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megérthesse az elméleti megjegyzéseket; de e példák sem nem kötele
zők, sem nincsenek úgy megválasztva, hogy már magukban egy egészet, 
egy összefüggő munkát alkossanak. S ime, jön egy kényelmes szerző, kivágja 
az itt felsorolt olvasmányokat a legelterjedtebb olvasó könyvekből, egy 
betűvel nem magyarázza az anyagot — mert a fent jellemzett jegyzetek 
csak néhány idegen szót és egy pár tulajdonnevet «magyaráznak* — 
s azt hiszi, hogy alkotott oly művet, melyre hazánkban a VII. és VIII. 
osztály német (fBsthetikai s philosophiai) oktatását építeni, alapítani 
lehessen. Én részemről merő képtelenségnek tartom azt, hogy a mi ta
náraink e könyvvel bár milyen szerény czélt elérni képesek legyenek ;
— s határozottan rosszalom e kötetet, mely a tankönyvírás oly irányát 
és módját képviseli, melyen jobb iskolai könyveink szerzői (az anyag 
önálló megválasztásával és szorgalmas interpretatiójával) régen túlmen
tek. Ily munka van különben Németországban elég; sőt nagy részök 
sokkal ügyesebben van szerkesztve, gazdagabb tartalmú, magyaráza
tokban sem szűkölködő. Ilyen könyv «összeállítására* azért legkevesebb 
szükség sem volt. A VII. és VIII. osztály számára szükséges, a tanterv
nek és az Utasításoknak megfelelő, hazai viszonyainkat figyelembe vevő 
német kézikönyv szerkesztése a legnagyobb és legnehezebb feladatok 
egyike, melynek megoldásához kitűnő szakképzettség, széles körű mű
veltség és nem közönséges irói tehetség nélkülözhetetlenek. Az olló egy
maga nem vezethet czélhoz. ,

Budapest, 1882. január 2.*)

Horatius ódái és Epodosai. Ford. és magy. Dávid István. Pozsonyt 1882.
Kiadja Stampfel Károly. I. füzet.

Minthogy a görög és latin classicusok műveiket stilus tekintetében 
valódi művészettel írták, ezen classicusok gymnasiumban való tanításá
nak a tanuló ifjúságra egyebek mellett azon hatással is kell lennie, hogy 
a tanuló ifjúság tőlök stílust tanuljon, azaz igyekezzék gondolatait saját 
anyanyelvén oly kerekdeden és szabatosan fejezni ki, a mily kerekde- 
den és szabatosan azok a classicusok gondolataikat saját nyelvökön 
kifejezték.

Az iskolai classicusok nyomtatásban kiadott fordításainak az volna 
a czélja, hogy a tanuló ifjúságnak az illető munka helyes és szabatos 
fordítására útmutatóul és gyámolítóul szolgáljanak. De mivel a magyar 
nyelv szelleme és természete a görög és latin nyelvétől különbözik, ezen 
fordításoknak mondatszerkezet, szófüzés és szórendezés tekintetében nem

■•') Az Országos Közoktatási Tanács egyik bírálata.

Digitized by oogle



HAZAI ÍROD ALOM*

szabad a görög és latin nyelvéhez szolgailag ragaszkodva össze-vissza 
hányva lenniök, hanem legyenek a magyar nyelv szellemével és termé
szetével megegyezők.

Ha az iskolai classicusok eddig megjelent fordításainak nagy részét 
olvassuk, úgy tetszik, mintha az a szegény magyar nyelv életre kelve, 
kínjában feljajdulna azon borzasztó tortúra alatt, melynek alá van vetve. 
Az ilyen fordítás a mellett, hogy az író eredeti gondolatait össze-vissza 
kúszálja és helyes értelmükből kiforgatja, a magyar nyelvet is kinzó 
padra vonja. Az ilyen fordítás nem felelhet meg annak a czélnak, melyre 
szánva van.

Ha valaki, a ki a görög és latin classicusok munkáit eredetiben 
olvasni nem tudja, ezen írók stílusának mintaszerüségét dicsértetni 
hallaná, s aztán azoknak műveit ilyen alakban olvasná, könnyen csodál
kozhatnék, hogyan lehet azon írók stílusának szépségét dicsérni, holott 
olyan, legalább is furcsa stílusban írnak.

A classicuflokat így nyeggetni nem szabad. Egészen más, ha a 
tanár tanítványaival az eredeti szövegen érzékelteti, hogy az illető író 
egyik-másik gondolatát a maga nyelvének szellemében hogyan fejezi k i; 
egészen más, ha a tanár a végett, hogy tanítványai az illető író gondo
latait és a gondolatokat kifejező fő- és mellékmondatokat minden viszo
nyukban és vonatkozásaikban megértsék, és így az egészet teljesen 
felfogják, próbáltatja először — mennyire lehet, mert nem mindig 
lehet — szószerinti fordítást adatni, s azután figyelmeztetve tanítványait, 
hogy ez magyarul mily fura módon hangzik, s a magyar nyelvnek 
mennyire nyakát szegi, végre az ilyen elemzés útján teljesen megértett 
és felfogott gondolatot helyes és szabatos fordításban igyekszik vissza 
adatni. Ez a methodus a Szóbeli fordításnál helyes, de az Írásbeli fordí
tásnál nem alkalmazható; a processust legfennebb jegyzetekben lehetne 
jelezni, de maga az írásban fixirozott fordítás a processusnak csak végső 
eredményét, a helyes és szabatos fordítást adhatja, és kell, hogy adja.

Mindazoknak, kik hivatva érzik magokat arra, hogy a tanuló ifjú
ság számára görög és latin classicusokac fordítsanak, nem lehet eléggé 
leikökre kötni, hogy szorgalmasan tanulmányozzák, de ne csak tanul
mányozzák, hanem mégis tanulják és kövessék azon elveket és utasítá
sokat, melyeket Szarvas Gábor „ ÍMtin fordításaink és a Latinosságok“ 
csímalatt a -Nyelvtudományi Közlemények* 10. kötetének 1. füzetében 
kiadott.

Az iskolai classicusok fordításának kiadásában a Lampel-ezégnek 
versenytársa akadott a pozsonyi Stampfel-ezégben. Ez a kiadó a Dávid 
István szerkesztése alatt „ Tanulók könyvtára. Latin és görög classicusok 
fordítása és magyarázata,“ czímű vállalatban megkezdette több classicus 
író egyes munkáinak fordítását kiadni.

Digitized by Google



164 SZÉKELY FERENCZ.

A vállalat feladatának gyors teljesítésében maga Dávid István gőz
erővel dolgozik. Egy maga egyszerre több írónak fordítását kezdette 
meg, mintha csak praeoccupálni akarná őket, mintha csak több író egyes 
munkáinak megkezdésével a maga részére akarná őket lefoglalni. De 
épen ezen lázas Bietség miatt a Horatius ars poeticája 261—262. versei
ben kimondott ítéletnek ha nem is a szigorúbbik, de a szelidebbik része 
mindenesetre alkalmazható reá az illető subjectum és objectum alkalom- 
szerű helyettesítésével.

A vállalat 5. füzete a Horatius ódáinak I. könyvéből adja a 34. 
első óda közül 19-nek a fordítását, gondosan kihagyatván mind azon 
ódák, melyekben akár leplezetlen, akár kifejezetlfen «szerelem* fordulhat 
elő. És Dávid ebben a tekintetben annyira scrupulosus, hogy még a 32. 
ódát is kihagyta, melyben Horatius a lantjával szerelmeskedik.

A füzet úgy van berendezve, hogy először a költemény szövegét 
adja magyar prózában, ezt követik a magyarázó jegyzetek és végre a 
költemény megértésére szükséges bevezetés.

A bevezetést képező ezen epilógusokban jelezve van a költemény 
tartalma, olykor keletkezési ideje is, a költemény megírására alkalmul 
szolgált körülmény, sőt némelyikben (pl. 31.) az egész költemény rész
letesen van taglalva és fejtegetve, és ez a körülmény ezeket az epilógu
sokat becsesekké és hasznosokká teszi. De nem mindenik sikerült. így 
pl. az 1-ben azt mondja, hogy Horatius «a legnagyobb nyugalommal 
széttekint s vizsgálja, mibén találják mások boldogságukat. S itt az egyes 
törekvések fölsorolásánál bizonyára nem volt szándéka a legnagyobbról 
a legkisebbre leszállani, sem megfordítva a kisebbről a nagyobbra 
átmenni, hanem átmegy egyik foglalatosságról a másikra minden előre 
megfontolt terv nélkül, a mint épen eszébe jut. Figyelme tehát termé
szetszerűen azokra irányul először, a kik a régi kor fölfogása szerint a 
legfőbb tisztségeket keresték, s ezek a görögöknél az olympiai győztesek 
voltak, Rómában pedig a legfőbb állami tisztségek jelöltjei.* Azután a 
költőt árkon bokron keresztül vezetve kimulatni igyekszik, hogy mintegy 
per associationem idearum, hogyan költi fel agyában egyik gondolat a 
másikat.

No már 1. miért volna «természetszerű* először is a legtávolab- 
bira és nem a legközelebbire gondolni ? 2. Hogyan lehet azt mondani 
Horatiusról, hogy eszméit minden megfontolt terv nélkül rendezte, a 
mint épen eszébe jutottak, arról a Horatiusról, a kinek minden költe
ménye a reá fordított fáradságos műgondról teszen tanúbizonyságot, s 
a ki saját magáról azt mondja, hogy «ego apis Matinre more modoque... 
operosa carmina fingó* (Od. IV. 2. 27—32). 3. Az olympiai játékokon 
győző versenyzők mint a görögök «Amtsbewerber»-jei! Ezek a győzők 
polgártársaiknak büszkeségét képezték, azok részéről sokféle kitüntetés-
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ben és jutalomban részesültek (L. Xenophanes ellenök való irigykedését 
Buchholz, Anthologie stb. B. I. p. 33.), de mint ilyenek nem voltak 
££077*v • tisztségeket keresők».

Igenis, ezen költeményben az eszmék "természetszerűen*, de nem 
ötletszerüleg vannak rendezve; hiszen épen abban áll a művészet, hogy 
az eszmék látszólag oly könnyeden legyenek rendezve, a képek oly ter
mészetesen csoportosítva, «ut sibi quivissperet idem, sudet múltúm fru- 
straque laborét ausus idem* (Hor. ars p. v. 240—43). Nem akarok kiter
jeszkedni arra, hogy a tudós philologusok és aestheticusok hogyan igyekez
tek ezen költemény eszméit és képeit csoportosítani ; a kinek tetszik 
olvashat néhány kísérletet a Campe értekezésében (Neue Jahrb. f. Phil. 
u. Paed. B. 101. p. 125. s k.), melynek több találó adatát és megjegyzését 
magam is felhasználtam épen ezen ismertetésben.

A magyarázó jegyzetek úgy látszik a Freund «Schüler-Bibliothek»- 
jében megjelent Horatius jegyzeteinek felhasználásával készültek. Ezt 
csak onnan mondom, hogy a jegyzetek a Freund modorában vannak 
készítve, de hogy épen onnan volnának véve, ezt határozottan nem állí
tom, mert a Freund-féle vállalat illető füzete nem lévén kezemnél, az 
összehasonlítás nincs módomban.

Az 1. ódánál maradva, legczélszerűbbnek tartom először a jegy
zeteket venni vizsgálat alá és így egyengetni az útat a fordítás szöve
gének megbeszélésére, és ezt annyival inkább, mert a Dávid jegyzetei 
nem mindenütt találnak a fordítással, annyira nem, mintha fordítás 
és jegyzetek nem is ugyanazon kézből kerültek volna ki.

1. tregibus, ez ataiw-nak értelmezvénye*. És ez helyesen van 
mondva, mert Hor. nem azt mondja, hogy Maec. oly királyoktól szár
mazott, kik ősrégi időkben éltek, hanem, hogy olyan ősöktől, a kik 
királyok voltak. S Dávid a szövegben mégis így fordítja: «őskirályok*. 
A jegyzet értelmében helyesebb lett volna: * királyi ősök*, vagy 
•királyősök*. (Y. ö. «királyasszony néném*. Arany.)

«curriculo, itt annyi, mint: curru, kocsival, versenykocsival.* 
Az utóbbi jelentés a helyes, mert itt a pornak nem bármely, hanem 
épen « verseny kocsival* felveréséről van szó, s Dávid mégis az elsőt 
választotta.

4. tcolletjisse. Az inf. perf., mely ezen használatban leginkább 
költői, azt fejezi ki, hogy az indulatra (itt örömre) nézve az infinitivus 
cselekvését befejezettnek kell tekinteni. * Nem, a cselekvést nem befeje
zettnek, hanem beállottnak kell tekinteni; tehát nem a perf. logicum- 
mal, hanem a görög aoristosnak megfelelő perf. historicummal van 
dolgunk. Nem az teszi ezt a versenyzőt boldoggá, hogy a port föl
verte 8 azzal punctum, hanem az, hogy a porfölverést megkezdette és 
folytatja. Épen maga a versenyben való részvétel okoz neki örömet,
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nem pedig az, hogy a versenyben részt vett, vagy mint Campe mondja, 
•das staub erregt habén kann keine freude mehr machen, sowenig als 
das getanzt habén*.

tmetaque fervidis evitata rotis, a forró kerekektől kikerült pálya* 
czél.* A méta evitata pregnáns kifejezés, mely a ,,paZ«ia“ -val együtt 
jebri a diadal megnyerését. A versenyzőnek már maga a versenyzés 
(curriculo stb.) örömet okoz, de a pályadíj elnyerése által épen egekbe 
érzi magát ragadottnak. Épen azért Dávidnak az az állítása, hogy 
tevehit ad deos, a legfőbb fölmagasztalásra vonatkozó kifejezés*, téves, 
mert itt nem külső kitüntetésről van szó, hanem az illető nyertes 
egyéni érzelmeiről; nem arról, hogy miféle külső «felmagasztalás»-ban 
részesül, hanem arról, hogy a diadal megnyerésének hatása alatt mit 
érez. Az evitata méta és palma közötti kapcsolat Dávidnál is megvan, 
de szörnyű furcsán, ő  ugyanis az evitata participiumot feloldja feltéte
lező mondattal, de aztán a helyett, hogy az ilyen alakban már csak a 
megelőző hasonló mondathoz csatlakozható mondatot ahoz kapcsolná, 
a benső kapocs kedvéért neki dönti a következő mondatnak. A méta 
evitata magyarázásánál a következő mondat kanyarodik ki a tolla alól:
• A versenyzők főügyessége abban állott, hogy a körülkocsizásnál, 
melynél minél közelebb kellett a czél mellett elhaladniok, úgy hogy 
magát a czélt ne érintsék*. Ez csak arra mutat, hogy Dávid siettében 
nem ér rá még egyszer átnézni azt, a mit egyszer leírt.

8. ntergeminis válogatott kifejezés triple.v helyett.* Ezen jegyzet
ből ennyit tehát megtanultam volna, de nem tanultam meg azt, a mit 
tudni szeretnék. Mert ugyanis — szégyen, nem szégyen — őszintén 
megvallom, hogy azzal a „tergeminis tollere honoribus“ -8za\ nem tudom 
mit csináljak. Hogy a Dávid adta ezen fordítás : ,,a hármas tisztségekre 
emelni“ magyarul éppen semmit sem tesz, annyi bizonyos. A commen- 
tatorok okoskodásai szerint és után az is bizonyosnak látszik, hogy a 
tergemini honores alatt ha nem is a «hármas*, de a három főhivatalt, 
curulisi tedilisséget, praetorságot és consulságot kell érteni, ezeket 
pedig csak a polgártársak bizalmából lehetett elnyerni. De mint a hogy 
a magyar nóta a lányról mondja, hogy «szeretete nem állandó, mint az 
idő változandó a lány is*, úgy a hivatalt adó polgárok is «változandók*, 
szeszélyesek. Itt tehát bizonyosan olyan emberről van szó, a ki boldog
ságát abban találja, ha a szeszélyes polgárok (mobilium Quiritium) 
tolongó csoportja (túrba) hévvel versenyez (certat), hogy fölemelje 
(tollere) őt a főméltóságokra (honoribus). De hát a tergemini! Erre a 
három főméltóságra csak nem lehetett valakit egyszerre és egy időben 
fölemelni, hanem csak bizonyos időközökben egymásután. E szerint 
még bizonyosabbnak látszanék, hogy itt olyan emberről van szó, a ki 
boldogságának súlypontját abba helyezi, hogy polgártársainak bizalmát

166 SZÉKELT FEBENGZ.

Digitized by oogle



HAZAI IRODALOM. 167

állandóan megtartsa, hogy így egyik főhivatalt a másik után elnyerje. 
Igen, de már ezt a sok dolgot kifejező rövid latin kifejezést hogyan 
tegyem én ki magyarul ép oly röviden és szabatosan? Mert ha így 
teszem ki: « . . .  versenyez, hogy őt fölemelje egymás után mind a 
három főtisztségre*, a gondolat vissza van ugyan adva, de a kifejezés 
teljesen el van laposítva; ha pedig így mondom : •fölemelje Őt a 
főhivatalokra#, akkor a •tergemini* el van ejtve; ha meg így akarom 
visszaadni: «a három főtisztségre*, olyant állítok, a minek megtörténte 
egy időben nem lehetséges.

10 . •quidquid de Libycis verritur areis, a mit a libyai szérűkön 
összesöpömek (összegyűjtenek)*, a szövegben : «mind azt, a mit libyai 
szérűin összegyűjtött*. Hiszen ha a maga szérűin ő maga gyűjtötte 
össze, nincs benne semmi különös, ha a csaját csűrébe rejtette*, ez a 
gondos gazdára vall, de azt hiszem, ezzel nincs elég élesen kifejezve a 
költő gondolata. Az én felfogásom szerint itt oly emberről van szó, 
kinek szenvedélye a gazdaság, de ezzel egyúttal némi telhetetlenség is 
párosul, vágya mind többre-többre terjed, lassanként ofölfalűá a vilá
got*. Erre mutat a latinban az összegyűjtés fogalmát általánosságban 
kifejező tvemtur* passiva forma szemben a «proprio»-val. Ezért azt 
hiszem, hogy az eredeti gondolat kifejezését inkább megközelítjük, ha 
a verritur-1 a magyarban is személytelenül fejezzük k i: •össze
söpörnek*.

1 1 . •findere sarculo, hasítni, széttörni a gyomláló kapával*, a 
szövegben ellaposítva: «műveli eke vassal*, holott itt olyan emberről 
van szó, a kinek még ekéje, azaz igavonó marhája sincs, hanem nagy 
fáradsággal saját kezével töri fel csekély terjedelmű földjét, de ennek 
daczára is — mint szokás mondani — «a világ kincséért* sem állana 
be matróznak.

12. Attalicis conditionibus, (a szövegben): «Attalusi kincsekkel*. 
Magyarul nem mondjuk «Dariusi kincs*, hanem «Darius kincse*, 
külömben is «kincs* nomen collectivum lévén, szükségtelen többes
számban lenni.

13. nunquam dimoceas, «nem távolítanád el*, «nem mozdítanád 
el*, azaz: «rá nem bírnád*. Sem egyik, sem másik, sem harmadik, 
hanem : •nem bírhatod rá* (coniunct. potent.).

trabe Cypria, «cyprusi gerendával*, azaz : «hajóval*, a szövegben 
helytelenül: «hajón*.

16. metuens, (a szövegben): „ f é l v é n Dávid a va, -ve, -van, -vén 
képzőjű határozó igeneveket nagyon bizonytalanul használja, a mint 
épen a tollára jön, pedig az első folyó, a második be végzett cselekvést 
fejez ki, p l.:
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Éltünk rögös határain 
Két gónius vezet,
S felleg borulván útain 
Nyújt mindenik kezet;
De bár tekint bíztatva rád,
Vigasztalást egyik sem ád:
Remény s Emlékezet. (Kölcsey.)

Simonyi szerint («Rendszeres Magyar Nyelvtan* 52. 1.) a -ván, -vén 
képzőjű határozó igenév «folyó cselekvésre csak olyankor vonatkozik, 
ha magában foglalja az állítmány cselekvésének okát*. De itt a metuens 
az állítmány cselekvésének nem okát, hanem idejét fejezi ki, még pedig 
a laudat-tál szemben egyidejűséget. A kalmár a félelem tartama alatt 
zengedezi városának és vidékének nyugalmát, mint a hogy a pallón 
átmenő czigány csak addig gondolt Szűz Máriának tett fogadalmára, 
míg a túlsó partra jutott.

19. pocula Massici, (a szövegben): «a régi massicusi borral töl
tött poharakat (ürítgetni)*. De hát «vendidi decem modios tritioi* azt 
teszi-e, hogy «eladtam búzával töltött tíz vékákat*, nem pedig azt, 
hogy «eladtam tíz véka búzát* ?

23. lituo tubae permixtus sonitus, (a szövegben): «a harczi sípnak 
tárogatókkal vegyült hangja*. Már hogy a harczi síp hangja hogyan 
vegyül össze a tárogatóval, én azt nem tudom. A puspák ropogása és az 
ágyúk dörgése összevegyülhet, de sem a puskák ropogása az ágyúkkal, 
sem az ágyúk dörgése a puskákkal Össze nem vegyül. Igaz ugyan, hogy 
a latinban a kifejezésnek ez a rövidsége megvan, de a mi a latinban néha 
lehetséges, az a magyarban nem mindig szabad.

26. *tenerae, majdnem a. m. juvenis*, s a szövegben mégis 
•gyöngéd*.

27. cerva, Dávid: «szarvastehenet* ; hátha hímet láttak meg az 
ebek, akkor nem marad «veszteg* a vadász ?

28. *doctorum frontium, doctus mint a görög ooöó; átalában azt 
jelenti, a ki az irodalomban vagy művészetben jártas, s így gyakran 
a költőkről, — hederae, a röpkény Bacchus istennek vont szentelve, 
ezért a Bacchustól lelkesült költők is röpkénynyel koszorúzták homlo
kukat.* Ezen jegyzet daczára is a szövegben «tudós főkről* beszél, 
holott a jegyzet szerint is itt költők fejéről van szó. Ugyancsak ezen 
jegyzet szerint a praemia alatt nem jutalmat kell érteni, hanem általán 
véve díszt, oly koszorút, melylyel a költők magukat diszítették. Mert 
hiszen Horatius itt nem mutatja be magát úgy, mint koszorúért ver
senyző, vagy megkoszorúzott költőt, mint ezt Campe említett értekezé
sében megjegyzi, melyben több idézettel is támogatja azon állítás ít, 
hogy praernia itt nem vehető jutalom  jelentésben.

34-. ,,Quodsi, «hogyha tovább*, tehát folytató értelmű.“ He-
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lyes, mert csakugyan első tekintetre látható, hogy a quod st-nek itt nem 
lehet «mert ha» jelentése, és a következő gondolatot nem okadólag kap
csolja a megelőzőhöz, hanem folytatva és fokozva, s így jelentése ha 
nem is épen •hogyha tovább*, hanem «ha pedig*, «hát még ha» (így 
epod. 2. 39. quod n  pudica mulier hát még ha szende feleség stb.), „hát
ha". És Dávid István a szövegben a quodsi t mégis egyszerű «hogyha*- 
val fordította, mi által a költemény, a helyett, hogy emelkedetten, csat
tanósan végződnék, egészen elhalaványúl. A «hogyha» és «hátha» kö
zötti különbség szembeötlő. Hosszas fejtegetés helyett álljon itt két 
példa:

Hogyha titkolt könyeimből és Hátha kényeimnek árja,
Néha-néha gyöngy is válna, Uram bocsá’ ! borrá válna:
Az a kis lány porszem helyett Akkor még —

Horatinsnál a két gondolat közötti viszony tökéletesen az, melyet 
itt Petőfinél látunk. A Petőfi «Szomjas ember*-ének már magára hit
vese emlékére is köny gördül a szeméből, de <hátha* könyeinek árja.. . 
Épen így Horatius a megelőzőkben azt fejezi ki, hogy őt már maga a 
költészettel való foglalkozás is nagyobb régiókba emeli, de «hátha* 
ehhez még a Msecenas elismerése is járúl, akkor boldogságából igazán 
mi sem fog hiányzani, vagyis hyperbolikus kifejezéssel: feje tetejével a 
csillagokat fogja verdesni. Ez megadja a költeménynek az emelkedett, 
csattanós befejezést.

És már most áttérek a fordítás megbeszélésére. Mint mondám, a 
szöveg prózában van fordítva, és ezt tanulóknak szánt fordításnál he
lyesnek is tartom, de másfelől szükségesnek, hogy a fordításban — próza 
létére is — a magyarosság és a költő gondolatainak hű kifejezése mel
lett, legyen egy kis emelkedettség, egy kis lendület, • és ne legyen a kö
zönséges prózánál is pongyolább valami.

Sajnos, a Dávid István fordításában ezek a tulajdonok «rari nan- 
tes in gurgito vasto*. A fordítás sok helytt erőltetett, sok helytt magyar
talan s majd mindenütt lapos.

Azonban, minthogy a fordítás egyes kifejezéseivel már a jegyze
teknél is foglalkoztam, a fordítás lehető hiányainak részletes kimuta
tása helyett czélszerűbbnek tartom, ha a jegyzeteknél tett észrevételeim 
és megjegyzéseim alapján megkísértem a Dávid István fordítását egy
felől a Dávid látván jegyzeteivel öszhangzásba hozni, másfelől az én 
észrevételeim értelmében kiigazítani, mert így az olvasó is könnyebben 
meggyőződhetik, ha vájjon kimondott Ítéletem helyes-e vagy nem; és 
maga Dávid István is megítélheti, ha vájjon fordításán javítottam-e 
vagy rontottam. E végre egymás mellé állítom a két szöveget, az első

Philologiai KSxlfiny. VI. 2. jg

Szemen szedett gyöngyön járna. 
Tóth Eá lmá i

Hejh, akkor többet sírnék.
óth Kálmán. Petőf i .
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a Dávid István eredeti fordítása, a második az általam módosított 
fordítás.

Maecenas, öskirályok ivadéka, óh 
én gyámolom és kedves dicsősé
gem !

Vannak, kiknek öröme telik 
benne, ha kocsijukkal fölverték az 
olympiai port, s ha a sebes kere
kekkel ügyesen kikerülték a pálya- 
követ és a kitüntető pálma az iste
nekhez, a föld uraihoz emeli föl 
őket.

Ez itt örül, ha a változékony 
polgárok csoportja versenyezve 
emeli őt a hármas tisztségekre; 
amaz pedig, ha saját csűrébe rej
tette mind azt, a mit libyai szé
rűin összegyűjtött.
' A ki szívesen műveli ekevassal 

atyai földjét, azt Attalusi kincsek
kel sem bírnád rá, hogy cyprusi 
hajón mint félénk hajós szeldelje a 
myrtusi tengert.

Az Ikarusi habokkal küzdő dél- 
nyugati széltől félvén a kereskedő 
dicséri nyugalmát s városának 
mezőföldjeit; de nem sokára helyre 
állítja roncsolt hajóját, nem tud
ván tűrni Ínséget.

Van olyan is, a ki nem veti meg 
a régi massicusi borral töltött po
harakat (ürítgetni), sem a munkára 
szánt napból egy részt föláldozni, 
leterülvén majd a zöld fa alá, majd 
a szent patak csendes forrásához.

Soknak öröme a tábor és a har
czi sípnak tárogatókkal vegyült 
hangja, s az anyáktól elátkozott 
háború. Veszteg marad a vadász a 
hideg ég alatt, megfeledkezvén 
gyöngéd nejéről, akár szarvastehe
net láttak a hű ebek, akár marsusi 
vadkan szaggatta szét a sodrott 
hálót.

Engem a tudós fők jutalma, a 
röpkény, a fönséges istenekhez csa-

*) Vagy: a három fötisztséget (?).

Királyi ősöktől származott Mse- 
cenas, óh én gyámolom és kedves 
dicsőségem !

Némelyeknek gyönyört az ád, 
ha fölverik versenyszekerökkel 
Olympia porát, s a gyors kerekek
kel kikerült pályaczél és a nemes 
pálma a föld uraihoz, a nagy iste
nekhez emeli föl őket.

Emennek az, ha a szeszélyes 
polgárok tolongó csoportja hévvel 
versenyez, hogy fölemelje őt a fő
hivatalokra 1) ; amannak, ha saját 
csűrébe takarta mind azt, mit Ly- 
bya szérűin söpörnek.

A ki annak örül, hogy apai 
földjét kapával szaggassa, Attalus 
kincsével sem bírhatod reá, hogy 
mint félénk hajós cyprusi hajóval 
szeldelje a tengert.

A kalmár az alatt, míg az ika
rusi hullámokkal küzdő délnyugati 
széltől fél, dicséri ugyan saját vá
rosának nyugalmát s mezőit; de 
majd kijavítja megrongált hajóját, 
-nem tudva megszokni szegénysé
get tűrni.

Olyan is van, a ki nem vet meg 
egy pohár régi massicusit, sem az 
egész nap egy részét nem átallja 
dőzsölésre szánni, leterülve majd 
a zöld fa árnyékába, majd meg a 
szent csermely csöndes kútfejéhez.

Sokakat a tábor gyönyörködtet 
és a trombitált és kürtök összeve
gyült hangja, meg az anyák által 
átkozott háborúk ; künn marad a 
vadász a hideg ég alatt, egészen 
feledve ifjú feleségét, akár szarvas 
tűnt fel hű ku.yái előtt, akár mar
susi kan szaggatta szerte a sodrott 
vadászhálót.

Engemet a költők homlokának 
dísze, a röpkény, a felsőbb iste-
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tol, engem a hiis berek és a nym- 
phák 8 satyrok lebegő karai elkü- 
lönítnek a néptől, iia sem Euterpe 
nem tagadja meg tőlem a sípot, 
sem Polyhymnia nem vonakodik 
fölbangolni a lesbosi lantot.

Hogyha engem a lantos költők 
közé sorolsz, akkor magasztos 
főmmel a csillagokhoz érek.

nekhez emel, engemet a hűvös 
liget és a nymphák satyrokkal lej
tett lebegő körtáncza elválaszt a 
néptől, ha sem Euterpe még nem 
vonja sipját, sem Polyhymnia nem 
fog vonakodni nekem fölhangolni 
a lesbosi lantot.

Hátha te engem a lantos költők 
közé fogsz sorolni; akkor emelt 
fejemmel a csillagokat vérem.

Azonban úgy látom, hogy ismertetésem máris hosszabbra nyúlt, 
mint hogy akár a tisztelt szerkesztő urak megköszönnék, hogy becses 
folyóiratuknak oly sok helyét foglalom el, akár az olvasónak türelme 
volna ismertetésemet végig olvasni. Azért lemondok azon szándékom
ról, hogy a többi költemények fordítását, ha mindjárt rövidebben is, 
ismertessem. Az egésznek felületes ismertetése helyett czélszerűbbnek 
tartottam egy költeménynyel tüzetesebben és behatóbban foglalkozni, 
mert az itt elmondottakból következtetést lehet vonni a többiekre is. 
És azt hiszem, hogy Dávid Istvánra nézve is tanulságosabb munkát 
végeztem így, mintha fordítását nehány általános, semmit mondó phra- 
si9ban gáncsoltam vagy megdicsértem volna. Mert ha úgy találja, hogy 
helyes a mit mondtam, okulhat belőle ; ha pedig úgy találja, hogy nem 
helyes, meglesz az a megnyugtató öntudata, hogy jól végezte dolgát.

Dávid István tehetséges, szakjában képzett, szorgalmas és nagy 
munkásságot kifejtő ember, de a simításra, úgy látszik, nem fordít elég 
gondot. Czélom az volt, hogy figyelmét felhívjam arra, hogy még ki
adandó Horatius-fordításait igyekezzék jobban csinálni, mert bizonyo
san telik tőle jobb is.

Nagy-Enyeden. Szkkely F krencz.
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