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5 T I L T  TÉE.1)

E|7  kia heljrelgaaitia a „Nan8ikaa“ birâlat&ra.

Nem pro domo akarok apologiat irai, polcmizâlni sem szândékom, 
mégis van egy par szavam az igazeâg érdekébcn.

1. A Mralat igen kegyesen dicséri Catullusomat, «u hol a rovid 
rimes verseket hasznâlja.» (sic !) „ f ‘J humeront mek forditdsdban — foly- 
t&tja —  és egyâltalàn ott, a hol a hosszù vcnxurokat hasznâlja, a hatâs 
nem oly nayy. »

Hogy az olvasô àtlâssa, mily tudomânyos rhythmikus distinctiôval 
van itt dolgunk, hadd ikbassak ide egy oly «rovid* catullnsi verset.

Lâthatô, hogy ez a négy rovid sor ketté szakitott két ép oly bosszu 
sor, mint a Nauzikaa-beliek. Rhythmikailag tehât tokéletesen egyformâk. 
Vagy biràlônk a szemével bail ?

2. ,, Ehhez jârul a sok poetica licentia a massaihanyzàk kihayydsdndl 
némehj ragokbanMiféle kihagyrfsok ? Hatilyenek : eszébe’ , mer’ (mert), 
mindjâr’ , nagyba’ , vadonba’ stb. Hat nem idézhetünk ilyeneket legjobb 
koltoinkbol quantum satis ? Hat nincsenek meg mindezek az élô nyelv- 
ben ? Vagy a gorôg nép koltését nem szabad magyar népkôltésbeli ala- 
kokkal fordi'tani ? Hisz ez a nyelv licentiàja, melylyel egy a poetica 1. 
LegalAbb a Greguss kôltészettanâbôl ezt tanüljuk.

3. „Külonben is alig lehet az antik metrumot mindeniitt a magyar 
rimes versekkel forditani.“  («Metrumot — forditani» =  metonymia.) Erre 
râférne a bizonyitâs. Az nem bizonyfték, hogy Arany Aristophanest az 
eredeti mértékben fordftotta, mert hiszen egy boratiusi sapphôi-verset 
meg magyar rhytbmusban forditott. S miért szabad az angoloknak meg 
francziâknak az antik mértéket modem formâkkal pôtolniok ? Nekünk 
talan a német czopf tiltja m e g ?9) Arany mâr 1856 ban kimondta: 
• Bemélem, nincs messze az idô, hogy a nemzeti rhytlimus magasabb 
kdltészettel is megfér.» (Prôz. dolg. 54.) Igen is, nekünk ér annyit az 
a rigmusos nôta, mint a mennyit a gorôgôknek ért a maguk rhytbmusa.

4. Kifogâsolja e rimeket : bajnok—hajlott 1 eszel te,— orszâgszerte, 
érte— mène, kimosnâm—biz’ osztàn, nàszrôl—ràszôlt, b<5ven— szokkent.

1) E rovat tartalmàrôl nem vâllalunk felelônséget. Szerk.
*) A németek is modem foimàkba ôltoztetik mâr az 6kor koltôi

• Mondja! — de mit kedvesének 
Siig-bûg a leânyka,

Ird azt csak a forgô szélbe 
S rolianô vizârba. *

termékeit. Szerk.
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É n  sem mondom, hogy ezek jô rimek, de azt âllitom, hogy liera rossz 
asssonaMzolc (az utolsô kivételével). Azt pedig mindenki tudja nâlunkhz 
Arany értekezése ôta, hogy az asszonàncz verselésünkben ép oly jogo- 
siilt, mint a rim.

5. Szememre hànyja, hogy verseket kihagyok (123— 124): teliàt 
két egész sort ! Hogy raiért liagyom ki, vajjou csak a sajàt szakdllamra, 
vagy talân valamely objektiv indi'tô okbol — micrt jàrt volna utàua ! ? 
Halljuk teliât, mit mond Ameis az inkriminalt két versrôl : «Dieserund 
der folgende VerB sind ans V. 8. 9. 58. iibertragen, und hier invjehôrig 
. . . auch ist die Verbindung mitdem vorgehenden hart uud uwjesehickt » 
V. ô. még e helyhez az Auhangot I, 96, mely szerint Bekker, Nitzsch, 
Diintzer és Hentze is Ameis mellett bizonyi'tanak.

Fehértemplom 1S82. jan. 17.
Dr. C8KNGKRI JÂNOS.

V&lasa a helyreigasîtàsra.

Csengeri «par szavâra» nem is szdndékoztam felelni, s e folyôirat t. 
szerkesztfségére, amely oly kegyes, minden lamcntatiôt meghallgatni, 
biztam az iigy elintézését ; de mégis hôdolnom kell e rossz szokdsnak, 
dmbdr legegyszerubb volna, az olvasôt mngara a mûfordftdsra utalni, 
hogy meggyozôdhessék, mennyire sikerült ez a «Nauzikaa.* Ime 
vâlaszom :

Az elso pontban Csengeri négy sort idéz Catullusdbôl. Mintha én 
azt moudtam volna, hogy az eyész Catullus oly sikerült, hogy bdrhonuan 
ragarljunk ki egyes sorokat, azok minden kelléknek megfelelnek. De még 
ez a négy sor is szebben hangzik, mint a Nauzikaa versei, akarmit 
mond a fordi'tô. Vannak a Catullus-fordftrfsban dalszerü formdk, me- 
lyekr<51 bizonyrira senki sem tagadhatja, még az sem, a ki «szemével 
hall», hogy jobban sikerültek, mint a sok lielyen dôczôg<5s Nauzikaa- 
versek.

A màsodik pont a licentidkrôl szol. A licentiak szdma rendestn 
megforditott arànyban dll a fordîtô tehetségével és a fordftas jelességével.

Hogy az antik metrumot modernnel lehet visszaadni, azt nem 
tagadja senki, de alihoz sok helyen tôbb ügyesség kell. Ezt biràlatomban 
magam is kiemeltem s a fordi'tônak nem kellett volna Aranyt idéznie.

A negyedik pont az asszonanczrôl szôl ; én rïmeket s nem as6zo- 
nanczokat rôttam mcg.

Az ôtodik pontra megjegyzem, hogy ha Ameis és màsok a két 
sort tôrlik, ugy még nem kôvetkezik, hogy mindenkinek e véleményt 
el kell fogadnia.

Dr. K o n t  Ignâcz.
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