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tíz évvel ezelőtt jelent meg, második füzete 1880-ban ; azóta gyorsabban 
haladt a nyomtatás s most már az egész fordítás felett mondhatunk íté
letet. Minthogy Márki fordítása nagyjában már 1865 óta készen van és 
a fordító azóta nem változtatta meg fordítási elveit, természetes, hogy 
az e Közlöny 1881 -iki folyamában (p. 738) közzétett véleményünk sem 
változott. Már akkor kiemeltük, hogy Márki Eneiszében nemcsak hogy 
a tartalom hűségét majdnem mindig megtaláljuk, hanem azonkívül még 
az alak hűségét is oly mértékben, hogy a hexameter kezelésében ó-clas- 
sikai iskolánknak minden, még túlzott követelményének is megfelel. 
Más részről azonban utaltunk arra is, hogy kár volt Márki úrnak a 
költői nyelv haladását és fejlődését ignorálni és nyelvezet tekintetében 
is régi classikus fordítóinkat híven követni. Olvasó közönségünk mai nap 
már mégis csak inkább élvezi a szép nyelvezetet, mint a kifogástalan 
versmértéket. Azért azonban bátran aj álhatjuk Márki fordítását nem
csak a classikus ókor azon régi jó barátainak, kik Vergiliust még a clas
sikus iskola fordítóinak interpretátiójában olvasták, hanem a modern 
olvasóközönségnek is ; mert a Márki fordításánál jobb Vergilius-fordítá- 
sunk jelenleg nincsen.
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