, mert »hátha egy magához hasonló pályatárs akadna?« 
ki szerencsésb lesz nálánál, s így ő otium et operám perdiderit ? 
De hány írónk van, ki egy, ily hosszú lélekzetet kivánó s nehéz mun
kát vállalni, azaz annyi időt s fáradságot, a mennyit pld. Lucán 
követel, bizonytalan sikerű foglalatosságra fordítani nem mondom 
kedvvel bír, de, anyagi tekintetből értve, képes is ? kivált miután 
végesvégül — ha a jutalmat más kapná el, az ő talán csak helyenként, 
vagy általában alig érezhetőleg, gyengébb munkája még nyomat
lanul is marad, mert fájdalom egy Lucánnak is alig fog találtatni 
kiadója, hát még egy másodrangúnak, ha már egy, s a jobbnak nyilat
koztatott, világot látott ? 

Az tehát az irodalmi s írói viszonyok ismerete után meggyőző
désem, hogy Nagysád szép szándéka ez úton nem könnyen fog kellő 
sikert látni! s részemről legalább egy más — a megbízás útját — 
volnék bátor ajánlani. Az akadémiánál is volt már módunk tapasz
talni, hogy a hol nem annyira a munkára buzdítás, s ez által az 
erőknek munkáltatás által gyakoroltatása, s így jóra előkészítése 
a cél, hanem egyenesen az, hogy bizonyos munka a lehető leg
jobban megtétessék : nem a pályázás, hanem a megbízás a többinél 
legbiztosb út. Itt attól függ minden, hogy oly valaki választas
sák, és vállalkozzék, ki a feladáshoz erővel és kedvvel birjon; 
s kitől pályatárs nélkül is lelkiismeretes eljárást várhatunk: mert 
a ki egyszer elfogadá a megbízást, oly erkölcsi kötelmet vállal, 
melynek legtöbb esetben lehető legjobban megfelelnie minden 
igyekvése. 

E meggyőződés által vezéreltetve, nem kívántam ugyan meg
előzni Nagysád ebbeli akaratját, de úgy hittem, nem hibázok, ha kész 
javaslattal járulok Elibe. Gondolkodtam tehát: ki lehetne az, ki elég 
szeretetet, képességet s nem csekély stúdiumot kivánó kitűrést hozna 
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e munkához ? Választásom Lonkay Antal úrra esett, a Tanodái Lapok 
szerkesztőjére ; s miután vele a dologról szóltam volna, Nagysád 
nevét első becses levele értelmében elhallgatva, ő őszinte kedvet 
mutatott a költői tekintetben ugyan nem kitűnő, de valódi római 
erény tisztelő s hazafiúi érzületénél fogva a nálunk elterjedésre igen, 
valóban igen méltó költővel megbirkózni. Szolgáltam neki a szük
séges segédkönyvekkel, s mondám : adna egy próbafordítást, s hogy 
még valakitől fogok ilyet kérni. Ismerek t. i. még valakit, ki még 
fel nem lépett ugyan az irodalomban, de kinek Aeneise előttem kéz
iratban ismeretes, s szándékom volt azt is felkérni: de minthogy ez 
mostani hivatala által felettébb el van foglalva, csak azon esetben, 
ha Lonkayé nem találna elég szerencsés lenni. Kaptam végre 
Lonkay úrtól egy próbát, mely — megvallom, engemet legalább — 
kielégített; s ha elgondolom, hogy az erő növekszik a munka 
alatt, reményleném, miszerint, minél elébbre halad benne, annál 
tömöttebb s könnyebb lesz az előadás, úgy hogy az egésznek 
bevégzése után a másodszori dolgozás az elsőnek gyengéit is helyre 
fogja ütni. 

Nagyságodtól várom azért ebbeli akaratja kinyilatkozta
tását, vajon pályázás vagy megbízás utján készülj ön-e e 
munka ? s az utóbbi esetben Lonkay bizassék-e meg, vagy próbál
junk-e mást is ? 

Akár ő lesz pedig a megbízandó, akár más ; úgy hiszem méltá
nyos, de elkerülhetetlen is, hogy minden egyes »könyv« befejezése 
után — ha Nagyságod annak elolvasása után úgy találná, hogy az 
őszinte szorgalom nem csüggedt, az illető díjt részletenkint kikapja. 
Csak vagyonos ember képes munkája díja után pár évig várni: míg 
a literátor, ki tolla után él, nem csak szorul a segítségre folyton, 
hanem a nélkül sokára, sőt határozatlan időpontig húzódhatnék 
a munka. 

Más ez : a díj neve maradhatna ioo <ffi ; de aranyban nem lehet
vén most oly helyen kamatoztatni a tőkét, honnan bármikor rész
letenként kivehető legyen (ily hely csak valamely takarékpénztár) : 
a ioo <B -at előnyösen fel lehetne most váltani, s a tőke és kamatok 
folytonos kamatozása által a díj is nevekednék. Ajánlanám tehát, 
hogy Ngd annak felváltásába és így tán a budai takarékpénztárba 
betételébe egyeznék belé. Az erről való gondoskodást Pollák prof. úr 
vállalná el, kinél a i oo If van most is ; ő aztán szíves volna a Ngd 
egyenes vagy az én assignátiómra az egyes »könyvek« elkészülte 
után a díjrészleteket kifizetni. Az az egy kérdés merülhet ott fel: 
nem szakad-e meg a munka ? de erre nézve bíznunk kell a vállalkozó 
becsületében, úgy saját érdekében is, miután a munka kiadhatása 
is természetesen annak bevégzésétől függ. 

Kérem tehát Nagyságodat, hogy mind ezekre nézve szívesen 
utasítani méltóztatnék ; magában értetvén, hogy, ha javaslatomban 
meg nem nyugodnék Ngd, az ügyben úgy járnánk el, mint azt az első 
levélben kívánni méltóztatott. 
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Ide zárván a Monumenták I. osztálya 3 d kötetét is, melyet 
még augustusban fog követni 4d l k , s magamat Ngd becses jóindu
lataiba zárván, megkülönböztetett tisztelettel vagyok 

Főtisztelendő Nagyprépost Ür ! 
Nagyságodnak 

Pest, július 20. 1859. 
alázatos szolgája 

Toldy Ferencz s. k. 

Ide csatolom a Lonkay muta tványát is. 
Nem otthon, hanem pávaszigeti nyári lakásomban írván e 

levelet, bocsánatot kérek, hogy negyedrétű levélpapiros hiányában 
ily kis alakban ír tam. 

Szabad-e könyörögnöm a püspöki csomó átküldéseért. 

Jegyzetek. 
A kézirat Kelemen József pécsi nagyprépost hagyatékából, egyik 

rokona: Asztalos József, pécsi áll. főreálisk. tanár útján jutot t közlő
nek tulajdonába. 

Kelemen József nagyprépost — úgy látszik — ragaszkodott ahhoz, 
hogy az Akadémia pályázatot hirdessen ; mert az 1861. decz. 22-én 
tartott ünnepélyes közgyűlés hivatalos tárgyai sorában ott találjuk a 
jutalomtétel kitűzését. (L. A. M. Tud. Akadémia Evkönyvei 1862.) — 
A pályázat eredményéről az 1865. decz. 11-én tartott ünnepélyes közgyű
lésén számol be a titkári jelentés : nyertes Baksay Sándor fordítása ; 
dicséretben részesül Laky Demeter premontrei kanonok fordítása. 
<L. M. Tud. Akadémia Evkönyvei 1864—1869.) 

Az összeg mindkét alkalommal úgy szerepel, mint egy névtelen 
hazafi ajánlata ; a Pecz-féle ókori Lexikon és a Pallas Nagy Lexikon a 
Pharsalia fordítóiról szólva nem említi a jutalomdíj kitűzőjét, de a 
Magyar Irók-ba.n Kelemen József életrajzában említve találjuk. (L. V. k. 
1367. 1.) 

A levélben említett személyekre találunk felvilágosítást a Magyar 
Irók-b&n. (Lonkay Anta l : VII. k. 1364. s köv. 1. ; Pollák János X. k. 
1343. s köv. 1.) —• Az Aeneas-fordító, kit a levél említ: Remete József. 
(L. Magyar írók XI . k. 771. 1.) 

Pécs. 
Közölte: DR. SZEGEDY REZSŐ. 

áll. főreálisk. tanár. 

BESSENYEI GYÖRGY LEVELE. 

Bizodalmas kedves ötsém uram ! 
Ügyé nints továb kéttség abban mit Balog uramrul mondot

t am ? Jó Let volna ha K. ötsém uram az oda fel való Jószágairól 
megtet törvényes Conscriptiot valahogy kezemnél hagyhat tya vala. 
A mit ir abban mind egy mind másképpen operalódni fogok, talán 
vagy egyik, vagy másik projectuma szerint K. ötsém uramnak ki 
Süthetek valamit. Ez az unalmas Deputat io kötőt még meg idehaza 


