
68 GULYÁS JÓZSEF, CSÁSZÁR ZOLTÁN 

igazában az «ugató Menippus,» azaz Szathmári Ábrahám uramnak (Kajafás
nak) a maga véleményét, hol latin, hol magyar versekben. 

A pataki kézirattár őrzi még Poótsnak néhány versét, egy latin és 
magyar házassági dicskölfceményét,1 szépen kifestett kéziratban, amelynek 
magyar versfői : Bartzai Pálé Faji Katica nevét adják ki ; továbbá Hivő 
Tamásnak címzett halotti verseit Dessewffy Tamás haláláról 1773-ból. Mind
kettő pataki tanulói évéből való. 1679. sz. kéziratunk két levelének szöve
gét őrzi bodrogkeresztesi pap korából Fáy Sámuelhez (1793). 

GULYÁS JÓZSEF. 

VÖRÖSMARTY IFJÚKORI FORDÍTÁSKÍSÉRLETEI. 
Vörösmarty Mihály újabban felfedezett ifjúkori verseit Brisits Frigyes 

adta ki Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei eím alatt. A kötet rész
ben eredeti verseket, részben latinból való fordításokat tartalmaz. Utóbbiak
nak egy részéről maga Vörösmarty megjegyzi, hogy fordítások, másrészük-
röl ezt a kiadó állapította meg. Eddigi tudomásunk szerint valamennyi 
fordítás Horatiusból és Ovidiusból való. Sikerült azonban megállapítanom, 
hogy a kiadó által eredetiekként felvett költemények között is akadnak for
dítások. Ezek közül egy kétsoros töredék a Vergilius neve alatt fennmaradt 
Culex című elbeszélő költemény utolsókét sorának, másik négy költemény 
pedig Claudianus különféle költeményeinek fordítása. Érdekes, hogy Ver
gilius, Horatius és Ovidius mellett Claudianus ragadta meg a fiatal Vörös
marty érdeklődését, jóllehet mai megítélés szerint Claudianus a kevéBbbé 
jelentékeny latin költök közé tartozik. Igaz ugyan, hogy Claudianus hatása 
épen Magyarországon mutatkozik a legerősebben. Már a XV. században 
Claudianus a mintája Janus Pannonius panegyricusainak,2 a XVI. században 
pedig Taurinus, a Dózsa-lázadás költője, erősebben utánozza, mint Vergiüust.5 

Vörösmarty fordításai és az eredeti latin szövegek a következők : 

Brisitsnél: Töredékek, 123. I. 
Kis szúnyog a pásztor, hogy megtartád vala életét,4 

Érdemidért kegyetlen lenyomással halálra tasxitott. 

Eredetije: Vergilius, Culex, 413—4. sor. 
Parve culex, pecudum custos tibi tale merenti 
Funeris officium vitae pro munere reddit. 

1 Címe: Primi monumenta caloris etc, (1742.). Az évszám azonban 
azt mondja, hogy e vers szerzője idősebb Poóts András lehet, mert Szom
bati odajegyezte, hogy ez időben senior volt, tehát ifjabb Poótsnak az.atyja. 
Szinnyei is megkérdőjelezi. — A Szinnyei X. : 1425. hasábján említett 
versei közül a Válasz valószínűleg a XX., Elégia a XXI., a Szökött Miskolczi 
Zsuzsannához c. a VI. sz. alatt van kiadva. Poóts A. 1772—3-ban a syntaxisták 
publicus praeceptora volt Patakon Apja 1730-ban subscribált, 1742-ben senior, 
1743-ban akadémiákra ment, aztán Zdelényi, tiszanánai pap volt. f 1778 körül. 
Szathmári Paksi Ábrahám, amint Poóts verseiből megtudjuk, gúnyverset írt 
Poótsra és a pápára is. 

*J Huszti József: Janus Pannonius. 90—91., 105—6. 1. 
3 Császár Zoltán : A Stauromachia antik és humanista forrásai 42. L 
4 Valószínűleg íráshiba éltét helyett. 
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A következő háromnak csak első sorait idézem, forrásunkkal együtt, 
a negyediket újra teljes egészében. 

Brisitsnél: 4á. szám. 
A mely érzések gerjesztik nappal erőnket, 
A komor éj csendén visszakerülnek azok. 
Sok gond lepte vadászt, mikoron fáradva lenyugszik, 
A rohanó vágyás erdei lesre idéz. 

Glaudianus de VI. cons- Hon. praef. 1—12 sor. 
Omnia, quae aensu voivuntur vota diurno, 
Pectore sopito reddit arnica quies. 
Venator defessa toro cum membra reponit, 
Mens tarnen ad silvas et sua lustra redit. 

Gyyantomachia (így I)1 46. szám, a. 
A nagy Egek fényét megirigylé egykoron a föld. 
S a Titánok gyötrődésit fájlalva ijesztő 
Szörnyetegekkel megtőlté a tartari öblét. 

Glaudianus, Gigantomachia, 1—10. sor. 
Terra parens quondam caelestibus invida regnis 
Titanumque simul crebros miserata dolores 
Omnia monstrifero complebat Tartara fetu. 

46. szám, b.* 
A mikoron rútul lehanyatlott Pithon, otromba 
Tagjait a kisded Feb nyila a földre veté. 
A ki farkával fede, s elnyel e habzó 
Nagy tavakat, taraját csillagokig felötlé. 

Glaudianus, in Ruf. 1. praef. 1—10. sor. 
Phoebeo domitus Python cum decidit arcú 
Membraque Girrhaeo fudit anhela iugo, 
Qui apiris tegeret montes, hauriret hiatu 
FTumina, sanguineis tangeret astra iubis: 

Töredékek, 123. I. 
Megmentett Eb-licont nyissátok visszasereglő 
Múzsák a megígért kar dalolásra került. 
Semmi zajos mozgás nem hallik az doni téren 
A fene ellenség vad nyilaza3 megállt. 
Délie ! vidult Delfosból félelmet elűzve 
A jó bosszúlót most koszorúzva dicsérd. 

Glaudianus, in Ruf. II. praef. 1—6. sor. 
Pandite defensum reduces Helicona sorores, 
Pandite; promissis iam licet ire choris : 
Nulla per Aonios hostilis bucina campos 
Carmina mugitu détériore vetat. 
Tu quoque securis pulsa formidine Delphis 
Floribus ultorem, Delié, cinge tuum. 

1 Vörösmarty a közölt fordítások közül csak ennek adja meg a címét, 
a szerzőre azonban itt sem utal. 

! Brisits ezt a költeményt az előzővel együtt egy költemény töredékei
nek tartotta, ezért azonos szám alatt vette fel őket. 

8 Kétségtelenül íráshiba: nyilazása helyett. 
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Vörösmarty minden fordításban megtartja az eredeti hexameteres vagy 
distichonos versmértéket. Értelmileg néhol szorosan ragaszkodik az eredeti 
szöveghez (pl. a Gigantomachia első három sorában), gyakran azonban 
szabadon fordít, két helyen pedig meg is rövidíti a szöveget. Lehetséges, 
hogy némelyik helyen nem is értette teljesen a fordítandó szöveget. Ebből 
a szempontból legérdekesebb ez a mondat : tolvaj lopni szeret (44. sz. sor). 
Itt aztán nehéz tenne megállapítani, hogy a naiv és ártatlan lelkű ifjú 
Vörösmarty rosszul értette-e Claudianus szavait : furto gaudet amans — vagy 
talán illetlennek tartotta és szándékosan adott nekik ilyen értelmet? 

CSÁSZÁR ZOLTÁN. 

VAS GEREBEN LEVELE MÄJER ISTVÁNHOZ. 
Pest, 1864. május. 25én 

Kedves «István bácsi !» 
A mea culpán kellene kezdenem; mert midőn kérni merem, hogy a 

Népbarátnak munkatársa legyen, lapomat legalább előzőleg be kellett volna 
mutatnom. Azonban ennek is van mentsége, az: hogy nem akartam erőszakolni. 

Most már a dologra térve fölemlítem, hogy talán itt volna az ideje, 
hogy a katholikus írók összecsoportosulnának, s hogy ezen tekintetben kez
demény történjék, azon tiszteletteljes beösmeréssel, melyet occulte és az idén 
már lapban és a Szent Istvántársulatban aperte nyilváníték István bácsi 
iránt, szólítom föl, legyen munkatársa a Népbarátnak, hogy lassankint össze
verődvén, legyünk sereg, mely mások iránt nem a támadásban; hanem a 
védelemben legyen erős és hatalmas. 

Legkedvesebb barátom, Lipovniczky meghagyá, hogy tartózkodás nélkül 
szólítsam fel önt, minthogy magam mindig oly alkalmat váratam, hogy itt 
vagy Esztergámban találkozzunk, s tán szóval melegebben- tehetem azt, mit 
a papíron csak hiányosan tehetek. 

Más szárnya-, de magam érzelmével röpülök ön felé, s ha becses rész
vétére méltat, s levelemre igenlőleg válaszol, úgy a legközelebbi vasárnapon 
önnek vendége lennék, hogy szóval végezzük a többit. 

Becses válaszát kérve és várva maradtam 
Kedves István bácsinak tisztelő szolgája 

Vas Gereben 
1861-től 67-ig szerkesztette Vas Gereben Népbarátját. A lap munka

társának akarta «István bácsit», Májer István (1813—1893) esztergomi érsek 
helynököt, megnyerni. A levél érdekes fényt vetít a kiegyezés előtti irodalmi 
állapotokra; jellemző, hogy a katolikus írók erösebb tömörülését már 
akkor nagyon fontosnak érezték. Májer István a múlt századi magyar katolikus 
élet egyik kimagasló egyénisége volt, különösen a felekezeti népoktatás 
megerősítése és kifejlesztése terén vannak nagy érdemei. Irodalomtörténettel 
is foglalkozott, s az általa alapított István bácsi naptára, melyet kezdettől, 
1856-tól 1870-ig szerkesztett is, országos hírre tett szert. A levélben említett 
Lipovniczky István (1814-—1885) nagyváradi püspök volt: A'levél eredetije 
Schlauch Lőrinc nagyváradi bíboros püspök, Lipovniczky barátjának és 
utódának kézirattárából került az Országos Széchényi-Könyvtár kézirattárába. 

• • •- • ••. - Közli : KOZOCSA SÁNDOR. 


