
M A R Ó T H Y I S T V Á N O R V O S , 
V Ö R Ö S M A R T Y D I Á K K O R I B A R Á T J A 

írta: B Á L I N T S Á N D O R (Szeged) 

ITanulótársai közt nem volt senki, ki írogatott volna — 
•*• mondja klasszikussá vált életrajzi munkájában Gyulai Pál 

Vörösmarty pesti diákéveiről — vagy akitől némi szellemi hatást 
vehet vala. Csak egy Maróthy nevű orvosnövendék volt reá hatás
sal, ki keleti nyelveket tanult, és keletre készült a magyarok ősha
zája fölkeresésére, 1S24-ben el is indult, azonban Törökországnál 
nem ment tovább. Konstantinápolyban mint orvos telepedett le. 
Vörösmarty maga is foglalkozott ezzel az eszmével, és sokáig saj
nálta, hogy nem vándorolhatott ki barátjával." 

Tóth Dezső írja új Vörösmarty-életrajzában, hogy a Zalán futása 
megjelenésének idején döbben rá a költő a maga társadalmi helyze
tére: „meglett korú vagyok — írja — és semmi kilátásom.". Stettner 
Györgyhöz írt 1825. augusztus 27-én és szeptember 28-án kelt leve
leiben így vall magáról: „Hajh, csak tizenhat esztendős koromtól fogva 
nevelhettem volna mostani ésszel magamat: Maróthy most nem menne 
maga, s én nem tépelődnék gyávaságomon." A másikban: „Mily 
boldog Maróthy, miért nem tanultam az ő mesterségét, nyelvét. El
mennék a Jegekhez, hogy fagyasszanak meg. El Kaukázushoz, hogy 
temessen el, itt elholt testemnek fájni fog a föld is." Az a gyanúnk, hogy 
Maróthy valamiképpen ihlette a Zalán futása megírásában. 

Az irodalomtörténeti kutatás lényegében máig sem tud többet 
Maróthy Istvánról (1799—1846), min t amit Gyulai Pál, majd nyo
mában Tóth Dezső odavetőleg megállapított, elmondott . Célunk az, 
hogy megidézzük őt, a magyar kelet-kutatásnak szinte teljesen elfele
dett munkását, Vörösmarty legkedvesebb ifjúkori barátját, Szeged 
fiát, akire orvostörténetünk is büszkén tarthat számot. 
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Mielőtt Maróthy István pályáját bemutatnánk, röviden szólanunk 
kell arról a szellemi környezetről, amelyben Szegeden nevelkedett. 

Dugonics Andrásnak, a város híres írófiának őstörténeti regényei 
(Etelka, Etelka Karjelben, Jólánka) népszerűsítik Sajnovics János
nak, a f innugor nyelvtudomány nagy úttörőjének eredményeit, és 
ráirányítják a nemzet figyelmét a magyarság keleti rokonaira. Ez 
magyarázza, hogy a szegedi piarista iskola ösztönzésére két kiváló 
helyi kutatónk is útnak indul : Maróthy és Jerney János. Ez utóbbiról 
i t t természetesen nem szólunk. 

Más vonatkozásban: Szegednek a hódoltság után sem szakadtak 
meg a törökséggel való kapcsolatai. A Balkán, így Belgrád is még a 
porta kezén vo l t . Sok török kereskedő megfordult ebben az időben 
a városban. Szegedi hajósok, szekeresek, kereskedők is jártak az osz
mán birodalomban. Dugonics András is egyszer hajókirándulást tett 
Belgrádba. Természetes, hogy törökül Szegeden is sokan beszél
tek. N e m tudjuk, hogy Maróthy István és bátyja Mátyás, mikor és 
milyen körülmények között sajátította el a török nyelvet. Csak rövi
den utalunk rá, hogy Maróthy Mátyás (1791 — 1850) szegedi mérnök
nek az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi Magyar Török Német Szó 
Könyv és Török Grammatika c. kéziratát. Az íróként is érdemes M á 
tyás tollából maradt ránk öccsének a Magyar Tudományos Akadémia 
Kézirattárában található kézirata, amelyet néhány ránk maradt leve
lével együtt most az alábbiakban először közlünk: 

„Maróthy István — írja bátyja — született Szegeden 1799 
tavasz utó 29-én. Atyja Maróthy János, anyja Lovászy Therezia 
volt. Gyönge testalkata mellett lelki tehetségei kiskorában mutat
koztak már, hajlama tudományos pályára vezeté. Az elemi iskolá
kat szülőföldén, nyelvészetet s a többit Aradon és Pesten tanulta. 
1819-ben bölcselet tanárává koszorúztatott, az orvosi tudományo
kat pedig 1824-ik évben végzé. Ugyanezen tanulmányai közben 
magán külön szorgalma által tanulta a német, hellen, romaika vagy 
újgörög, olasz, franczia, török és angol nyelveket. Utóbb Belgrád
ban a szerbet, Konstantinápolyban az arabot, perzsát és örményt, 
Taurisban és Shirásban tanulta az óperzsa, vagyis zend és Pehlvi 
nyelveket. 

Zsenge korában ébredt keblében a vágy keletet, az embernem 
bölcsőjét beutazni, a hajdankor maradványaival megismerkedni, 
egyúttal a magyar nyelv és a nemzet eredetéről, rokonságáról bizo
nyos adatokat szerezni. Azért tanulta serényen a sok nyelvet, hogy 



mindegyik nemzettel tolmács nélkül beszélhessen! értekezhessek, 
s minél többet kipuhatolhasson. Csak azért tanulta az orvosi tudo
mányokat is, hogy általuk minden nemzetnél, melyet útjába ejt, 
hasznos szolgalatja által magát keresetté és tiszteltté tehesse, szemé
lyét biztosithassa, s hogy nem csak a szegénység kalibái, hanem a 
fejedelmek palotái is megnyíljanak előtte. Továbbá, hogy a betegsé
geket és nyavalyákat a természetnek még el nem csenevészett fiaiban 
vizsgálhassa, s azoknak okaikat és gyógymódjaikat nyomozhassa. 
Végre azért gyűjtötte s tanulta azon különféle írásmódokat s betűket, 
melyek ezen jegyzékben foglalvák, hogy utazásai közben bármilly 
régiségekre s ritkaságokra bukkan, azokat érthesse, meg is magya
rázhassa. 

Nagy volt a vállalat, de nagyobb volt lelkében az eltökéltség és 
álhatatosság. Mégis szerénysége nem engedé közhírré tenni, szán-
dokát szülein, testvérein, négy vagy öt barátján kívül senki sem tudta 
célját és elmenetelét. Mint legkedvesebb barátjától, Vörösmarty 
úrtól búcsúzott utoljára, ki neki emlékül és hogy Ázsiában, hol olly 
huzamosan szándékozott időzni, a magyar nyelvet el ne feledje, 
Kisfaludy Sándornak egyik müvét adta ezen alagya kíséretében : 

Vesszen el aki remeg küszöbén túlmenni, de éljen 
aki megyén, míg más ezreket álom ölel. 
Menj te is el könyvem ; lelkem fele gondja veled megy. 
Másik is elmegy majd, csak te tanyára találj. 
Ugy hiszem Istenemet, téged meglát szemem egykor, 
Vagy ha nem is, poromat jó szelek arra viszik. 
Most menj, aki viszen légy annak híve haláláig, 
és csak az adhasson vissza kezembe, ne más! 

Pestről 1824 nyárutóján hajón utazott le Belgrádig, hol a Pasa 
egy évvel azelőtt tett ígérete szerint, hogy őt Törökországban meg-
honosítandja, a belgrádi várőrkatonaságnál azonnal orvosi hivatalba 
lépteté, mellyben háromnegyed évet töltött. 

Kitűzött célja által azonban útja folytatására ösztönöztetvén 
1825 Nyár hóban Konstantinápolyba ment, ahol orvosi tudományát 
gyakorolván a közönség előtt leginkább csak Magyarorvos név alatt 
olly hírre kapott, hogy a török kormány 1828-ban orvosi collegiu-
mot állítván Tersánában, abba őt tanítónak és az orvosi tanok kor
mányzójának hívta meg, s egyszersmind az őrültek háza is rábíza
tott. Ezen minőségben öt esztendeig szolgálta a török birodalmat. 

Történt azonban 1833-ban, midőn a Nagyúr az egyptusi alki
rály ellen hadat készítene, hogy valami Bernáth nevezetű magyar 
orvos Alexandriából Konstantinápolyba jött, ki hivatalra kíván
kozván, Maróthy Istvánnak mint földijének ajánlatára felvétetett 
és a Bosphorus partján levő nagy éléstár melletti házba beszállásol-
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tátott. Nem lakott benne szinte két hétig, midőn szállásán tűz tá
madt, melly a nagy szélben tovább tévedvén, az említett élésház. 
benne mintegy hetven ezer mázsa élelmiszerek, s a Bosphoruson 
kétszersülttel terhelt, s a sereget kísérendő két gálya összeégett, s a 
sereg nem mozdulhatott. 

Valamint mindenütt a véletlen eseteknél sokféle gyanú szokott 
lenni, úgy itt is, kivált az ármánkodók azon hírt terjesztek, hogy 
Bernáth orvos Ali Mehemetnek kémje, hogy maga gyújtotta fel 
tanyáját, Maróthynak is részesnek kell lenni a dologban, különben 
nem ajánlandotta szolgálatba. A következés az lett, hogy Bernáth 
Silistriába száműzetett, hol rövid idő alatt meghalt, a Hekimpasi 
(protomedicus), ki Maróthyval együtt ajánlá Bernáthot, hivata
láról letétetett, Maróthy István pedig a dolgok lecsillapodtáig a fő-
fárosból elvonulni rendeltetett. 

Ámbár ideig-óráig kelle csak oda hagynia a fővárost, ámbár hiva
tala számára két évig üresen tartatott, s visszatérése sürgettetett, 
a méltatlan gyanúsítás s ártatlanságának érzete arra bírá, hogy 
nem csak a fővárost, hanem a birodalmat is odahagyja. 

Ezen körülményei között újra felébredt keblében a vágy eredeti 
célját követni, azért 1833 elején Osztrák követségi útlevéllel, 
Orosz és Perzsa ajánlatokkal először is egy angol postahajón Smyr-
nába, onnan pedig October 21-én indulva egy karavánnal Kis-
ázsián körösztül nyolcvan egy napi utazás után Taurisba érkezett, 
hol magát az Orosz követnél jelentette, és annak pártfogásába 
ajánlotta. 

Megérkezése után ötöd napon a taurisi perzsa várőrségnél orvosi 
szolgálatra lépett. Hivatalát olly ügyesen vitte, hogy nem csak 
Feridun Mirza kegyét, hanem gróf Szimonovics orosz követnek is 
hajlandóságát egész mértékben megnyerte. Egy és háromnegyed év 
múlva Shiraszba rendeltetett orvosi tudományok tanítójának, de 
ezen hivatalt csak két évig folytathatta, mivel a heráti expeditióhoz 
sereg orvosává neveztetett és küldetett ki. 

Ezen hivatalában járta össze az egész perzsiai birodalmat és 
Afghanistánt a Himalája alatt fekvő Kabulig, hol Körösi Csorna 
Sándornak Ladákban történt halálát egy angol misszionáriustól 
tudta meg, ki egy agár kutyáért adatván el, ott mint rabszolga ten
gődött. 

Vége lévén a herálti táborozásnak, Khorasszámon körösztül a 
Káspi tenger keleti és déli partjánál jött vissza Teheránba, hol a 
koronaörökös mellé rendeltetett orvosnak, de a három évig tartott 
szünetlen szabad ég s sátor alatti tanyázás, rendkívüli fáradalmak, 
szokatlan eledelek egészségét megrontván, eltökélé hazájába vissza
térni. 

1840-ik év tavasz utóján indult ki Perzsiából és Erivánon, Erzeru-



mon körösztül Trebizondba jött, hol gályára ülvén, a Fekete tengeren 
a török fővárosba ment, és hogy úti törődéseiből magát megpihentesse, 
a következő telet ott töltötte. 

Azonban, hogy tudomásra jött Konstantinápolyba visszaérke
zése, újra szolgálattal kínáltatott meg, és minthogy elébbi hivatala 
már akkor Burghard bécsi orvosnak adatott, tehát az elébbi fize
tése mellett a fővárosi őrkatonaság főorvosává tétetett, s ezen mi
nőségben még négy esztendeig szolgálta a török birodalmat. Ezen 
idő közben 1842 nyárelő 24-én tizennyolc évi kinnléte után haza
érkezett, rokonai között hat hetet töltött, hol régi barátfait fölke
resvén, Vörösmarty Mihály úrnak az emlék és nyelvgyakorlás vé
gett adott könyvét, mellyet mint ereklyét még a kandahári és ker-
máni pusztákon is magával hordozott, személyesen kezeibe vissza
adta. 

Egy pár hét eltöltével gőzösön leutazott Konstantinápolyba és 
folytatá hivalát. 1811 nyárutóján ismét visszajött édes anyját és 
testvér bátyját látogatni. Ekkor már a sorvadás jelei mutatkoztak 
rajta. Bár rokonai és barátjai hon marasztalták, még is visszament 
Törökországba, hol többnyire az egész télen át fekvén betegeske
dett. Következő 1845-ik nyárelő 20-án roncsolt egészséggel utol
jára tért hónába, hol még egy hónapig sínylődvén nyár hó 20-án 
örökre elszenderült. Ez vándor életének rövid vázlata. 

A mi tapasztalásait illeti, azokat maga szándékozott világ eleibe 
terjeszteni. Hanem egészséges korában hivataloskodása, utóbb bete
geskedése akadályozza az írásban. Minden, mit azokról tudhatunk, 
szüleihez és testvéreihez intézett leveleiben, jelen könyvecskében tett 
jegyzeteiben, s mintegy száz darab török és perzsa kéziratokban 
foglaltatik. 

Azon gyűjteményei, mellyeket testvér bátyja Maróthy Mátyás ts. 
Torontál megye tiszteletbeli mérnöke, ki jelen életrajzát is írá, a 
Magyar Tudós Társaság Könyvtára számára ts. Jerney János tár
sasági r. tagnak átadás végett kézhez szolgáltatott, következő: 

Iször Hafiz költeményei, mellyeket a perzsák orákulum gyanánt 
tisztelnek, minden dolgaik kezdeténél e könyvbe szúrnak, s lapot el
olvassák, s a szerint hiszik teljesülését munkáiknak, legnagyobb 
mulatságát lelte ezen könyv olvasásában Maróthy István, úgy hogy 
csak nem könyv nélkül tudta az egész foglalatját. 

2szor Angol bibliai társaságnak egy perzsa Szentírása. 
3szor Három darab török könyv. Egyik Magyar történetírásra 

vonatkozó, mellyet Szelim Pasától kapott. 
ászer Mintegy száz darab török és perzsa kéziratok, nevezetes 

köztük Szolimánnak egy Codexe a budai Pasához, miként kormá
nyozza Magyarországot a földes úr és jobbágyi viszonyokban. 



Azután a Shirasi főpapnak értekezése a naprendszerről a perzsák 
véleménye szerint, midőn Maróthy Istvánt megkérte, hogy az Euró
paiak véleményét tudatná vele. 

Sször egy egyptusi talisman hieroglyphákkal, mellyet az alexandriai 
gyűjteményből a viczekirály konstantinápolyi ügynöke hozott neki. 

Gszor Hat darab régi pénzek. 
Iszer Jelen könyvecske, mellyben jegyzékei, néhány érdekes leve

lei és életrajza foglaltatnak." 

I t t végződik Maróthy Mátyás kézirata. Ezután öt levél következik. 
Utánuk kötve Maróthy István jegyzetei, szójegyzéke a perzsa nyelv 
és nyelvtan köréből. Ezeket orientalistának kell egyszer tanulmá
nyoznia. 

A most következő levelek a magyar tudománytörténetnek értékes 
emlékei. 

1. 

Konstantinápoly, Febr. 25, 1S30. 

Kedves Bátyám ! Sejdítem, hogy örömest bíbelődnék a' keleti 
nyelvekkel ha ideje volna. Szép mulatság és egy magyar litterátor-
nak megmutatják a' magyar nyelv eredetének mivoltát így a' ma
gyar nemzetét is. p. o. határ, ispán, nódorispán, jász, kun, tót, 
ménes, tegez, tó, tabán, gyártó, asszony, magyar, hungarus, hold, 
kalács, ablak, abrak, hej dínom dánom, (ha megnézem meggon
dolom) s' af t. szevak eredetét 's rokonságát a' keleti nyelvekből 
tökéletesen kitudhatni. A' Perzsákkal legnagyobb társalkodásban 
volt a' Magyar. A' Török ámbár 150 évekig ortályozott a Magya
ron, mégis tudtomra egy szavát sem fogadta el ezen utálatos ellen
ségének ; azon egypár száz szó is, melly rokonnak mutatkozik, 
mint p. o. alma, ana, árpa, arslán, ata, bagdács, balta, bazár, 
batak, betyár, bicsak, pogácsa, buga, büjödzsi, csatlamak, cse-
virmek, csikarmak, csok, daja, deve, degeneg, dolamán, dzseb, 
fene, gebermek, gézen, hava, ig, id , jaszák, kabek, kelib, kalpak, 
kamcsi, kenturma, kapmak, kapu, kaszab, kazán, kemun, kendi, 
kisza vagy kusza, kibi , koparmak, korúm, királ, majmun, mazur, 
okumus, lohusza v. lohos. öküz, öldürmek, patlamak, sejtán, sza-
pún, szafran, szakái, szál v. szálfa, szamán, sari v. sárga, szöjle-
mek, szüpürmek, szendüzmek, tábor, talika, tekne, topal topa v. 
sánta, baga v. béka, tugla, tu lum v. tömlő, türk, titiremek, v. dide
regni, vagy reszketni; vezir vilajet ország világ; vurmak verni 
innét vurüs verés 's a' t inkább a törökök kölcsönözték hajdan az 



ázsiai magyaroktól és a' régi perzsáktól, minthogy ezen szavak a' 
régi zend és pehlvi nyelvekben mind megvagynak. így kell venni 
a többi rokon értelmű szláv 's egyéb szarmata fajta szavakat is 
minthogy ezek is ezektől származtak el. 

Mi a' régi Magyarok lakhelyét illeti, világosan mutatják ha
zánkba lett érkezésekkor, a' megtelepedett helyek, ugyan azon neve
keni elnevezései, mellyekben Ázsiában laktak ú. m. Abád, Aracs, 
Arad, Batanya (Ék-batana) Csan, Csepel, Maroth, Belgrád, 
Csongrád vagy is Csongerd, Agerd és grád között csak a szarma-
tás pergő kiejtés a" különbség de a' lényeg egy, Cson régi perzsa 
nyelven annyit tesz mint kert, kerítés vagy vár, ebből ki tetszik, 
hogy Csongerd Beígérd vagy Csongrád, Belgrád nevét nem a' 
szarmatáktól vette, hanem ázsióból mégpedig a' régi Magyaroktól, 
és ó perzsáktól valók, hát a' Béla királyok a' tótoktól kapták neve
iket? A' régi perzsa várak most is gerdnek neveztetnek. Ezekről 
másszor többet. 

Konstantinápoly August; 10. 831. 

Édes öcsém Jósef ! Épen midőn egy hozzátok intézett levelet s' 
postára adnék, az expeditor Július ló-én írt leveledet nyújtó ke
zembe, sajnálva olvasóm, hogy a' cholera hozzátok is közelget. 

A cholera, melly most annyi pusztításokat tesz, semmi esetben 
nem Ragadvány, nem contagium egyik személytől a' másikra érin
tés által nem költözik ; hanem valóságos Járvány, ez az epidémia. 
A levegőnek állapotja minden személyt megbánt ; az az a' közönsé
ges számtalan szín és forma alatt levő betegségek az ő tulajdon és 
saját kórjeleik alatt meg nem jelennek; hanem minden betegség egy 
és közönséges általános útba vág, mellyet neki s' levegőnek egy két 
hónapig tartó állandó és egyenlő volta mutat; így tehát az egész 
igyekezet azon legyen, hogy valaki meg ne betegedjék, mert a' leg
kisebb meghűlés, vagy legkisebb főfájás azonnal azon kórjeleket 
hozza elő, mellyeket a' levegőnek akkori állapotja szabott ki. így a' 
Magyarországbani levegő állapotja minden betegséget a' hasmenés, 
és hányás alatt jelentet meg. Azért sajnálom, hogy tudatlan Elöl
járóitok contumátiába vetnek benneteket. 

Arra nézve így őrizzétek magatokat : reggel, délben és este egy-egy 
findzsa meleg szikfű herbatet igyatok, így a' bőrötök párolgása 
meg nem reked, és éjjel betakaródzzatok, mert jobb keveset izzadni, 
mint meghűlni. Ha zöldséget, vagy gyümölcsöt esztek, keveset egye
tek, mert ezek hajlandóvá teszik a' beleket a' hasmenésre, egyéb
iránt minden tagotok melegsége egyenlő legyen, és reggeltől estig min
den két órában egy evő kanál fris vízbe két csepp opiumtincturát te
gyetek 's azt vegyétek be. Aki bort akar inni, annyit ne igyék, hogy a' 
szája epedjen, vagy a' feje felmelegedjék, a' húsétel vagy tészta 
mértékletes legyen. 



Ezen betegséget rosszul nevezik cholerabetegségnek, vagy epe
kórnak; inkább gyomor vagy hasvésznek kellenék nevezni; oka az : 
mivel a' bőr és belek, kivált a' gyomor között levő viszonyos foglala
tosság felbomlott. A' máj, az agyvelő, és az érzőinek symptomái 
csak másodika a' felébb említett viszonyos foglalatosság bomlásának. 

írod, hogy semmiféle betegség nálatok nincs, és hogy nem halá-
lozik senki; az annak a' jele, hogy Szegedre is be fog hatni a' 
cholera ; mert minden járvány betegség előtt úgy készül el a' levegő 
az új kitörésre. Azonban bizonyos légy, hogy a' mértéktelen és 
félénk emberek az áldozatai, 's a' megijedés az egyedüli előmozdí
tója ; azért semmit se féljetek. Mihelyt megkapod levelem, azonnal 
írj ! 

Konstantinápoly October 24-én 831. 

Édes Öcsém Jósef ! Augusztus 29-én írt leveledet September 24-én 
kelleték vala megkapnom, azonban October 24-én jutott kezemhez, 
's mind ez, az itteni posta expeditornak ügyetlensége miatt esett ; 
mert látván a' levélen a' Domine czimet, valami angol prédikátoré
nak lenni veié ; mivel az itteni angol missionariusoknak az a' czi-
mök; valamint Magyarországban a' tiszteletes úr. 

Leveled nagy örömömre szolgált olvasván, hogy mind ekkorig a' 
cholerától mentek valótok. A' jövendőbeli orvoslás felől egyebet nem 
mondhatok; mint, hogy a' bábolnai pap' orvoslása az egyedül és 
kétségkívüli orvoclása a cholerának ; és orvosi ésszel fel nem érhetem, 
hogy azon tisztelendő szavai szerint cselekvő a' cholerából fel ne 
gyógyuljon; csak azon észrevételt teszem, hogy a' cholerának egy 
különösségű esete is van, mellyben az egyéb jeleken kívül a' hasban 
össze vissza kóborló fájdalmak vágynak, 's a' tagok hol felmeleged
nek, hol elhűlnek, ekkor aT jó budai bor melegítő erejével minden 
herbatet felülhalad, azt is mondhatom, hogy a' clhoerának minden 
féléiben a' víz valóságos méreg. A' felébb említett esetben a' budai 
bort minden órában egy pohárral lehet kiszolgáltatni a' sinlődőnek. 

Egyet kívánok hogy azonnal megírj, t. i. este vagy reggelenként 
a' nap leáldozta után, avagy felkelte előtt, nap nyugoton vagy 
keleten az ég veresellik-e? Vagy éjjelenként mindőn a' hold nem 
világít az égen mint a' kardvillogások észrevétetnek-e? az az, s' 
levegő elektricitással terhelt-e ? 

Konstantinápoly Jan. 25-én 1832. 

Kedves öcsém Jósef! Az ősszel írt leveled nagy örömömre szol
gált, nem csak hogy a' Hasvésznek mindenütt egyenlő okát és mi
voltát értettem belőle; hanem hogy leveledben ezen arany mondást 
olvastam : Szüléink csendes öreg kort élnek : elhidd édes öcsém ezen 



szavaid még most is mellemben sajognak annyival inkább, hogy ezen 
csendes öreg kor tényezőjének leginkább téged tartalak. 

Ha levelet írsz, minden régi s' utóbbi pajtásaink és jóbarátaink 
állapotjáról írjál, mert itt nem csak hogy jó Barátaim nincsenek ; 
sőt hetedik éve hogy magyart látván magyarul beszélhettem, török
kel, göröggel, örménnyel, olasszal, francziával, angollal és egyébb 
czigányokkal nem bírok barátkozni, csak egyedül velők foglalatos
kodom a' körülmények szerint. Minapában egy Árva vármegyei gyol
csos tótra találtam az utczán, ámbár alig érthettem, mégis több óráig 
csikorogtattam magyarul. 

Édes Bátyám ! Hamvazó szerdán írom ezen levelet : nem mint ha a' 
farsangi tébolyodásokból ma józanodnék fel; hanem hogy hosszas 
hallgatásomból kételkedéseik ne származzanak ; és mivel az otthon 
történő húshagyói vigasságok elmémben leginkább ma furdálódnak ; 
az egykori töltött póka, szárma, béles meg a' fánk, fölöttébb érdeklik 
emlékezetemet. Az én húshagyói ételeim ezek voltak ; rizskása aludt
tejjel, sonka czukorral, és mézes rántás ; fánk is volt ; hanem fa-
olajban sütötték; ezen szertelen ételek testi alkotásomat is megvál
toztatták, több esztendeje hogy a' bort nem szenvedhetem bár valaha 
kívánva ittam; külömben egészségem helyén van, fogyatkozásom 
nincs ; csakhogy környülállásaim mai napig semmi felé sem mutat
nak utat feltett czélom folytatására. Hogy az időm hejjában ne 
tűnjék perzsa és arab olvasgatással foglalatoskodom. Itt azonban 
különösek történnek ; a' Szultán és népinek majd fele kapuiba, 
pantaloba és angol kenőccsel dörgölt csizmába öltözött, a' fejére egy 
tetejében szafrangos kis vörös sapkát húza de a szakállát magán felej
tette, azért végkép hasonlít a' makai zsidóhoz, így a' Törökök ez 
előtt csak érzéseikben és belseikben, most azonban külseikben is 
zsidók. 

Egyéb újságot nem írhatok, hanem hogy Moreában a' Görög stá
tusok és Rendek összegyűltek ; a' legvérmesebb Szónokok ezek : 
Georgiosz Pszaradakis ( '.Halacska György :) Anasztasziosz Cam-
burakisz ( :Hátahuporjás Anaszti :) Georgiosz Pszyllász ( :Balhás 
György :) Andreasz Paximadakisz ( tPrófontos András :) Pana-
jotti Kuczavitisz ( .-Csámpás Panajotti :) Anasztasziosz Makri-
pocamiszisz ( .-Hosszúingu Anaszti :) Andreasz Maczukász ( :Suly-
kos András :) Andreasz Kalamogdartisz ( :Náddal nyúzott And
rás :) Spiridion Czáczisz ( .-Csacsi Spiridion :) 's a' t. elképzelheti 
édes bátyám hogy ezen telivér czinczár mágnások milly jeles törvény-
hasogatók lehetnek a' görög Diétán Kapodisztria Elnökségében! 

Ezekután 's a' t. 

Konstantinápoly, 1831, Maróthy István sk. 



J E G Y Z E T E K 

1. Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Budapest, 1864, X X L Maróthyról 
szóló adatai a későbbi kiadásokban sem módosulnak. 

2. Tóth Dezső : Vörösmarty Mihály. Budapest, 1957, 38, 53. 
3. Az egykorú kötésbe kötött kézirat 109 kézzel számozott lapot tartal

maz. Az életrajz a 2 — 14. lapon található. Utána a 16 — 176. lapon 
keleti nyelvekről készített sziklaírásokról készített másolatok, szótári 
följegyzések. Végül Maróthy István függelékünkben közölt öt levele. 
Május 29. 

5. Tóth Dezső szerint Mikes leveleit kapta útravalóul. Forrását nem em
líti. Ez mindenesetre jellemzőbb lenne, jobban emlékeztetne M a 
róthy magyar hűségére. 

6. Maróthy Mátyás a költeményt két sor kihagyásával idézi. Gyulai 
kiadásában (Vörösmarty összes munkái V I I I . Budapest, 1885, 137) 
a negyedik sor után ez következik: 

Caspium és te nagyobb tenger, légy addig is üdvöz, 
Üdvöz légy Kurgur s Üzbeki drága vidék. 

A két szöveg egyébként csak az írásjelek fölrakásában tér el egymás
tól. A költeményről Gyulai ezt írja a jegyzetekben (391 1.): „Ügy 
látszik, hogy a költeményt egy könyv tiszta lapjára írta, a melyet 
Maróthy tanulótársa- és barátjának ajándékozott, s ki keleti nyelvek 
tanulmányozásával foglalkozott, s mint Körösi Csorna Sándor, ke
letre akart indulni , a magyar ős történelem felvilágosítása végett. 
Maga is szeretett volna útitársa lenni . . . M i lett azután Maróthy-
ból, elment-e keletre, visszajött-e, vagy ott halt meg, mindezt nem 
tudhatni." 

7. „Vámbéri Ármin keleti útján elindult a Persipolis romjainak meg
szemlélésére is. A romokon tömérdek utazó bekarcolt nevét olvasta. 

Az oltár szögletén e felírás ötlött a szemébe: Maróthy István. 
Éljen a magyar ! Vámbéri pedig ezt véste alája: Éljen Maróthy! 

Ez a Maróthy István Szegeden született és orvos volt. Már fiatal 
korában a perzsa király udvarában kedvelt orvos lett. A tudós 
magyart most is emlegetik, ő azonban ott hagyta dús jövedelmeit és 
hazajött meghalni és most i t t nyugszik valamelyik temetőben." 
Szegedi Hiradó 1865, 4. sz. V . ö. még Vámbéry Armin : Vándorlá
saim Perzsiában. Pest 1867, 2i>7. 
Szomorúan jellemző, hogy szülővárosában már halálának huszadik 

évében nem tudták pontosan megmondani, hogy melyik városrész teme
tőjében pihen. Szeged történetírója is éppen csak megemlíti a nevét. 
Reizner János : Szeged története. Szeged, 1900, I I , 50; I I I , 360. 
8. Vörösmarty könyvtára régen szétszóródott. Szóbeli érdeklődésünkre 

Brisits Frigyes, a költő levelezésének nagyérdemű gondozója kijelen
tette, hogy a Vörösmarty leveleiből idézett adalékokon kívül egyéb 
Maróthy-nyommal sehol nem találkozott. 
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