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PINDAROS VL OLYMPIAI ÓDÁJA.

Pindaroe ez ódáját a műalkotás kerekdedsége, a költői lendület 
nemee egyszerűsége, a dór mérséklet magvas, hatalmas ereje, melyet a 
vers-alak mesteri beosztása is kiválóan kifejez, egyikévé teszik legjobb 
művének. Az ihlet szerencsés órájában született. Pindaros ódáinak szer
kezeti sajátságai mintegy tömör egészben megtalálhatók e költeményben. 
Az elragadtatás heve, melyet a józan mérséklet fékez, de le nem hűt; a 
családi leszármazás szent hozományaihoz való ős, veleszületett ragasz
kodás, aristokratikus önérzet, büszkeség; a vallás, hit és legenda őszinte 
tisztelete; az epikus emlékek mesteri átformálása lyrico-drámai közvet
lenséggé ; a gnomikus műveltség mély jelentésű mondásainak beszövése, 
mely soha rhetorikai sallanggá nem foszlik szét, sóha bölcselmi fejtege
téssé nemjérad el, hanem marad az életigazságok tömött kifejezésének; a 
képek merész használata, fényes ragyogványa,.de mely a közmondásos 
alakot nem zárja ki (mint midőn Agesiasnál azt mondja, hogy méltó 
arra, hogy «ily saruban járjon*); a gazdag színezés, de a mely a reális 
világot «szembántó színzavarrá* nem czifrázza föl: íme a pindarosi köl
tészet eme főbb sajátságai megtalálhatók az általam lefordított ódában. 
A Jamidák családi legendája, mely az isteni eredetet a legmeghatóbb 
formában fejezi ki, a fabula etymologica lehető legköltőibb példáját nyújt
ja, alkotja központját: fyi/paXo<;-át az egész ódának, melynek előzmé
nye magasztos lendülettel az enthusiasmus magas színvonalára emel és 
befejezése a vallásos hagyományok által híressé lett családhoz méltó 
módon benső fohászra búzdul. A világi dicsőség, a szekér verseny, me
lyen nyertes lett Agesias, a szürakusai bajnok, ad alkalmat az óda költé
sére : de az ódaköltö úgyszólva ifjúkori emlékeit örökíti meg, midőn egy 
jós, egy pap család ivadékának családi emlékeit: Jamos legendájával föl
eleveníti. — Alig van költemény, melyből úgy kiérzenék a delphibeli köl
tészet hatása Pindarosra mint ebből. E világ erénye, leventei arra való
sága aratá a babért, de Hermész, de Poseidon, de Apolló segített. A val
lásos meggyőződés e hangja, mely óv az elbizakodottságtól, figyelmeztet, 
hogy éji viharban jól fog, ha két horgonyt vet ki a hajó : jellemzi Pindaros 
világnézetét legjobban. Agesias családi emlékeihez szerényen szövi az ő 
szülő vároBa Theba legendáját is azon czímen, hogy Aineas, ki Thebából 
Szürakusába vitte a költeményt a karral, melyet a költő tanított be, 
Stümphalosból való. így szövi-köti egybe mesteri szövedékben a legen
dák találkozási pontjait: igy teremt közös vallásos traditiót a dicsdalok 
által, közös hazát: a halhatatlanság, közös dicsőség hazáját a lantosok 
királya: Pindaros. Ha nyomon kísérjük a költőt: az eszme társítás költői 
természetét, a logikai rendtől eltérő saltus lyricus lélektani finom vonásait
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lehetetlen nem bámulnunk. A *boiotiai sertés* az előkelő finomság, az 
attikai elmeél fényében tűnik föl előttünk; nem hiában vágja vissza a 
hazáját sértő gúnynevet ennek szerető fia. Stümphalos és Szürakusa: két 
távoli görög föld haza névvel tiszteltetik meg.

•Haza tér, de hazulról* így szól a kar, mely ünnepli Agesias dicső
ségét. E vonás Pindaros költői egyéniségének én előttem legnemesebb vo
nása. Legnemesebb, mert igazán hazafias. Folyó jegyzésektől óvakodtam, 
mert azokat egységes szellemben óhajtom megkészítni, ha—bátorításra— 
istenem megengedi, hogy teljes Pindarost adjak. Ez alkalommal csak azt 
emelem ki, hogy ez óda is a 78-ik olympiasban keletkezett, mely Pinda- 
ros költészetének legérettebb, legbevégzettebb termékeit adta a világ
nak. Humboldt Vilmos szerint 469-ben keletkezett ez óda, a költő 54-ik 
évében. E korszak hozta létre a híres 4-ik pythiai ódát: a legterjedelme
sebbet (299 sor.), melyet szintén lefordítottam. Nagyon érdekelt, miután 
elkészítém e mű fordítását, Kazinczy fordítása, mely a Hebe-ben jelent 
meg 1826-ban, s melyre Kölcsey a Kritikai Lapok-bán meglehetős éllel tette 
meg észrevételeit. Lehetetlen volt tiszteletet nem éreznem azon kiváló 
szellem iránt, ki oly sok oldalról kísérté meg nyelvünk irodalmi erejét 
fejleszteni, mintegy próbára tévén műfordításai útján. És tiszteletem 
fokozódott a hű tanítvány őszinte bátorsága iránt, melylyel a mesterrel 
szemben is nyíltan kimondja, hogy a műfordítónak nem szabad szépíteni 
ott, hol egyszerű, képlet nélkül mondott beszéd vao, és nem szabad para- 
frazisia, devalválni a gondolatot, kivetköztetni színgazdag burkából ott, 
hol a fantázia melege, gazdag fénye ad színt a kifejezésnek. Annyival 
kevésbbé szabad ezt tenni egy Kazinozynak sem akkor, midőn fölmenti 
magát az eredeti mérték alól. Meglepő példákkal tünteti Kölcsey Ka
zinczy műfordításának e hiányát. Aggódva vettem elé kész műfordítá
somat és vetem egybe a Kazinczy-éval. A félreértés és helytelen értelme
zés két helyen nyilvánult, mit Kölcseynek Lynkeus-szeme azonnal föl 
is fedezett: a parafrazis kivált az utolsó strófákban; de egyébként a 
majdnem 60 év előtti nyelv nehézségeinek bámulatos legyőzése valóban 
meglep. Az ily kifejezéseket «gyönge testét Beharmatozva violáknak 
bíbor csepjeitől* ; «kiknek a győzelem fényei Szemérmes orczáikról tün
döklőnek* ; «Mintha fény köszörülte volna* (a szózatot nyelvemen): 
tekintettel a nyelvkezelés rengeteg nehézségére messze túl szárnyalja az 
egész műfordítás kerekdedsége. Merészségemet, hogy mégis a magam 
szerény kísérletével elő állok, mentse azon körülmény, hogy alaki tekin
tetben is hű fordítást adok; tartalmi hűségben pedig alig egy pár helyt 
térek e l ; kivált egy helyen sajnálattal, a lefordíthatatlan 
jelzőt, melyet Thebára alkalmaz a költő, tbüszkét-re szállítottam alá 
a technika legyőzhetetlen akadálya miatt. Azért hozám föl ép e példát* 
hogy alkalmam legyen gyönge szavamat fölemelni e műfordítás kérdé
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sében újból fölmerült azon felfogás ellen, hogy az eredeti alaktól el lehet 
térni és símnini azon kor szellemében teremtett alakokhoz, mely korral 
fordítunk. Ezen felfogást mindig egyes konkrét esetekben igazolandónak, 
illetve követendőnek, de nem általánosan elfogadhatónak vélem. Mert ha 
Bacine alexandrinjeit ötös jámbusra írom át, a műfaj törvényében, az 
előadás könnyebbítésében találom a mentséget, habár a XIV. Lajos 
udvarának nyirbált fájú Ízlésétől eltérek és észrevétlenül erősebben ki
emelem a szenvedélyek viharát, mint ékesszólását; ha Homeros hős 
hatását alexandrinra fordítom, igazolást nyerek abban, hogy naiv csak 
így lehetek és Homerost csak naiv alakban adhatom vissza. De egy mű- 
költőt, egy zenetehetséget, ki zenei sohemáiba önté költői gondolatait és 
e zenei alak nyomai érezhetők a mérték rythmnsában: más versalakban, 
mint rokon versalakban visszaadni, teljesen hazátlanná tevése az illető 
költőnek ; pedig Goethe már megmondta, hogy a ki a költőt érteni akar
ja, vándoroljon azonnal hazájába. A gondolat együtt születik az alakkal: 
az alak gondolat-nemző erejét elveszti, ha könnyelműen megcserélem. 
Hiszen még a Kazinczy merőben Klasszikus anapaest)e is ellenkezik 
Pindaros rhythmikus gondolatával; mert a VI. olympiai dal dór hang
nemben lehetett írva. Erre vallanak az apim'íos-basisra épített daktylusok, 
erre a nehéz (—) anakrusis ; erre a kihanyzás nyugott méltósága. Kazin- 
czynél lázas sietés, nem ünnepélyes menet; nyugtalanság, nem a vallásos 
áhítat ünnepi nyugalma tükröződik viszsza a vers alak ban és bizony a 
tartalmon is átérzik e változtatás. Pindarost az eredeti mértékben kell 
adni, mely mértéknél nem a szótag-szám döntő, hanem a rhythmikus 
részek beosztása. Minő szerencsés a jelen nemzedék műfordítója, ki már 
felhasználja a technika terén szerzett vívmányokat! Vajha e szerencsé
vel vissza né éltem volna! Aztán úgy is mindenkit riaszt a régi igazság;

•Pindarum quisquis studet aemulari,
— ceratis ope Daedalea
Nititur pennis>

VI. olympiai dal.

A stirakusai Ageaiasnak, ki öszvérfogattal győzött.
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1. str.

1. antistr.

1. epód.

2. str.

2. antistr.

-L -  KJ KJ -- KJ KJ —  —  —  W  —  —  —  KJ KJ - KJ KJ U .

—  KJ -- ---- —  V ---------- *— KJ KJ —  KJ KJ —  KJ KJ -----  ---- —  KJ KJ M

KJ KJ —  —  —  KJ KJ -----  --------------  —  KJ -------------------- - —  KJ M .

—  KJ --  ---- —  KJ --  X .  —  KJ KJ —  KJ KJ M .

—  KJ KJ —  KJ KJ — ------- L- KJ KJ —  KJ KJ M.

KJ KJ ---- KJ K J ----------------  KJ KJ —  KJ KJ

—  KJ —  KJ ---- ---- —  KJ ---- ---- —  KJ ---- M.

Mester ha épít dús teremhez csarnok elé ragyogó 
Szép arany oszlopokat, mindjárt elején 
Messze ragyogjon ez ének fényt lövelve.
Mert a hőst, ki győzedelmes lön az Olümpia síkján,
S Zeüsz jós oltárát Őrzi Pisába’ hív őreként,
S alapján a ki tündöklő Sürakasát emelé magosabbra:
Dal ne dicsérje, magasztos, honfitársi közt a kit nem bán

irigység?
Hidd, érdemes vagy SostratosDak vére, bogy ily saruban
Járj te magad. Ha veszély nem környezi, sem
Férfi tusán, se hajóknál becsbe’ nem lesz
Egy erény sem, míg a szép tett hírneve él a szivekben.
Agesias, illik tereád az Adrast’ szava,
Mit egykor monda Oikleüsnek fiáról a jeles Amphiaretiról, 
Kit ragyogó fogatával nyelt el a föld meghasadván szörnyű

mélyen.
Rakva valának a máglyák, számra hét; ekkor Talaios fia

ott
Théba síkján szólt eképen : • Glveszíté seregem szeme fényét.

őt, ki derék
Volt a csatában ; jósszava is bölcs volt örökké és igaz». 
Ünnepeltünk ép ilyen hős, ő a sürakusi sarj.
Perlekedést s a viszályt nem kedvelem,
Mégis az esküre kész volnék bizonyítani ez 
Állítást. És a Múzsák mézes ajkkal megsegítnek.
Oh Phintis, immár fogd a jó öszvéreket be hamar;
Tiszta előttem az út, melyen sietek 
Vélük elérnem e bajnok törzsökéhez. —
Ismerik jól ezt az útat; jó kalaúzok ezek már;
Hisz elnyerék a szép koszorúkat Olümpián.
Te táralj hát fel im’ most ő előttük, dicsdalok égi kapúja ; 
Mert Pitanához, az Eörotas vizéhez jutnom el kell még ma

nékem.
ő  szülte, mondják, hogy Poseidonnal szerelembe esett, 
Ibolyafürtü Evadnát: rejtek ölén
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2. epód.

3. str.

3. antistr.

3. epód.

Mint hajadon viselé keblén e terhet.
Megszülé majd és cselódit küldte el a csecsemővel,
Hogy elvigyék az Eilatidához a gyermeket,
Ez arkad’ fejdelem volt Phaisanában, hol zúg az Alpheos

álja.
Itt növekedve föl első kéjt, szerelmet nyújta néki szent

Apolló.
Fölfedezé hamar aztán Aipülos, mit rejt el előtte a lány. 
Am haragját, bármi súlyos, leplzi még, s maga búsan

elindul útra legott. 
Elmegyen ő Püthonba e szörnyű fájdalomban jóslatért, 
lm* megoldván a leányzó bibor övét ez alatt 
És letevén az ezüst korsót sürü lomb közepett 
Szülte meg isteni magzatát; az Arany hajú most 
Küldte hozzá Eleithüiát a a Moirákat segítni.
Napfényt eként lát anyja édes kinjai közt Jamos.
Porba hagyja gyerekét Évadna, habár
Majd szive megszakadott, azt isteneknek
Védte szent sugalma; mert két tűzszemü kígyó növelte
Tápláló mézzel gondosan. lm haza téré most
A Püthó sziklabarlangjábni Aipütos s tudakolja a házban:
Hol van a gyermek, a kit Evadna szült, mert Phoibos ennek

nemző atyja.
És a halandók közt miként jós leghíresebb leszen ő,
S el nem enyész soha néki törzsöké sem.
Szólt a király. De a háznép esküt is tett,
Hogy se látták, hogy se hallák, hogy hova tűnt el a kisded. 
Ez — öt napos már — nád sűrűjébe’ tövis között 
Hevert s a zsenge test ott fénybe’ fürdik: lágy ibolyák

bíborában:
•Ibolya* ád nevet ez’tán, halhatatlant, anyja jósló, néki ezt

meg.
Már az arany koszorús Hébé gyümölcsét szedte az ifjú, mi

dőn
Alpheos hullámi közzé lépve hivá a vizeknek urát, ősét

Posidónt,
S íjjas Apollot, öt ki a szent Delos felett áll híven őrt,
S tisztet esd, hogy népek áldják egykoron, éj közepett 
Esdi fejére ez áldást . . . Zendül egy isteni hang,
Atyja felel neki és szól: «Kelj, fiam, útra legott 
És kövesd szózatom, jer mindenek közös hónába.*
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4. str.

4. antistr.

4. epód.

5. str.

5. antistr.

5. epód.

És őt követvén Eroniosnak bérezi fokára jnt e l;
Itt nyere kétszeresen jóslásra erőt:
Hallani mennyei ajkról csalhatatlan
Jós igét és hogy ha majd az Alkaidák deli sarja,
Herakles eljön hősi tnsái után ide, '
Dicső atyjának itt szentelve népes versenyek ünnepi rendjét 
Ott alapítnia jósdát rendelé, hol legmagasb oltára Zeüsnek. 
Betölti Hellast mindenütt már híretek Jamidák,
És nyomon is követ áldás, mert ki erény 
Ösvényein halad, az jár fénybe’ mindig.
Nagy bizonyság erre minden. S üldözi nyomban irigység 
Azt legkivált, ki gyors szekerén legelöl jntott 
A czélhoz már tizenkettedszer; ő rá fényt s deli bájt Kha-

ris Öntvén.
Ám ha valóban anyádról Őseid Küllana alján éltek egykor, 
Sokszor is áldozatokkal tisztel ék Hermészt, ki a versenyeken 
Nyújt segélyt s árasztja bőven férfierővel Árkádiát, dúsan,

kegyesen;
Néked e Hermés adta szerencséd, Sostratosnak hős fia,
És segített messzidörgő atyja is, a viharos Zeüs.
Nyelvem, e zengő fenőkő gondolatot köszörűi,
Mely szelíd, olvadozó dalnak sodor áljaival, 
ősanyám hajdan egy stümphali asszony: szép Metopa 
Szült, büszke Theba, tégedet, ki hűs habot ad ki italúl 
Énnekem, a ki fonok szép dal koszorút.
Lándzsa vető daliáknak. Bajta, serkentsd 
Aineas a kart, hogy áldván zengje a partheni Hérát,
És tudja meg, hogy illik-e rám igazában a
Gyalázópéldaszó: «Boioti sertés.* Mert levelet vivő hírnök
Vagy, levelét viszed a Múzsáknak s édes serlegét a zengő

dalnak.
S mondd: ne feledjék ők Sürakusát ki sem Ortügiát,
Hol Hieron jogarát nem érheti szenny.
Most üli ép a bibor lábú Demeter
Ünnepét 8 lányának áldoz, kit ragad hab paripája,
S aitnaji Zeüsnek. Kedves előtte, ha pengve zeng 
Dalok mellett a lantszó. Bár ne dúlná szét örömét a jövő

sem.
Oh de fogadja be szívből itt ez ünneplő raját Agesiasnak, 
Mely haza tér, de hazúlról, Stümphalosnak hagyva emitt

a falát
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És e földet, édesanyját : Árkádiát a juhok legelőjét. Védje
bizony

Éj idején ha zúg a vihar két horgony is lengő hajód*;
Áld ó isten, jó szerencsét ennek is annak is adj.
Űzzed a vészt el előlük tengerek istene te,
Férje arany guzsalyos szép Amphitritának, o bár 
Nékem is dicsdaloknak szép virágát nyilni hagynád. 

Kolozsvár. H egedűs István.

Martialis X. 35.

Olvasd Sulpiciát, leányka, kérlek,
A ki tetszeni vágyói egy jegyesnek.
Olvasd Sulpiciát el, ifjú, kérlek,
A ki tetszeni vágyói egy arának.

& Ő nem festi le, mint dühöng Medea,
Thyestes lakomája ösmeretlen,
Byblis s Scylla nevét elé se hozza;
Csak szűz, tiszta szerelmet énekel meg,
Tréfát, víg csevegé?t, bohó enyelgést. 

io E szép verseket a ki jól megérti,
Nincs asszony, kit alít erényesebbnek,
Nincs asszony, kit alít kedélyesebbnek.
Ekkép, vélem, enyelge Egeria 
Árnyas lúgas alatt Numával egykor, 

is Hozzá vagy vele, hogyha jársz tanulni,
Sapphó, úgy okosabb s szemérmesebb lől.
Csakhogy véled együtt, ha látja Phaon *) 
őt, úgy Sulpiciába lett szerelmes ;
Hiában, mivel ő Tonaus nejévé, 

ao Sem Bacchus, sem Apolló kedvesévé 
Nem lesz, hogyha Calenusát *) veszíti.

Ford. ifj. R. E.

') Phaon Sappbo imádottja volt s a monda szerint hűtlensége miatt 
vetett véget éltének Sappho Leukádia szigetén.

*) Calenus Sulpicia férje, kihez Sulpicia ama híres szerelmi elégiákat 
intézte.
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