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oáziskája) szendert adott szemem-
nek.” Ez túlzás. Nem mondom, hogy 
efféle helyi árnyalat el nem kél a 
költői nyelvben, sőt talán valami 
zamatot is adhat annak, ám csak 
okkal-móddal, egy — kevéske. 

Rédey Tivadar. 

Csengery János Horatius-fordí-
tása. Horatius az antik szellem 
egyik leggazdagabb és leghűbb ki-
fejezője. Költői lélek; mélyen érző 
kedélyével megérti a természet és 
az ember viszonyát; sokhúrú lírá-
javal hangot ad a boldog es a ke-
sergő szerelem örömeinek és fájdal-
mainak; fenséges komorsággal közli 
velünk a Sors üzenetét; szól a sírig 
hű, nemes barátság megindult hang-
ján; zengi az ifjuságnak a hazafiság 
hitvallását, és a nemzet az ő him-
nuszával kér áldást jövőjére. Rend-
kívül művelt szellem, aki a filozófia 
— főleg az erkölcstudomány —, 
valamint az élő irodalom és a kri-
tika kérdéseiben tökéletesen járatos 
és ezeket szatiráiban meg epistulái-
ban csodálatos elmeéllel és egészsé-
ges humorral fejtegeti. Csalhatat-
lan formaérzéke egyik legnagyobb 
erénye. 

Aki Horatiust jól ismeri és meg-
érti, az belelát az Augustusi kor lel-
kébe is, tehát azon mélységekbe, 
melyekig modern kultúránk alapjai 
lenyúlnak. Természetes tehát, hogy 
a modern nevelés humanisztikus 
ága és a multtal kapcsolatot tartó 
műveltségi irány az antik világgal 
való összeköttetést jórészt Horatius 
művein keresztül keresi. Ilyen jelen-
tőségű író szellemi hagyatékának 
irodalmunkba való befoglalása 
nemcsak nagy nyereség, hanem 
nemzeti kötelesség is volt. Csengery 
műve az első teljes magyar Hora-
tius-fcrdítás. 

Horatius a műformák mestere; 
hiszen ő az, aki a görög líra válto-
zatos ritmusait a latin irodalomban 
meghonosította; az ő költeményei: 
operosa carmina (fáradságos mű-
gonddal készült dalok); több epistu-
lájában, de főkép az Ars poetica-
ban, kifejezést ad abbeli felfogásá-
nak, hogy a költő művészetének jó-
része a tökéletes nyelvi és verses 
forma kialakításában nyilvánul. Ő 
tehát arra számít, hogy a műértő 
közönség, melynek ítélete elé műveit 
bocsátja, azokban legalább is any-
nyira értékeli a kifejezés és a rit-

mus formáinak a tökéletességét, 
mint az érzelem őszinteségét és a 
gondolatok súlyát. Egyszóval a 
Horatius-i költészetnek — különösen 
a lírának — megvan a formában 
megnyilatkozó egyéni bélyege is, s 
abból az általános emberi lírikum 
korántsem vetkőztethető ki oly egy-
szerűen. Csengery János mégis ez 
utóbbi merész megoldást válasz-
totta: elhagyta a Horatiusi költe-
mények eredeti, a költőtől nagy 
gonddal választott formáit — pedig 
sokszor úgy tetszik, mintha Hora-
tius az egész költeményt a forma 
kedvéért irta volna! — és csak a 
hangulatot, az általános lírikumot 
igyekszik átmenteni a magyarba. 
Azonban ezzel valami egészen egyé-
ni, Horatiusi szín es íz megy ve-
szendőbe. Igaz, hogy Horatius vers-
formái, mint általában az időmér-
tékes görög verselésé is, a magyar 
fülnek idegenszerűen hangzanak. 
De ki ne érezné például Berzsenyi 
nemes zengésű ritmusaiban az antik 
dalformák gazdag zenéjét!? Aki 
hozzászokott ahhoz, hogy egy költe-
ményt ne csak tartalmi és érzelmi 
elvontságában, hanem a nyelv dal-
lamos lüktetésében is élvezzen, annak 
nagyon is szokatlanul és idegenül 
fognak hangzani a rímes tizen-
kettősök a Mercuriushoz intézett 
himnuszban, melynek Horatius a 
Sapphó-i versszak szelíd lejtésével 
adja meg a vallásos érzés hangula-
tát. S ha a méltóságteljesen zengő 
magyar sorokban a modern vers-
forma ellenére mégis sokszor elérni 
véljük azt a magasságot, melybe 
Horatius művészetének tartalmi és 
formai tökéletes egysége emeli lel-
künket: ez már valóban a fordító 
művészetének ösztönös erejét mu-
tatja, mely Horatius költészetének 
belső, lelki formáját kapja meg és 
vetíti át a magyarba. Újat ad, olyat, 
amiből az eredetinek nem egy jel-
legzetes vonása hiányzik, de az új 
formán át mégis felismerjük a tá-
voli költő vonásait. Különösen a 
könnyed, tréfás hangú kötemények-
ben sikerült Csengerynek ez a kon-
geniális „átültetés”; a komoly tár-
gyúak közül leginkább a „Százados 
Ének”-ben, melynek strófikus felépí-
tése (3 tizenkettősre következik egy 
6 szótagos befejező sor) szerencsé-
sen foglalja versszakokba a kardal 
fenséges méltósággal hömpölygő ér-
zelmeit. 
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De még tökéletesebb Horatius 
„gyalogos Múzsájának” (ahogyan 
a római költő az ő egyszerű „beszél-
getéseit", azaz a szatirákat és az 
epistulákat nevezte) átültetése. Szel-
lemes, simán pergő csevegések ezek, 
melyek egy „conférencier” könnyed 
modorában folynak, az élet és iro-
dalom legtarkább témáiról, egy oly 
művelt főnek szuverén biztonságá-
val, aki magával és másokkal telje-
sen tisztában van, de aki szellemé-
nek súlyát éreztetni tudja olvasói-
val, anélkül, hogy rájuk nehezed-
nék. Csengery fordítása e részben a 
legkitünőbbekkel vetekedik. Párat-
lan könnyedsége, mellyel a sokszor 
szaggatott gondolatmenetet vezeti; 
fürge és eleven szaporasága, mely-
lyel a villámgyorsan gördülő, sze-
szélyesen cikázó, mozgófénykép-
szerű előadást világos és érthető 

nyelven tolmácsolja, a nyelv legava-
tottabb művészei közé sorolják őt. 
Egy tőlünk távol eső korban élt író 
műveit mindig nehéz megérteni: a 
jó fordító munkája nyomán azon-
ban ezen nehézségek javarésze eltű-
nik, vagy legalább is annyira meg-
csappan, hogy az olvasó a zavarta-
lan élvezetnek engedheti át magát. 
És Csengery művészi fordítása nyo-
mán nemcsak megértjük Horatiust, 
hanem oly lelki gyönyörűséget és 
kielégülést is érzünk, mely csak a 
tiszta művészet alkotásainak élve-
zete után ömlik el bensőnkön. A 
magyar irodalom, melyet Csengery 
János már eddig is a legkiválóbb 
görög és latin költők műveinek mű-
fordításával gazdagított, ez alka-
lommal tőle a legszebb ajándékot 
kapta. 

Szabó Miklós. 
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