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A világirodalom remekei között, melyeket minden művelt nem-
zetnek birnia kell, Homér két eposza kétségkívül a legelső helyek 
egyikén áll. Birnia kell őket minden népnek nemcsak nagy belső ér-
téküknél fogva, hanem annál az óriási hatásnál fogva is, melyet min-
den nemzet epikus irodalmára gyakoroltak, a mi nagy magyar epi-
kusainkra is, Vörösmartyra és főkép Aranyra. De épen e két munka 
átültetése rendkívül nagy feladatok elé állítja a műfordítót, akkorák 
elé, hogy egyetlen nemzet sem dicsekedhet oly Homér-tolmácsolással, 
mely minden tekintetben kielégítene. Ujabb ós újabb kísérletek tör-
ténnek mindenütt, még a németeknél is, akik pedig a Yoss-féle for-
dításokban sokáig szinte legyőzhetetlen mintaképeit látták a tolmá-
csoló művészetnek. Nálunk is azóta, mióta Vályi Nagy Ferenc a leg-
első teljes Iliást adta, tekintélyes sora támadt az újabb Homér-fordí-
tásoknak, melyeket Thewrewk Emil az ő Biás-töredéke elé bocsátott 
értékes bevezetésében részletesen tárgyal és bírál, nagy alapossággal, 
de talán túlságos szigorral és a filologiai szempontoknak nagyon is 
éles előtérbeállításával. Anélkül, hogy az ő fejtegetéseivel vitába bo-
csátkoznám, amire, a filologiai szempontokat tekintve, nem is érzem 
magamat hivatottnak, ott akarom a fonalat felvenni, ahol ő abba-
hagyta, méltatva az azóta megjelent teljes magyar versfordításokat, tehát 
nem terjeszkedve ki sem a töredékes, sem a prózai átültetésekre. 
Csengeri Iliása és Gyomlay Odysseája tehát már azért sem esnek 
ismertetésem körébe, mert nemcsak prózai müvek, hanem azért sem, 
mert sajnos, mindkettő csak szemelvényekben adja Hómért. 

I. A hexameter. 

így csak három íróval állok szemben, akiknek kettője, Kempf 
József és Vórtesy Jenő, mindakét eposzt átültette, a harmadik, Baksay 
Sándor, csak az Biást, míg az Odysseából csupán nyolc és fél éneket. 
Ezek az énekek sem maradtak ránk végleges alakjukban, mert Baksay, 
aki lassan, csak ihletett óráiban, vette elő Hómért , s aki az Biáson 
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majdnem negyedszázadig dolgozgatott, az Odyssea elkészült énekeit is 
bizonyára csak többszöri csiszolgatás után illesztette volna be az eposz 
teljes egészébe. Ezért az alábbiakban inkább csak az ő Iliás-fordításá-
ról szólok, noha az Odysseából közzétett részletek tanúsága szerint ez 
a fordítás is méltó párja lett volna amannak. I t t -ot t azonban erre is 
hivatkoztam B. munkái most saj tó alatt lévő kiadásának revíziós ívei 
nyomán. 

Mind a há rom műfordító már forma tekintetében is más-más-
hogyan oldotta meg feladatát : Kempf hexameterben, Vértesy és Baksay 
pedig magyar alexandrinusban, amaz rím nélküliben, emez r ímesben. 
Ez magában is rámutat arra a különben általánosan ismert tényre, 
hogy Homér fordításának egyik legnehezebb problémája épen a fo rma 
megválasztása. Régi Homér-fordítóink nem is gondoltak arra, hogy 
eltérjenek az eredeti hexametertől, annyira meggyökeresedett volt az 
a nézet, hogy az igazi műfordításnak forma tekintetében is hűnek 
kell lennie. Hiszen Vörösmarty oly gyönyörű hexametereket írt , és 
épen epikai munkákban, hogy e részben a legremekebb példaképek 
állottak a fordítók előtt. Valóban, az eredeti forma megtartása igen 
sokféle előnnyel já r minden műfordításnál, de kivált Homérnál . 
Mindenekelőtt a legtöbb esetben sort sorral lehet visszaadni, mer t bár 
a görög nyelv tömörsége, szóképzésekben való merészsége nagyobb 
ugyan a magyar nyelvénél, de általában el lehet mondani, hogy a 
görög hexameter tartalma az esetek legnagyobb részében belefér a 
magyar hexameterébe. Amellett a Homér hexameterei nagyobbára, 
bár nem mindig, bizonyos értelmi nyugvóponttal is végződnek, s így 
a magyar verselő sem lesz kénytelen egyik sor tartalmát a következő 
soréba átkapcsolni, folytonos áthidald sokkal élni, amely eljárás, ha 
több soron át folytatódik, végre abba a kényszerhelyzetbe hozhatja, 
hogy még egy hosszabb, jelentősebb értelmi nyugvópont is nála nem 
valamely sor végére, hanem elejére vagy közepére jut . A homéri ver-
selésnek, ha hexameterben fordítunk, ép marad a szerkezete ; nem kell 
a sorokat — hogy úgy mondjam — összetörni, ami a verselés folya-
matosságát, simaságát nagyon nagy mértékben kockáztatja, ott is, 
ahol Homérnál az egyik sor értelmileg átfoly a másikba, ez az 
átkapcsolódás követhető a magyarban is, mert a magyar hexameter 
sem kívánja meg a sorvégi értelmi nyugvópontot. 

Ez előnyökkel szemben azonban számottevő hátrányok is állnak. 
Mindenekelőtt az, hogy a magyar nyelvnek tömérdek olyan szava 
van, mely nem fér bele a hexameterbe. Hiába, a hexameter mégis 
csak idegen forma, melyet amellett mi sokkal merevebben, sokkal 
szigorúbban ültettünk át nyelvünkbe, mint bármely más nemzet. Mi 
nem a hangsúlyos szótagokat vettük hosszúaknak, hanem a szótagok 
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quantitását mértük, ugyanazon szabályok szerint, amelyek a görög és 
a latin nyelvben állanak. Nyelvünk bármennyire telve van trochaikus 
szókkal, mi a spondeus helyett nem engedünk trochasust, ami pedig 
a német hexameterben meg van engedve. így történik aztán, hogy a 
magyar hexameterből a legközönségesebb szók ezrei vannak kirekesztve. 
Képzeljünk el egy háborús eposzt, aminő az Iliás, amelyben nem 
fordulhatnak elő ilyen kifejezések : támadás, liavcoló, büszkeség, liös-
vitéz. Vannak egyes homéri jelzők, melyek állandóan vissza-vissza-
térnek és melyek ugyanabból az okból a magyarban híven n e m ad-
hatók. A «rózsaujju hajnal» a magyar hexameterben el nem fér s 
ezért említett fordítás-töredékében Thewrewk Emil úgy segített magán, 
hogy az ujj-ból elvett egy j betűt s a szót így skandálja : «Rózsa-
ujú hajnal», épúgy ahogy az «aranytrónu Hére» nála szintén a 
mérték kedvéért «aranytrónu Héró»-vé változik át. Thewrewk Emil 
nem hiába panaszolja, hogy a jelzők visszaadásánál mennyi bajt 
okoz a szigorú mérték és hogy a âcog /fyiÀÀeûç-t magyarul nem 
lehet a legtalálóbb «dicső Achilles»-szel fordítani, mert a mérték 
nem engedi. A fordító úgy segít magán, hogy tágít a merev sza-
bályon, «lieentiák»-kal él. Pedig, hogy az efféle mértékparancsolta 
szabadosságok mennyire bántók, mindenki érzi. Egy kiváló francia 
verselő, Banville, nem hiába írta verstanának a licentiákról szóló 
fejezetébe ezt az egyetlen s o r t : «H n'y en a pas» — nincsenek! De 
egyébként is nehezen mozognak hexameteres fordítóink ebben a szi-
gorú és a magyar nyelv természetével nehezen összeegyeztethető vers-
formában. Ennek köszönhetjük, hogy hexameteres fordításainkban 
olyan sok a metrumpótló szótöltelék: a sok «hát», a sok «vala», a 
sok «ám», hogy untalan találkozunk azzal a szabadossággal, melyet 
régi verselőink a latin versek mintájára megengedtek ugyan maguk 
nak, de melyet az újabb prosodia már ti lalmaz : pl. hogy az ú. n. 
diftongizálással élnek és két egymásután következő magánhangzót egy 
szótagnak vesznek, mint ahogy Petőfi is tette ebben a sorában : 
«Fölhangolom olykor a lant idegeit», ahol az «idegeit»-nek ez a ríme 
van : «rejt». Ilyen az is, hogy néha a h-t a szó elején nem tekintik 
mássalhangzónak, hanem csak hehezetnek, hogy a néma és folyékony 
mássalhangzó-torlatokat csak egyetlen mássalhangzónak veszik, ós így 
pl. «Atreus» első szótagját rövidnek skandálják, bogy a ban-ben, 
on-ön n-jét régiesen kettőzve ír ják, vagy ha n e m is írják, de legalább 
verstanilag fcéíesnek tekintik. Néha még a melléknévi határozók on-
en-je is két n végződéssel van skandálva (pl. «szólt vele, megrettent 
szörnyenn az ökörszemü Hóra» ) ; néha a határvető -ig rag is hosszú-
nak van véve : «reggeltől estig a görögség színe-virága. » Kempf, akitől 
ez utóbbi sort idézem, mind e licentiákkal épúgy él, mint a régebbi 
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magyar hexameteres verselők legnagyobb része. Hisz tudjuk, hogy a 
hexameter első átplántolói, később pedig Kazinczy és utána Kölcsey — 
ennek éppen Iliás-fordításában — még a latinos elisiót is belevitték 
a magyar hősi hatosba, úgy hogy pl. Kölcsey ezt, hogy «meg nem 
lepi a z aggkor» így skandálja: «meg nem lepi 'z aggkor». Ugyan-
csak nagynevű régi példákra hivatkozhatik Kempf, midőn mérték 
dolgában másféle szabadságokkal is él ; a mai verselő azonban a mai 
prozódia törvényeit kövesse, ne azokat, melyek immár megdőltek. 
Egyébiránt Kempf is tudatában van ennek, s az említettemhez hasonló 
szabadosságok nem oly gyakoriak nála ; sokszor lapokon át alig talál-
kozunk velők. Igazán szép hangzású magyar hexametert írni, olyant, 
amelyben a mondat hangsúlya, sőt lehetőleg a szó hangsúlya is 
összeesik a metrikai hosszúsággal, nagyon nehéz. Igaz, hogy száz 
évvel Vörösmarty után szebb hexametereket várhatnánk, mint Kempféi, 
de elvégre Vörösmartynak sincs sok ilyen sora: «Szebb a hat tyúnál 
s mint hajnal csillaga oly szép.» Még ő is kénytelen volt a mérték 
kedvéért Mén Marótbál Méni Marótot csinálni ! Hisz a német hexa-
meter sokkal kényelmesebb versforma a magyarnál, s Voss annyi ra 
ünnepelt Homér-fordításában mégis számos olyan költői szabadosság 
van, mely legalább is meghökkenti az olvasót. I lyen főkép az aposz-
trofált szók hemzsegése : die Söhn', di Söhne helyett, die Haar', die 
Freund', másutt meg a felesleges e beleillesztése, mint különösen a 
mult participiumokban : gereizet, genennet stb. 

Mint alább ki fogom fejteni, bármely versformát válasszon a 
Homér-fordító, bizonyos nehézségekkel mindenütt meg kell küzdenie. 
A műfordítás különben is jobbára folytonos megalkuvás ; a kérdés 
mindig az, hogy azért, amiről lemond a fordító, tud-e más téren 
kárpótolni. Kempf Homér-fordításának pedig kétségkívül vannak ilyen 
ellensúlyozó erényei : mindenekelőtt a lelkiismeretes hűség, mely sem 
el nem vesz, sem hozzá nem tesz az eredetihez semmit, aztán a 
homéri reáliák alapos ismerete, mely megóvja a tárgyi tévedésektől. 
Nyelve, ha kissé enervált is és sokszor kissé száraz hangon a prózát 
súrolja is, általában folyékony és magyaros, helyenkint igen hangzatos 
és lendületes, ment attól a keresettségtől, melyet ép klasszikus versek 
fordítóinál oly gyakran találunk. Akik a sok vala-valás mult ós az 
-and -endes jövő idő miatt szállnak perbe véle, azok bizonnyal eny-
hítik szigorukat, ha meggondolják, hogy Kempf milyen nagy szolgá-
latot tett irodalmunknak és főleg az iskolának azzal, hogy mind a 
két homéri époszt lefordította, s hogy a régi hexameteres fordítások, 
még az annak idején oly nagy lelkesedéssel fogadott Szabó Is tván-
féle is, ma már merőben olvashatatlanok, bármily haladást jelentett 
az utóbbi a maga korában. Mily bántók ma e fordításnak fül-marcan-
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goló grœcismusai és latinismusai, mily furcsán hatnak új szó-csinál-
mányai : az ivész Apollo, az esdencz (esdeklő), az óvat (parancs), a 
sünő (sógornő), a tömpata (egykörmű) s még száz más efféle. Kempf 
Homérje a sorban előtte legutolsó Szabó István-féléhez óriási haladást 
jelent.1 

Élvezhető, modern és egyúttal formahű teljes Homér-fordításunk 
most nincsen más, csak a Kempf Józsefé, kitől ezért az elismerést meg-
tagadni nagyfokú igazságtalanság volna. Mindenesetre túlságos sze-
rénység volt tőle, mikor Homérjé t főleg görögpótló iskolai olvasmány-
nak akarta tekintetni. 

Fogyatkozásai jó részéért a hexametert okolom, mely amellett, 
hogy olyan sokféle nyűgöt rak a fordító kezére-lábára, még abban a 
hibában is szenved, hogy a m i fülünknek túlságosan egyhangú. Mikor 
Vörösmarty «Zalán futásán-nak remek soraival elbűvölte a magyar 
közönséget, az újság ingere is hozzájárult a nagy hatáshoz ; az em-
berek el voltak ragadtatva, hogy magyarul ilyen zengő sorokkal lehet 
visszaadni az idegen versformát. De mikor ez a versforma mind 
gyakorabbi lett, a magyar közönség ízlése lassan-lassan elfordult tőle. 
S ennek nem az a főoka, hogy ez a versforma quantitative mér i a szó-
tagokat, nem hangsúly szerint. A nyugateurópai versformákban is 
sok van, ami a magyar fülnek szokatlan, hisz ott is quantitative 
mérjük a szótagokat, nem hangsúly szerint ; a magyar költők mégis 
nemcsak hívek maradtak a nyugateurópai versformákhoz, hanem, 
mint Négyesy László joggal panaszolja, kedvükért a magyar hang-
súlyos formákat túlságosan el is hanyagolták. De a nyugateurópai 
formák nagy része rímes forma s már ezért is közelebb ál lnak ízlé-
sünkhöz, másfelől a klasszikus formák azért koptak ki a gyakorlat-
ból, mert sokkal komplikáltabbak a nyugateurópai formáknál ; zené-
jüket csak az birja kiérezni, aki előbb megtanulja őket skandálni. 
Lassan-lassan átérezték írók és olvasók egyaránt, hogy mégsem felel-
nek meg nyelvünk géniuszának. Még Gyulai Pál is, Vörösmarty 
hexametereinek legavatottabb magasztalója, megmondta, hogy a «görög 

1 Nem tartozik ugyan szorosan e tanulmány körébe, de mégis helyén-
valónak látom itt rámutatni, hogy a Thewrewk Emil-féle Hiás-töredék 
nem érdemli meg azt a túlzott dicséretet, mellyel némelyek elhalmozták 
Filológiai tudás dolgában elsőrendű munka ugyan, de verselésbeli gyönge-
ségei sok helyütt fölötte bántók ; ez azonban csak kis baj nyelve gyakori 
lapossága és prózája mellett, melyből ime négy sornyi mutatvány : 

Kárhozatos dolog ám s tűrhetlen egy állapot immár, 
Hogy ti halandókért egymással igy összekocódtok, 
8 isteniek közepett ily lármát csaptok, igy aztán 
Nincs lakománkban öröm, miután az győz, ami rosszabb. (1.573—7.) 
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és római mérték a magyar lélekben nem kelthetett zenei viszhangot 
s inkább csak a klasszikus műveltségűek kedvelték». Talán ha át-
plántálása nem történt volna oly szigorral, talán ha ép úgy, mint a 
német hexameterben, megengedték volna a trocheust, jobban meg-
honosodott volna. így amint most van, a magyar hexameter a latin 
prozódia szerint mozog, még a görögnél is szigorúbb békóban ; olvassa 
el valaki Homér verstanát, azt a tömérdek verselésbeli szabadosságot, 
mely ott meg van engedve, ós igazat fog nekem adni. De legyen az 
oka bármi, — nem akarok it t e nehéz kérdésbe nagyon belemerülni -
bizonyos, hogy a magyar hexameter ma már nem kedvelt versmérték, 
a mai olvasó elfordult tőle. Hiszen már Arany is megmondotta, 
«A magyar nemzeti versidomról» szóló értekezésében, hogy azért, 
hogy nyelvünk hajlékonysága alkalmassá teszi az idegen versformákra 
(tehát a hexameterre is), azért ebből még nem szabad «védokokat 
meríteni az idegen költői formák mellett». «Oly költemény, — úgy-
mond — melynek teljes élvezhetése végett előbb még a hellén-római, 
vagy más idegen világba kell áthelyezkedni, bármennyi szépséggel 
bírjon különben, sohasem hathat igazán a nemzet egészére, mert a 
nagy többség épen azt, ami a verset verssé teszi, a ritmust, kényte-
len nélkülözni, miáltal a költemény zenei része reá nézve elveszett.» 
Négyesy László is bölcsen mondja verstanában, hogy az idegen vers-
formák átültetése más nyelvre nem mindenütt sikerült ; ahol pedig 
sikerült, rendesen bizonyos mesterséggel tudták legyőzni az akadá-
lyokat :» vagy a nyelvnek kellett valamit engednie, vagy az idegen 
versformának némileg módosulnia». Ugyanő mondja, hogy idegen-
szerűleg hat reánk, mikor görög formájú verseinkben, pl. a hexa-
meterben, el kell hallgattatnunk a nyelv természetes hangsúlyát és 
különben jelentéktelen szótagokat kell e j tenünk erős hanggal. A ma-
gyar hexameter e sajátosságait Baksay Sándor bőven kitapasztalhatta ; 
hiszen első nagyobb munkája, mely akadémiai jutalmat szerzett neki, 
éppen egy hexameteres műfordítás volt : Lucanus Pharsaliá-]&. A gya-
korlat tanította meg arra az igazságra, hogy a műfordító, aki ter-
mészetesen oly közel akarja vinni az idegen költőt a maga közönsé-
géhez, amennyire csak lehet, aki meg akar ja azt szerettetni vele, 
helyesen választ oly mértéket, mely a mai olvasónak inkább a fülébe 
cseng, inkább a szívéhez szól, melynek ritmusát, ha idegenből van 
is átvéve, könnyen megérzi, vagy melyet nagy költői a néptől vettek 
át és tettek nemesebbé, művésziebbé, melyen azok a verses elbeszé-
lések vannak írva, melyeket ma is mindenki olvas, mindenki cso-
dál, végül amelyet, bár nem érdemnélküli elődök után, mégis csak 
egy Arany lángelméje avatott a magyar éposz formájává. 
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II. Az alexandrinus. 

így választotta az a másik két fordító, kikről szólok, Homér tol-
mácsolására a magyar alexandrinust, Baksay szerint «a magyar el-
beszélő költészet hivatalos nyelvét». Nem riaszthatta őket vissza e 
választástól az a már régen elavult szabály, hogy Kazinczy szerint 
nemcsak azt, hanem úgy is kell elmondania a verstolmácsnak, vagyis 
hogy az igazi műfordításnak tartalomra és alakra is egyeznie kell az 
eredetivel, amely szabály helytelen voltáról «A fordítás művészete» 
című könyvemben már oly bőven szóltam, hogy itt ismétlésekbe e 
tárgyról nem akarok bocsátkozni. Hisz már a magyar műfordítás első 
theoretikusa, Bacsányi János, megmondta 1788-ban, hogy «az írót, 
kinek munkáját fordítjuk, nyelvünkön úgy beszéltessük, amint ő, 
tulajdonságaihoz és írása módjához képest, beszél vala, ha maga ezen 
a nyelven írt volna». Ez a tétel magában foglalja, hogy valamint a 
tartalmi hűség alatt azt értjük, hogy a fordítás ugyanazokat a kép-
zeteket keltse fel a fordítás olvasójában, mint aminőket az eredeti 
felkeltett a maga hallgatójában, azonképen a formai hűség is csak 
abban állhat, hogy a fordítás formájának is ugyanazt a hatást kell 
keltenie a maga olvasójában, aminőt az eredeti formája keltett a 
saját népében. Ha ezt a hatást ugyanazzal a versformával tudja el-
érni a versfordító, annál jobb. Shakspere rímtelen jambusait nem kell 
megváltoztatnia a fordítónak, de már hogy a görög hexametert csak 
hexameterrel lehet-e visszaadni, nagyon is vitatható, mert hisz a 
görögöknek ez a versforma megszokott, szájuk íze szerinti volt, a 
magyarnak pedig csak átplántált, idegen zamatú. Hisz még az a 
nemzet, melytől a műfordításra vonatkozó szabályokat nagyrészben 
átvettük és mely a műfordítás terén a legelső az összes nemzetek 
közt, még a német nemzet sem kívánja ridegen az idegen versforma 
megtartását. Hiszen akkor értéktelennek kellene nyilvánítania fordí-
tott irodalmának néhány elsőrangú remekét, köztük Kückert és Schack 
Firdúszi-fordításait is, sőt majdnem valamennyi, keleti nyelvekből át-
ültetett költői munkáját . Különös, hogy az alakhű fordítás merev 
követelésével még ma is találkozunk irodalmunkban, még pedig nem, 
mint az ember hinné, klasszikus filológusok részéről, mert hiszen ezek 
közt oly tekintélyek, mint Némethy Géza, Csengeri János, Hegedűs 
István — a két utóbbi gyakorlatban is — az antik versformát igenis 
elejthetőnek mondották, hanem költők részéről. Csak nemrég oly kiváló 
elme, mint Kozma Andor, éppen Baksayról szóló lelkes emlékbeszédében 
hangoztatta ezt a követelést, s ha emellett Baksay Homérjét mégis 
dicsőítette, csak azzal a megszorítással tette, hogy az oly szép, hogy — 
tulajdonképpen nem is műfordítás! 
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Homér verseit igenis kitűnően lehet tolmácsolni a magyar 
alexandrinussal, mely nekünk ugyanaz, ami a görög nemzetnek volt 
a hexameter; ezen hallgattuk János vitéz tündérhistóriáját, ezen 
Toldi történetét és Buda halálát, ezt szoktuk meg, ezt szeretjük mint 
legszebb, leghajlékonyabb, legváltozatosabb hangnemekre alkalmas 
epikus versformát. Baksay jól érezte, hogy ez az igazi alakhű fordí-
tás, mer t maga is azt mondta, hogy «alakhű lehet valamely fordítás, 
ha nem felel is meg az eredeti versalakjának, fő az, hogy a tartalom 
ugyanazon szellemben vagy kedéllyel legyen visszaadva, mely az 
eredetin elömöb. 

De hát az alexandrinus e nagy előnyével szemben hátrányok is 
állanak, épúgy mint a hexameternél. A hexameter és a magyar 
alexandrinus-strófa ugyanis merőben különböző két versalak, ami 
nemcsak a szótagszámból következik, hanem főképen abból, hogy az 
egyik strófátlan, a másik pedig strófás versalak. Míg Homér hexa-
meterjei, mint említettem, igen sokszor szinte izolált sorok, addig a 
magyar alexandrinus természeténél fogva párosan rímelő, tehát két-
két sort mindig összekapcsol. Már pedig ez összekapcsolásnál nem 
elég, hogy akármilyen két egymásután következő sor rímeljen, hanem 
e két rímelő sornak olyannak kell lennie, melyek bizonyos befejezett 
értelmet adnak, melyek hosszabb értelmi nyugvóponttal végződnek. 
Sőt egyetlen magyar alexandrinus sor is merőben különbözik belső 
r i tmusánál fogva a hexametertől. Mert amíg emebben bátran át lehet 
vinni az értelmet a következő sorba, úgy is, ha az egyik sor végén 
pl. a jelző, a másiknak elején a hozzá tartozó főnév áll, addig a 
magyar alexandrinus sor magában is bizonyos értelmi nyugvópontot 
kíván a sor végén. Vagy miként ezt a magyar verstan kiváló teore-
tikusa, Négyesy László kifejezi: a sor (Négyesynél a «kéttagú perió-
dus») két dimeterből van szerkesztve, egyik az előtétel, másik az 
utótétel, és két mondás van benne egy nagyobb gondolati egységbe 
foglalva.» Ilyen két félre szakasztott gondolati egység van pl. Baksay 
e sorában: «Mind osztva van az már, a mi sarcot vettünk.» Ha 
aztán kót ilyen sor következik egymásután, rím által összekapcsolva, 
akkor e két sor, mint említettem, még magasabb gondolategységet 
követel meg; ilyen kót sor már magában véve egy-egy kisebb strófa, 
melyben, hogy ismét Négyesyt idézzem, egy kerek gondolat vagy 
gondolatsor jut kifejezésre. így midőn Baksay előbb citált sorához 
hozzájárul egy másik sor, a következő kis strófa alakul belőle : «De 
osztva van az már, a mi sarcot vettünk : || Nem volna igazság, uj 
osztályra vetnünk». Ha pedig e kétsoros kis strófa, másik kétsoros 
kis strófával összeírva, egy négysoros alexandrinus strófát alkot : 
akkor e nagyobb strófa még nagyobb gondolategységet képez, tehát 
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a végén még nagyobb értelmi szünetet kíván meg. Az az értelmi át-
hidalás (enjambement), mely már a kis strófa két sora közt is ellen-
kezik a magyar vers muzsikájával, még kellemetlenebbül hat, ha a 
két kis strófa értelme folyik át egymásba, és merőben bántóvá lehet, 
ha még a négysoros nagy strófák sincsenek értelmileg lezárva, hanem 
átfolynak egymásba. 

í m e egy-egy példa ez értelmi áthidalások mindegyikéből, Baksay 
Biásának első énekéből : 

«Isten után lévő ennyi fejedelem 
Közül csak te magad gyűlölködöl velem.» 

Itt, amint látható, az első sor végén nincsen a gondolat lezárva, 
amennyiben a «fejedelem»-hez tartozó névutó, a «közül» átment a 
második sorba. Vagy még bántóbb példa az a sor, ahol egy összetett 
szó van a sor vége által kétfelé választva, úgy hogy a szó első része 
az első sor végére, a másik a következő sor elejére kerül : 

«Hosszú sóhajtással válaszol a felleg-
Toroló istenség: rossz vége lesz ennek!» 

itt van egy példa, ahol a kétsoros kis strófában nem feje-
a gondolat, hanem átvitetik a következő kétsoros kis 

«Menj, derék Patroklos, a lányt vezesd elő, 
Hadd vigyék el neki ; de e dolog felől 
Halandó emberek és boldog istenek 
S gálád magam ellen tanúim legyenek.» 

It t a második sor második felében új gondolat kezdődik e szavakkal : 
«De e dolog felől». Ugyanilyen módon jut ellenkezésbe a magyar 
alexandrinus belső szerkezetével a költő akkor, ha a két rímelő sor 
közül a második nem hogy hozzákapcsolódnék az elsőben megkezdett 
gondolatsorhoz, hanem egy egészen új gondolatsort kezd el. íme erre 
is egy példa az első énekből. Az istenek hazajönnek Aethiopiából, 
amit így mond el Homeros : 

Tizenkettednapra hogy a hajnal fordul 
Az örök istenek megtérnek a torbul ; 
Zeus ballag legelői, a többi megette. 

Most már egész másra csap át a költő, Thetisre, aki a tenger habjá-
ból felemelkedik ós elmegy az égbe. Ezt természetesen már egy új 
s trófában kezdte volna Baksay, ha eredeti verset ír t volna, így pedig 
kénytelen volt nemcsak ugyanabban a strófában szólni róla, amely-
ben az istenek út járól beszélt, hanem még a páros rímet is hozzája 

Most 
ződik be 
strófába : 
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kötni ahhoz a gondolatkörhöz, melytől a dolog természete szerint el 
van választva. S így ezután : 

«Zeüs ballag legelői, a többi megette», 

oda kell csapnia : 

«Fia könyörgését Thetisz se feledte.» 

Baksay érzi, hogy ez egészen külön dolog, hogy e második sor nem 
jól van odaillesztve az elsőhöz, és ennek jelét adja azzal is, hogy az 
első sor után pontot is tesz, gondolatjelet is tesz, a második sor élére 
pedig még egy gondolatjelet rak, de hiába, ez a rímmel való össze-
kapcsolása két nem egymáshoz tartozó dolognak mégis szembeszökő 
marad és bántó. Ugyanúgy megtörténik ennek az ellenkezője i s : hogy 
nemcsak új rímmel, hanem strófa-közzel is el kell választania a for-
dítónak oly sorokat, melyek összetartoznak. íme erre is példa. Achilles, 
Agamemnont szidalmazván, elmondja, hogy ő nem a maga dolgában 
jö t t háborúskodni, hanem csak Menelaos sérelme miatt ; neki semmi 
baja sem volt soha a trójaiakkal : 

•Haraggal nem jöttem én fel Trója ellen, 
Ők soha boszuval nem illettek engem, 
Nem hajtották ők el lovamat, ökrömet 
El se kóborolták phthiai telkemet, 

Mert tengerek vannak s árnyas bércek köztünk, 
Hanem szemérmetlen, te miattad kezdtünk.» 

It t ugye nyilvánvaló, hogy ez a két sor : «el se kóborolták 
phth ia i telkemet, mert tengerek vannak s árnyas bércek köztünk» 
együvé tartozik. A fordító azonban mégis kénytelen volt e sorokat 
különválasztani és annak a magyarázatát, hogy miért nem kóborol-
ták el Achilles telkét, egy új strófába vinni át. 

De Baksay sokkal különb mestere a magyar versnek, semhogy 
az ilyen eljárás viszásságát ne érezné ; kerüli is, ahogy csak lehet, s 
ilyen erőszakosan szétszakított vagy természetesen összetolt sorokat 
aránylag keveset találhatni munkájában. Igaz azonban, hogy azért, 
hogy az ily hibát elkerülje, gyakran tesz olyast, ami szintén kifogá-
solható : ahol a négy sor, melyet strófává tesz, nem végződik nagyobb 
értelmi nyugvóponttal, hanem az eredetiben még egy ötödik sor járul 
hozzája s csak ott fejeződik be a beszéd vagy a leírás, ő azt az 
ötödik sort kihagyja. Erre is mindjár t az első énekben találhatunk 
példát, ott, ahol Thetis megnyugtat ja a fiát, hogy ne haragudjék 
olyan nagyon, ma jd kárpótolja őt Briseis helyett háromszor olyan 
fényes a j á n d é k k a l : 
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«Hát szűnjön a patvar, kardod ki se vonjad, 
Szóval a mint bírod, csak vissza toroljad, 
Mert ime megmondom, s nem hiu Ígéret, 
Háromszorosan tér vissza elvett béred.» 

Ezzel Baksaynál befejeződik Thetis beszédje, mert befejeződik a 
strófa; pedig a görögben más a gondolatsor befejezése: Thetis ott 
még ezt is lelkére köti fiának : «Hát végy erőt magadon, fogadj szót 
nekem.» Nem valami nagyon fontos sor, de az engedelmességre való 
e felhívásnak még sem volna szabad elmaradnia, annál inkább, mert 
hiszen Achilles éppen erre felel valamivel alább : «Megtartani illő, 
mit istennők mondtak, — Ok az engedelmest hallják kegyesebben. » 
Yan ennél fontosabb kihagyás is, szintén mindjár t az első énekben. 
Az öreg Nestor dicsekszik, hogy ő fiatal korában milyen kemény 
legény volt, óriásokkal küzdött egy sorban a centaurok ellen, sőt 
ezek az óriások maguk hívták őt, hogy vegyen részt harcaikban. 
Baksay megmondja, hogy «Idegen országban vélök ismerkedtem, 
Köztük erőm szerint én is emberkedtem, » de már azt a Nestor 
szempontjából nagyon jelentős tényt, hogy ők maguk tisztelték meg 
azzal, hogy soraikba meghívták ők (xaléoavro yap аотоТ) elhagyja. 
Nyilván ez a mondat nagyon megbolygatta volna strófa-szerkezetét. 
Elhagyott sort magából az első énekből is többet jegyeztem meg ; 
bár alig van kihagyva több oly fontos dolog, mint az, melyet itt 
idéztem, de azért a kihagyott sorok mindegyike hozzátartozik a 
Homér nyugodt, de széles elbeszélő módjához, mely inkább szapo-
rítja, semhogy kurtí taná a szót. Mikor pl. a Briseist vivő hajóra rá-
rakták a hekatombát, rászállt maga Briseis is, aztán végül a küldött-
ség vezetője Odysseus is : Homér hozzáteszi : «Mikor pedig mind fel-
szálltak, elindultak a vizek utjain». Kétségkívül a szövegből világos, 
hogy ezek csakugyan elindultak, de azért ezt a sort még sem szabad 
elhagyni, mert az ilyen, ismétlem, a Homér kényelmes epikai modorá-
hoz tartozik. Baksay gyakran elhagyogatja az ilyeneket is : «így szólt 
és leült», vagy «Ezután felemelkedett szólásra ez meg az» stb. Az 
efféle kihagyás az elbeszélésnek kissé gyorsabb menetet ad, gyorsabbat, 
mint aminő az eredetiben van, s ez hiba. De nemcsak kihagyás for-
dul elő, hanem kisebb-nagyobb toldás is, aminőket Csengeri is idézett 
Baksayból. Ám lényeges az ő példái között egy sincs, s ilyet magam 
sem találtam. 

Egyéb bajokat is okoz a versmérték. Baksay nem a Toldi vers-
formájában fordította az Iliást, hanem a Buda Haláláéban, tehát 
nem két összefogott négyes strófa alkot nála egy-egy stanzát, ha 
szabad e kifejezéssel élnem, hanem csak egyszerű négyes strófák 
követik egymást. De az előbb említettem kénytelenség, hogy az ér-
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telmi nyugvópontoknak lehetőleg strófa végére kell esniök, — holott 
Homérnál csak ritkán fordul elő, hogy a nagyobb értelmi nyugvópont 
épen négy-négy sor után következzék •— mondom, ez a kénytelenség 
nemcsak arra viszi rá a fordítót, hogy itt-ott a négyes strófa ked-
véért valamit kihagyjon, hanem ott, ahol ez a kihagyás nagyon 
aggályos lett volna, megváltoztassa a strófa szerkezetét, azaz majd öt-, 
majd hat-, majd hétsoros, sőt ennél is hosszabb strófát vessen a 
többi közé, néhol pedig két- vagy háromsoros strófát írjon. Sőt még 
az is előfordul, hogy a teljes sorok helyett fél sorokat ír, strófa végén 
is, strófa közepén is. Az^ Odyssea I I énekében pl. a 101, strófa 
közül csak 58 szabályos négysoros szak van; 29 hat-, 9 öt-, 4 hét-, 
1 kilencsoros. A mértéknek • ez a cserélgetése persze merőben ellen-
kezik azzal az epikai nyugalommal, amellyel Но mér elmondja tör-
ténetét. Szász Károly, aki szintén négysoros alexandrinus szakokban 
fordította le a homéri époszok egy-két részletét, az ő kitűnő formai 
érzékével át is látta a versmérték e cserélgetésének viszás voltát és 
mesteri technikájával végig megmaradt a négysoros strófa mellett. 
Persze azt, hogy a strófa végén mindenütt értelmi nyugvópont legyen 
s az egyik strófa utolsó strófája át ne kapcsolódjók a következő szak 
első sorába, ő sem bírta elérni. A versmérték heterogén volta ezt 
még a legkiválóbb verselőre nézve is lehetetlenné teszi. Baksaynál a 
strófa-szerkezetben nyilvánuló ez a szeszélyesség, ez a nyugtalanság, 
zavaró, sokszor bántó is, amit egyébiránt előttem már többen is meg-
állapítottak. Érdekes, hogy az az igen tisztelt barátom, aki gyönyörű 
akadémiai emlékbeszédben méltatta Baksay Iliását, még ezt a mér-
tékbeli szökdécselést is mint Baksay fordításának nagy erényét jel-
jemzi, azt mondván : «Baksay e már-már kopott versformákat ú j 
változatokkal, az előbb pedánsul egyenlő soroknak itt-ott rövidebb 
sorokkal, az előbb mindig csak páros rímelésnek itt-ott szeszélyes 
ugrásokkal tarkításával megint felüdítette.» Azt hiszem, Arany, aki 
ilyen «felüdítések» nélkül költötte valamennyi alexandrinusos époszát, 
aligha adna igazat tisztelt barátom e dicséretének. 

Baksay strófa-szerkezetének ez az itt-ott feltünedező nyugtalan-
ság igenis hátránya ; de zavaró voltán, legalább jórészben, könnyű 
volna segíteni, egy egyszerű, tipografikus változtatással, t. i. a soro-
kat strófaközi hézagok nélkül kellene lenyomatni, ily hézagot csak 
ott hagyva, ahol valóban új bekezdés van helyén. Ezzel teljesen nem 
tűnnék el a versmérték okozta mindennemű zavar, mert hisz így is 
megmaradna a nem egymáshoz tartozó sorok rímmel való össze-
kötése, hanem már a strófaszerkezet okozta nyugtalanság alig tenne 
számot. Most ellenben, mikor a négysoros strófát egyszer egy három-
soros váltja fel, egyetlen rímmel, egyszer egy ötsoros strófa aabbb ríme-

lrodalomtörténet. 17 
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léssel, egyszer egy olyan ötsoros strófa, ahol a negyedik sor rímtelen 
marad, ellenben középrímei vannak stb. : ez a sokféle variálgatás 
mondhatnám stílszerűtlen. Eákosi Jenő', aki 1873-ban hexameteres 
Homér-fordítással próbálkozott meg, 1886-ban o ly alexandrinusos 
fordítás-mutatványt tett közzé, ahol éppen azt tette, ami Baksaynál 
is helyesebb lett volna: strófa-köz nélkül, egyfolytában í r ta rímes 
sorait, spáciumot csak ott hagyva, ahol az elbeszélés menetében bizo-
nyos mélyebb bevágás van. 1 Ilyen strófátlan alexandrinus-sorokat írt 
két más újabb Homér-fordító i s : Boros Gábor, aki 1884 ben ily alak-
ban tette közzé az Odyssea első énekét, és az a névtelen, aki 1891-
ben a Katholikus Egyházi Közlönyben adta ki Hektor és Andromache 
búcsúját. Persze, ha így akarnók szedetni Baksay Homórjét, némi 
zavart okozna az, hogy a párosrímű sorokat gyakran más-más sémájú 
sorok követik, pl. ahol a rímelő sorok két közbevetett sorral vannak 
egymástól elválasztva, e séma szerint : aabccb. Hiába, a nem rímelő, 
izolált soroknak rímelő strófákká való összefogása egyike a legnehe-
zebb verselő feladatoknak, melyet teljesen, minden kifogás nélkül 
senkisem oldhat meg. Ez olyan, a dolog természetében rejlő hátrány, 
melyet el kell fogadnunk, ismét csak azt kérdezve, mennyire kárpótol 
bennünket a műfordító más ú ton? Hogy pedig e kárpótlást milyen 
pazar kézzel szórja nekünk Baksay, arról majd alább, ahol Baksay 
nyelvéről lesz szó, bővebben fogok beszélhetni. Egyébiránt, hogy félre-
értés ne legyen, hangsúlyozom, hogy Baksay a négyes strófák szövö-
getésében is a legtöbb helyen mesternek mutatkozik. Sokszor lapokon 
át folynak e versszakok anélkül, hogy az olvasó csak sejtené is, 
milyen tour de force-a a verselő technikának kellett hozzá, strófában 
hömpölyögtetni tova az izolált sorok áradatát ! 

E feladat rendkívüli nehézségeit bizonyára érezte az a nemrég 
fiatalon elhunyt írótársunk is, aki rövid pár év alatt mind a két 
nagy époszt átültette, még pedig szintén magyar alexandrinusokban, 
de rímtelenül. Ez irányban 'az első próbát magam tettem meg több 
mint 30 évvel ezelőtt, midőn «Görög költők» című könyvemben pár 
ívre való fordítást közöltem Homér mindkét époszából. É n azonban 
számot vetettem azzal, hogy a magyar alexandrinus csak 12 szótagú 
és hogy a görög hexameternek egész 17 sorig emelkedő szövege e 
12 sorban nehezen adható vissza. Ezért nem a 12 szótagú sort, hanem 
a 14 tagút választottam, Balassa Bálint e sémája szerint : 

1 E dolgozatom megírása után közölte velem Eákosi Jenő, hogy ő 
biztatta legnyomatékosabban Baksayt az Iliás alexandrinusos fordítására, 
de «óva intette» a strófás szerkezettől. 
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«Egy szép táncot, jó kedvemből, szép szerelmem, küldök, 
Kit gyakorta enmagamban te rólad éneklek.» 

Ez két szótaggal több ós így könnyebben belefér az, ami a hexa-
meterben el van mondva, s nem szorul a fordító sem a soroknak 
egymásba való átvitelére, összekapaszkodására, sem strófák szerkesz-
tésére, sem pedig szók és frázisok elsikkasztására. Yértesyt a válasz-
tott versmérték épen az utóbbira kényszerítette, soknemű kihagyásra, 
melyek számos ízben lényeges dolgokat is érintenek, még többször 
pedig a homéri előadás menetét, kényelmes folyását akasztják meg 
és szaggatottá, szinte balladaszerűvé teszik. A lényeges kihagyásra 
ime egy jellemző példa. Hektor a XXII. énekben azon töpreng, meg-
várja-e Achillest vagy Trójába szaladjon-e előle. Ha megvárja és 
mégis veszítenek a trójaik, könnyen azzal fogják vádolni, hogy túl-
ságos elbizakodottsága okozta a bajt, vagy hogy szórói-szóra idézzem 
a görögöt: «Hektor a maga erejében elbízván magát, vesztette el a 
népet.» Yértesy ebből ezt cs inál ja : «Hektornak ereje veszté el a 
népet». A Homór szövege teljesen világos és érthető, Yértesyó pedig 
zagyva, mert hisz Hektornak nem az ereje, hanem az erejének túl-
becsülése okozhatja csak a veszedelmet. Még egy példa a XXI. ének-
ből. Priamos inti fiát, hogy ne várja be Achillest egyedül, távol a 
többiektől. Baksaynál : «Ne marad j ott fiam, többiektől messze». 
(XXI. 38—9.) A súly tehát azon van, hogy csak akkor verekedjék, 
ha körülötte vannak a társai, a többi katona. Vértesynél épen ez a 
fontos része az intelemnek marad t ki, mert ő csak annyit mondat az 
öreg Priamos-szal : «Ne várd be || Az embert, ki ott jő.» 

A kevésbbé fontos kihagyásokból, melyek, mint említettem, meg-
változtatják az éposz széles epikai dikcióját, özönével idézhetném a 
példákat, melyekben jóformán halmozódnak egymásra a minden kötőszó 
nélkül egymás mellé sorozott és szinte a megkopasztottság hatásával 
bíró mondatok. íme pl. az első énekből egy pár ilyen mondat : « Szólt 
s Patroklos hajlot t barátja szavára, hozta' hajnalarcú Briseist sátrá-
ból. (Pont.) Átadta. (Pont.) Indul tak vissza a gályákhoz. (Pont.) Ment 
búsan a lány is. » Az eredetiben ez a kurta mondatos szaggatott beszéd 
egészen más színű : «így szólt, Patroklos pedig engedelmeskedett ked-
ves barátjának és kivezette sátrából a széparcú Briseist és átadta ne-
kik, hogy vigyék. Azok pedig ismét mennek az achajai hajókhoz és 
velük megy az asszony is, kénytelen-kelletlen . . . » 

Baksaynál is kifogásoltam néhány kihagyást, bár sokkal kevesebb 
fordul nála elő, mint Vértesynél; de mennyire kárpótol Baksay ver-
seinek csengő-bongó zenéjével ! Vértesy pedig nemcsak nem ad rímet, 
hanem a rímtelen alexandrinusokban is rosszul versel. A rímtelen 
magyar alexandrinus a magyar fülnek úgyis nagyon szokatlan ós alig 
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teszi vers benyomását ; Baksay még tovább ment s azt mondta : 
•Rímtelen alexandrin annyi, min t metrumtalan hexameter. Másfelől 
én ezt oly könnyűnek tartom, hogy ezt ugyan mindenki csinálhatná. » 
(L. Kéky B. életrajzát, 37. L) Kissé túlságosan szigorúan ítél a r ímtelen 
alexandrinusról, s abban is téved, hogy «ezt ugyan mindenki csinál-
hatná!» Annyi bizonyos, hogy a végből, hogy a rímtelen alexandrinus 
mégis versnek hasson, mindenekelőtt az kell, hogy ezek az alexandri-
nusok legalább jól csendüljenek és ne döcögjenek. Négyesy is, szólván 
Gyulainak arról a kísérletéről, hogy Szilágyi és Haj mán ban rím nélküli 
magyar alexandrinusokat írt, megjegyzi, hogy ez a kísérlet csak azért 
sikerülhetett kitűnően, mert a zengzetesség pótolja a rímet. Vórtesy-
nek tehát, hogy elfogadhatóvá tegye ezt a szokatlan formát, a r ímek 
hiányát igen dallamos sorokkal kellett volna pótolnia. Mert hiszen a 
magyar alexandrinusnak magában véve is igen élénk muzsikája lehet, 
ha a hangsúly mellett a rövid és hosszú szótagok elosztásában meg 
nem feledkezik azokról a bölcs szabályokról, amelyeket e részben 
Arany próbált először megállapítani, utána pedig Négyesy fejlesztett 
tovább. Fájdalom, a magyar hangsúlyos versek írói ezeket a finom-
ságokat igen könnyen szem elől tévesztik. Az ily gyenge verselők 
közé tartozik Vértesy is, aki tömérdek ízben elköveti mindazokat a 
hibákat, melyektől az Arany szép példái és Négyesy elmélete óva 
intik a költőt. Nála akárhányszor egy taktusba tolul két hangsúlyos 
szótag, pl. «Eredj isten sarja, Patroklos, hozd a lányt», vagy : «Hisz 
tudod mindezt, mért vegyem ú j r a sorra», vagy : «Mert a vad harc-
ban ő a mi erős várunk». Másutt a sormetszet van rossz helyen, pl. 
«На erős is vagy, ezt isten adta neked». Igen gyakran végzi hang-
súlyos egyszótagú szóval a sort, ami különösen bántó; pl. «Meg-
becsüli fiam és elégtételt ád», «Felhányja, a harcban mért említem 
a trószt», «Villámszóró Zeüs nyoszolyájához tér t» , sőt olyan sor is 
akad, ahol egyáltalában nincsen cezúra а вог közepén; pl. «Nem 
élt soká, mert istenharag üldözé». Ezek a rosszúl csengő sorok 
persze már nem a választott versformának következései, mer t egy 
jobb verselő ebben a felette kényelmes formában bizonyára legnagyobb 
részüket könnyen elkerülhette volna. Lassúbb, gondosabb munka talán 
elkerülhetővé tette volna őket Vértesyre nézve is, aki a két homéri 
éposz lefordítását egyéb elfoglaltsága mellett oly rövid idő alatt vé-
gezte be, hogy már ez is megmagyarázza azt az elnagyolt, elsietett 
vonást, mely műfordításait sok más tekintetben is jellemzi. 

Baksay versformája egyébiránt más újabb Homér-fordítóinknál is 
követőre talált. Valamennyi csak töredékeket nyú j to t t a két époszból, 
legszerencsésebben Csengery, aki Nausikaa epizódját 14 szótagú, de 
rímelő magyar verssorokban fordította. Ugyané mértéket fogadta el 
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Kutrucz Rezső, míg Jánosi Boldizsár megmaradt a 12 szótagú sor 
mellett. Ez is mutatja, hogy Baksay példája győzedelmes volt és hogy 
legtöbben az ő nyomdokában vélték Hómért leginkább megközelít-
hetőnek. 

III. Homér hangja. Az egyszerűség. 

Ezekben szólván a három fordítás mindegyikének formai előnyei-
ről és hátrányairól, áttérek minden fordítás egy másik fontos kellé-
kére : arra, hogy a fordító az eredeti költő hangján szólaljon meg. 
Már a fordítás külső formája megválasztásánál is szinte uralkodó az 
a szempont, hogy melyik alak alkalmasabb arra, hogy benne az 
eredeti költemény hangja híven legyen visszaadható. S itt nyomban 
észre kell vennünk, hogy a három alak közül erre minden esetre az 
a legalkalmasabb, melyet Baksay választott. Homér hangja ugyanis, 
bár nem szorosan vett népdalhang, — amire alább bővebben kell 
visszatérnem — de mégis oly műköltő hangja, aki minden rostjával 
a népköltészetben gyökeredzik. Egyszerűen, simán, világosan beszél, 
sohasem keresetten, érdesen, homályosan ; dikciója nemes és erőteljes, 
természetesen, frissen, könnyen foly, nem nehézkes, nem darabos. 
Igen r i tkán lesz prózaivá, de viszont sohasem is fellengző, dagályos; 
néha-néha ellapul egy kissé, de a cifrától mindig igen távol marad. 
Emelkedett, nemes stílus, mely a triviálist, az alszerüt kerüli, de sohasem 
olyan ünnepélyes stílus, aminőben pl. Klopstock szólal meg Messiásá-
ban, vagy Milton az Elveszett Paradicsomban. Az egész világirodalom 
epikájában csak egy nagy költő van, kinek hangja mondhatni telje-
sen fedezi Homér hangját, s ez Firdúszi, s mi magyarok oly szeren-
esések vagyunk, hogy a mi elbeszélő költészetünkben is van valaki, 
aki éppen ennek a naiv hangú műköltószetnek mestere : Arany János. 
Hogy Arany hangja mennyire rokon Hőmérővel, szépen kimutatja 
Kéky Lajos Arany epikai költészetéről írt tanulmányában.) Yalóban, 
a Buda Halála hangja az a hang, amelyen Homér is dalol, és mert 
erre a hangra egyetlen külföldi műköltő sem talált példát, elmond-
hatjuk, hogy nincsen egyetlen kultúrnemzet sem, melynek Homér-
fordítása annyira eltalálná az eredeti színét, jellegét, mint a Bakeayé. 
Mert eltekintve attól, hogy a naiv, népies zamatot csak népies forma 
tudja leginkább megadni, a hexameter annyiban is hátrányban van 
a magyar alexandrinussal szemben, hogy az nekünk nagyon is patho-
szos, nagyon is lendületes. Annyira az, hogy Arany János, mikor 
komikus époszt költött, a komikus hatás növelésére felhasználta azt 
az ellentétet is, mely a hétköznapi tartalom ós a fennen szárnyaló 
műforma közt van. Igen, a Homér-fordító Baksaynak legnagyobb 
szerencséje az volt, hogy készen találta a magyar formát, melybe a 
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görög tartalmat beléönthette. Persze sok más adományra is volt szük-
sége, hogy a nagy munkát oly fényesen elvégezze, mint ahogy el-
végezte, sokféle r i tka tulajdonságra, melyekről még alább bővebben 
lesz azó ; de egyike a legfontosabb problémáknak, a forma problémája 
reá nézve meg volt oldva : Arany példája volt előtte, Arany hangja, 
ennek nyomán kellett haladnia. 

De magát e formát mások is meglátták, meglátta Vértesy is, sőt 
ez azt az óriási kényelmet szerezte meg magának, hogy félretolta a 
rímet, ami a műfordítás munkáját ezerszeresen könnyebbé teszi, és 
ime a rímelő Baksay mégis toronymagasságban áll felette. Hogy van 
ez ? Mert Baksay költő volt, aki u tána tudta érezni Hómért, mer t 
nagy nyelvművész volt, aki szavakba is tudta önteni, amit utána ér-
zett. Homér egyszerűen szól, s épen az egyszerűt a legnehezebb for-
dítani ; a virágos, rethorikus stíl, mely ellentétekkel, trópusok halmo-
zásával, felkiáltásokkal, tömérdek metaforával dolgozik, sokkal köny-
nyebben utánozható, mint az a természetes nyelv, melyen Achilles 
haragjának és Odysseus bolyongásainak története van versbe szedve. 
Világosítsuk meg ezt példákkal. A modern költő nyelvében rendesen 
nagyon sok a szókép és különösen a személyesítés : Homér nem igen 
dolgozik effélékkel. A műfordító tehát, midőn, talán önkéntelenül is, 
képes beszédre fordít ja Homér képnélküli beszédét, meghamisítja 
annak a nyelvét ; ő azt hiszi, hogy szépíti, és talán néha valóban 
szebb is a fordított kifejezés, mint az eredeti, de mégis más az íze. 
Már Péterfy is szemére vetette Baksaynak, hogy nála sokszor «az 
egyszerűség helyébe jön cikornya, s közkeletű kifejezés helyébe egy 
messzebbről hozott népies kép». Csengeri is, becses Homér-mono-
grafiájában, utal arra, hogy Baksay mindjárt az Biás második sorá-
ban nem homéri nyelven szól, midőn azt mondja : «Peleüsz fiának 
végzetes haragját, mely az akhivoknak gyászba vonta napját». Az, 
hogy «gyászba vonta napját», képes beszéd, a Homér egyszerű kifeje-
zése helyet t : «ezer j a j t okozott». Ilyenféle vétségekre akadt Herman 
Grimm a Stolberg s Voss német, a Monti olasz fordításaiban is, 
midőn azt m o n d j a : «Stolberg, Voss und Monti schreiben geschriebene 
Sprache, Homer gesprochene», és különösen midőn Voss fordításában 
is azt kifogásolja, hogy nagyon is művelt módon hangzik : «Vossens 
Übersetzung leidet daran, dass sie zuweilen zu gebildet klingt». (Grimm, 
Homer, I. 137.) Megjegyzem mindjár t , nehogy félreértést támasszak, 
hogy Grimmnek ezt a Voss ellen emelt vádját teljességgel nem aka-
rom Baksay ellen is emelni, sőt ellenkezőleg, már itt is utalok arra, 
amire később vissza fogok térni, hogy e részben Baksay fordítása 
messze fölötte áll Vossénak. 

Csengeri több példát is említ, ahol nyilván bizonyos kisiklás van 
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a homéri hangból. Igazat adok neki s magam is szaporíthatnám e 
példákat. Pl. bizonnyal nem homóri kifejezés az sem, hogy «óh az 
akhiv földre kél micsoda felleg», mikor az eredetiben csak ez az egy-
Hzerfí frázis olvasható : «nagy gyász éri az akhájai földet». Valóban, 
megesik Baksayn, hogy Homér egyszerű nyelve néha nem egyszerű, 
virágos nyelvvé lesz nála. De mindjá r t itt is hozzáteszem, hogy 
Baksay ebben is sokkal nagyobb mértéket tart, mint, Vosst kivéve, 
valamennyi más idegen fordító. Hiszen Monti — igaz, hogy ragyogó 
verseléssel •— sokszor egész ossziáni hangon beszélteti Hómért, a 
híres Pope-féle angol fordítás pedig pointirozott beszédű, retorikai 
cicomákkal tele stílussá torzította a görög éposz nyelvét. Egy kiváló 
angol bíráló, Mathew Arnold, ezt úgy jellemezte, hogy Homér mindig 
úgy ír le, hogy szeme az illető tárgyon csügg, Pope pedig úgy, hogy 
szeme a saját stílusán csügg. (Essays, 223. 1.) Ismétlem, Homér egy-
szerű, naiv hangját egyetlen idegen fordító sem bírta úgy megszólal-
tatni, mint Baksay. E hangnak egyik legtündöklőbb példája a nagy-
mosásra készülő Nausikaa epizódja az Odyssea VI. énekében; ez az 
epizód kedvességre, bá j ra tán az eredetit is maga mögött hagyja. 

IV. Homér hangja. Régies szók és tájszók. 

Az egyszerű költői beszéddel ellenkezik a szokatlan, r i tkán hasz-
nált szók és szólások halmozása is, amelyeken az olvasó fennakad, 
amelyek egy részét vagy teljességgel nem érti, vagy csak homályosan 
sejti. És itt merül fel előttünk az a kérdés, jogosult-e a költői mű-
ben a tájszók, elavult szók és szólásmódok használata? Er re a kér-
désre természetesen igennel kell felelnünk, hiszen a nyelv nem valami 
megcsontosodott, megkövesedett szervezet, hanem élő növény, amely 
folyton változásban és fejlődésben van, hullatja levelét, azaz elejti, 
elfelejti némely szavát ós szólását, viszont kölcsönöz más nyelvekből, 
vagy maga képez új szókat és szólásokat. Minden irodalom nyelve 
rendszeresen gazdagodik olyan szókkal, amelyek vagy régen feledésbe 
merültek, holott nagyon kifejező erejűek, vagy csak egyes vidékeken 
szokásosak, holott jellemző voltuknál fogva nemcsak megérdemlik, 
hogy a nemzet közös szókincsébe is átjussanak, hanem ott sokszor 
valóságos hézagot is pótolnak, mert olyasmit fejeznek ki, amire az 
irodalmi nyelvben vagy egyáltalában nincsen szó, vagy legalább nin-
csen ugyanilyen jellemzetes szó. Ebből a szabályból kettő folyik : elő-
ször hogy csak olyan szókat kell feleleveníteni vagy a tájnyelvekből 
az irodalmi nyelvbe átvinni, amelyekre ennek a nyelvnek szüksége 
van, mivel teljességgel nem áll az, hogy valamely szó csak azért 
lehessen kedvesebb az író előtt, mert régi (ha csak szándékosan régi 
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írók nyelvén nem akar ja személyeit beszéltetni), vagy mert csak 
bizonyos vidékeken otthonosak — ismét azzal a feltevéssel, hogy 
a költő nem akarja annak a vidéknek lakosait sajátos nyelvük hű 
másolásával is jellemzőbben elénk állítani. 

Ami az elavult szókat illeti, vannak, akik ezeket Homér fordí-
tásában nemcsak jogosultaknak, hanem szükségeseknek is találják, 
mert hisz azt mondják, hogy Homér régi költő, tehát a nyelvének is 
régiesnek kell lenni. Hogy ez a logika milyen furcsaságokra vezetne, 
nyilvánvaló ; hisz i lyenformán minél régibb valamely költő, annál 
régiesebb nyelven kellene fordítani, Goethét talán a Kazinczy nyelvén, 
Tassot a Zrínyi nyelvén, Dantét körülbelül a Halottas Könyörgés 
nyelvén. Természetes, hogy arra nézve, valamely író fordításában 
helyénvalók-e az archaizmusok, az a mértékadó, vájjon az az író 
maga is használ-e ilyeneket ; ha igen, akkor a fordítónak is kell 
használnia, mert akkor az archaizmusok hozzátartoznak az illető író 
színéhez, ha pedig nem, akkor használatuk meghamisít ja az illető 
író nyelvét. E részben Baksayt nem is érheti semmiféle vád. Népies 
nyelven ír, tehát tudatosan használ tájszókat, de archaizmust nem. 
Ilyesmi inkább verselésében van, amikor a négysoros szakot Zrínyi 
módjára néhol csak egyetlen rímmel lá t ja el. Akad ugyan nála olyan 
szó is, amelyet a Szinnyei-féle Táj szótárban nem, hanem csakis a 
Simonyi-féle Nyelvtörténeti Szótárban bír tam meglelni, (ilyen pl. a 
himlelni szó, 119. 1.) vagy az Odysseában használt vesztegni szó eh, 
vesztegelni, de minthogy a Táj szótár tudós szerkesztője is figyelmeztet 
arra, hogy gyűjteményét ne nézze senki teljesnek, amint ez a dolog 
természetéből is foly, ennélfogva nem merném állítani erről a két 
szóról sem, hogy archaizmusok. Bizonyára hallhatta Baksay élő 
nyelven is, mint sok más jellegzetes tájszót, melyekkel verseit itt-ott 
meg-megtűzködte. Hogy ezek a tájszók mind megfelelnek-e annak a 
fentebb említettem követelésnek, hogy úgyszólván hézagpótlók legye-
nek, nem merném állítani. Az ilyen táj szók, mint révem (ehelyett 
süvem, sógorom, 132. 1.), vagy boncz, ehelyett comb (17. 1.), bizony 
nem pótolnak szükséget. Az ilyenekkel járó szókincsgyarapítás nem 
ér fel azzal a hátránnyal , hogy miat tuk az olvasónak meg-meg kell 
állapodni, és, mivel Baksay csak egy-két helyen lát ta el szómagya-
rázatokkal Iliását, Czuczor-Pogarasit, Ballagit, Szinnyeit, Simonyit 
kell segítségül hívnia, míg tisztába jön e szók értelmével. De az 
ilyenek nem gyakori esetek. A Baksay használta tájszók sokszor igen 
szerencsésen vannak a szövegbe illesztve, úgy, hogy sokkal jellemzőb-
ben adják vissza az eredetit, mintahogy irodalmi szóval lehetne. 
Ilyen pl. a topa tulok kifejezés, amelyet a nehéz, esetlen járású 
állatra használnak, vagy Ares mellékneve : a szegődi. Homérnél 
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ugyanis a harc istenét (V. 831.) e szóval szidják : àXXonpôaaXXoç, 
amely idiomatikus görög szót Yoss így fordította le rabszolga hűség, 
gel: «Andernundandern. » (Grimm A lier ive l tsk finnek fordítja.) Jelenti 
pedig ez a görög szó azt, hogy Ares ingatag isten, majd ehhez, ma jd 
ahhoz pártol, csélcsap. Baksay erre az említett pompás tájszót hasz-
nálja, melyet eddig kevesen ismertünk, de amely megérdemli, hogy 
belekerüljön az irodalom nyelvébe ; sok vidéken ugyanis szegődinek 
mondják az olyan legényt, aki ide is, oda is szegődik, de idejét ki 
nem tölti. 

Azt, hogy irodalmi szókat tájnyelvi alakban használ Baksay, pl. 
ing helyett ümeg, már kevésbbé lehet helyeselni, ép úgy, mint bajos 
az olyan szót, melynek az irodalmi nyelvben meghatározott értelme 
van, tájnyelvi értelemben írni, ahogy Baksay a menyem szóval tesz, 
melyet a sógorasszony értelmében használ. A hatodik énekben ugyanis 
Hektor megkérdezi felesége szolgálóit, hova ment asszonyuk : az 
ángyaihoz vagy a sógorasszonyaihoz ? A görögnek t. i. külön szava 
van a fér j nővérének megjelölésére {yálomq) és a fitestvér neje szá-
mára (eivátBpsg). Magyarul a testvér feleségét ángyomnak hívják, a 
fitestvér nejét ellenben több helyen sógorasszonynak mondják, ámbár 
igen sok helyen és az irodalom nyelvében is ezzel a névvel nevezik 
az ángyot is. Van azonban olyan vidék, ahol az utóbbi sógorsági 
viszonyt a menyem szóval jelölik, és Baksay is elfogadja ezt az el-
nevezést ; ámde ez a szó a közszokás szerint más értelemben lévén 
használatos, Baksaynál megzavarja az olvasót, mert arról, hogy 
Andromachenak menyei is lettek volna, Homér semmit sem tud. 
Hasonló okból kell helytelenítenem, hogy a mátka szót az Odysseá-
ban lánypajtás értelemben használja, merőben eltérve a közhasználat-
ban elfogadott értelemtől. Minden esetre kívánatos volna, ha Baksay 
munkájának újabb kiadásakor mindezeket a szókat, mind pedig azo-
kat a tájszókat, melyek az olvasók zöme előtt ismeretlenek, jegyze-
tekkel kísérnék, mert így a szöveg sok helyütt nehezen érthető. Mert 
azt, hogy вЪопдог» parázson főzött búzát jelent, vajmi kevesen fog-
ják tudni, ép úgy, mint ahogy kevesen ismerhetik a vedelni szót 
abban az értelemben, hogy sokat inni, vagy a vadó szót abban az 
értelemben, hogy kánya vagy a geszt szót abban az értelemben, 
hogy fa, vagy a hongorodnit abban az értelemben, hogy beleakadni, 
a mely utóbbi szót semmiféle rendelkezésemre álló szótárban meg nem 
találtam. Nem tudom, mely vidéken mondják ezt a szót szeressen 
abban az értelemben: «annak rendje-módja szerint», de valahol bizo-
nyára mondják, mert Baksay nem írná : «Mozduljatok, szekérrel, 
lovakkal szeressen. (94. 1.) Az bizonyos, hogy kevesen ismerik e szó 
ily használatát. Az Odysseában még több ilyen táj szó van : pl. bog dán 
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eh. szélvihar, sügej eh. csalit, meggubahodni eh. megbódulni, gyuha 
eh. bendő stb. 

E tájszókon kívül is vannak Baksaynak olyan szavai és kifeje-
zései, amelyek nagyon elütnek a mai nyelvhasználattól, bár ma-
gyaros voltukban nem lehet kételkedni : pl. midőn az örvendezni 
igét tárgyasan használ ja : «E szót Diomédes igen örvendezte» vagy 
midőn az itallal való áldozást áldakozás-nak mondja. Nem szeretem 
a hőslő szót sem, melyet Szabó Istvántól vett át s az Odysseában a 
fivTjariíjp (kérő) fordítására használ. Szeret itt-ott másféle különössé-
get is alkalmazni, ami kissé meglepi, vagy mondjuk meghökkenti az 
olvasót, pl. mikor a Hellespontost állandóan Helle torokjának mondja. 
Még ortográfiájában is szereti az efféle szokatlanságokat : pl. azt, hogy 
bőg, zúg, mindig két g-vel í r ja a végén, azt hogy dús, úgy írja, hogy 
dúzs, zs-vel stb. stb. De hát már Arany megmondta, hogy van külön 
«költői ortográfia» is. Aranyt idézem, mikor Baksay szép inversióit 
is kiemelem. Arany a Nemzeti Yersidomról szóló tanulmányában 
bölcsen fejtegeti, mily magyaros bizonyos esetekben egyes olyan 
szók hátra vetése, melyeknek természetes helyük a mondat elején 
volna. Bégies és szép forma tehát az ilyen : «Pilláikról forró könny-
cseppjeik hullnak, Patroklos halálán mert igen busulnak.» De már 
abban erősen kételkedem, vajon megállja-e helyét ez az inverzió is : 
«Bajtársa volt ez mert annak az embernek» vagy ez : «Sokkal erő-
sebbek vagyunk mivel nálok». 

V. Homér hangja. A népiesség. Magyarosság. 

Mindezeket annak jellemzésére hoztam fel, hogy Homér hangjá-
nak egyszerűsége, simasága, természetessége ellen egynémely vétség 
Baksaynál is akad, aki pedig egyébként épen az egyszerű költői nyelv-
nek nagy művésze. De Homér nyelvének van valami más jellem-
vonása is, amelyre fentebb futólag szintén utaltam : bizonyos fokú 
népiesség. Említet tem azt is, hogy érzésem szerint Homér nyelve 
körülbelül megfelel a Buda halála nyelvének. Arany nem hiába táp-
lálkozott Homérra l és nem hiába mondta époszait «tejjel-mézzel folyó 
népi költeményeknek». Ezért nem érezteti egyetlen Homér-fordító sem 
oly csodálatos sikerrel Homér nyelvének a népieshez hajló ízét, mint 
az Arany nyomán járó Baksay. E részben, ismétlem, ő a legkiválóbb 
Homér-tolmács a világirodalomban, mert pl. az annyira csodált Voss-
féle fordítás Homér hangjának ezt a színét egészen elejti. Azt mon-
dom : Homér nyelvének a népieshez hajló ize van, épúgy mint Arany 
nyelvének. Mert hisz Arany nyelve sem szoros értelemben vett nép-
nyelv, hanem —- mint ő maga írta — «a népnyelvből fejlesztett, 
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annak Ize és szelleme szerint való műköltői nyelv», «a műnyelvet 
megközelítő s ennek virágaival ékes». Ez a népies ízű nyelv persze 
azzal a veszéllyel jár, hogy a fordító vagy nagyon is sujtásos magya-
rossággal adja vissza a költőt, vagy ha e veszélyt el is kerüli, a 
népiesre való igyekvésében könnyen az alszerűbe, a triviálisba téved. 
Mindkettő persze nagy hiba volna, de Baksayt finom költői érzéke 
megóvta tőlük. Az előbbi hibával Péterfy vádolta, de szerintem alap-
talanul. О kivált egy példát hoz fel vádja igazolására : azt, hogy mikor 
az istenek az első énekben megtérnek az aethiopsok földjéről és Zeus 
megy legelői, a többi istenek pedig utána, Baksay így fordítja az 
illető sor t : «Zeus ballag legelői, a többi megette». S Péterfy hozzá-
teszi, hogy «ez a jó magyar ballagás eszünkbe ju t ta t ja a falusi bírót 
vagy a tisztesen öltözött komoly parasztot, amint vasárnap a temp-
lomba indul». Már most igaz, hogy az eredetiben csak egyszerű me-
nésről van szó, de hogy Baksay a menést ballagássá teszi, nem 
homérietlen, mert hiszen mindenki tudja, hogy Homér az isteneket 
igenis lehúzta egy kissé földi lényekké. Már Longinus megmondta, 
hogy «sokszor úgy tetszik neki, mintha Homér az ő hőseit istenekké 
akarta volna magasztosítani, isteneit pedig emberekké alacsonyítani». 
Aki elolvassa az istenek egymásközti patvarkodását, mindjár t az első 
énekben, kételkedni fog abban, hogy Homér valóban oly fönségesnek 
képzelte-e az istenek e menetét, mint ahogy Péterfy gondolja. Másik 
kifogása arra vonatkozik, hogy az istenek meg akarták kötözni Zeust 
és Baksay a megkötözni helyett azt mondja gúzsba kölni. Szerinte 
gúzsba kötik a tolvaj cigányt, a csavargót, a rossz gyermeket, gúzst 
kötnek a lovak lábára, s most Zeus is ebbe a társaságba kerül. Azt 
mondja, így Hári János mesélhetne az olympusi perpatvarról ; paro-
dizáló kitételnek mondja a gúzsbakötést, pedig szerintem épen nem 
az. Az istenek meg akarták kötözni Zeust, bizonyára kezét, lábát, s 
ezt jó magyarul bízvást lehet gúzsbakötésnek mondani, anélkül, hogy 
itt paródiáról lehetne beszólni. Az, hogy az istenek ilyen módon 
fenekedtek egymás ellen és maga a főisten ellen is, semmi esetre 
sem Baksay hibája, hanem ez a Homér felfogása, aki, ismétlem, az 
istenekről szólva, gyakran használ bizonyos, hogy úgy mondjam, 
familiáris hangot.1 Talán abban már inkább igazat lehet adni Póterfy-
nek, hogy szerinte hibás a Hephaistos «biczebócza» jelzője, ami 
talán humorosabb a kelleténél, noha az istenek «halhatatlan» kaca-

f -
1 Péterfy e vádjaival szemben egyébiránt helyesen megvédi Baksayt 

Kéky Lajos is, kinek Baksayról szóló könyvét csak e dolgozatom megírása 
után olvashattam el. 
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gása a bortöltögető Hephaistos láttára bizonyára az isten esetlen 
járáskelésének szólt. Egyébiránt Baksay maga is lemondott az Odysseá-
ban a biczebóczáról és az istent már csak sántának nevezi. Még több 
joggal lehetne kifogásolni, hogy Baksay a ruhadarabok között több 
helyütt dolmányt, egy helyütt még subát is emleget, az Odysseában 
még mentét is. Erre már inkább illik Péterfynek az a mondása, hogy 
«az olvasó a jkán a naiv, boldog mosoly helyett néha olyan kél, me-
lyet akarat lan paródia támaszt». De viszont abban is egyet kell ér-
tenem Péterfyvel, hogy «már dicséret illeti a fordítót, ha ilyesmi 
csak ritkán, kivételképen esik meg». 

Altalánosságban, ismétlem, nem fogadható el Péterfynek az a 
vádja, hogy Baksay Homérost «túlságig átír ja a népiesbe». Hogy 
mennyire vigyáz arra, hogy a népies nyelv ne váljék parodisztikussá, 
csak egy kis példával mutatom meg. Vértesy fordításában pl. a harc-
ban a hősök gyakran «a fűbe harapnak» ; ez а humoros ízű kitétel 
szinte keze ügyébe esik а fordítónak, mert a görög eredetiben rokon 
idiomatikus kifejezés v a n : yalav idúzyv, «a földet vették magukra». 
(VI. 19.) Baksay itt azt mondja, hogy a hős mindkettőt «a föld alá 
küldte», másutt pedig azt mondja hasonló helyen: «a porba harap-
tak». Általában Baksayt költői érzéke majd mindig megóvja attól, 
hogy a népiesből triviálisba ne csapjon át. Vértesynél, akit pedig 
nem lehet túlzott népiességgel vádolni, sokkal gyakoribb az ilyen 
botlás. Pl. mind já r t az első énekben ezt mondat ja Achillessel: «Fújják 
föl királyuk osztán valamennyien!» Ez a «fújják föl királyuk!» ha-
tározottan pórias, nem pedig népies ; Baksay itt is sokkal jobb : 
«Hadd keserülje meg a kedves királyát!». Szintén Vértesyből való: 
«Danaok dögének nem vet addig véget» ; mennyivel nemesebb Baksay: 
«Meg sem szűnik addig ra j tuk ez az inség». Egy s más helyen persze 
Baksay is belebotlik a póriasba, hiszen néha még a jó Homér is 
szundikál ; így többször aposztrofálják emberek és istenek egymást e 
szóval: a Nyavalyás /», ami a Homér stílusába sehogy sem illik bele. 
De általában Baksay mesterül megmarad Homér emelkedett költői 
hangjában és főkép ritka művészettel bír ja elkerülni azt a hibát, 
melybe Homér igen sok fordítója beleesik : nyelve nem laposodik el, 
nem lesz prózaivá. Ilyesmire inkább csak az Odysseában akadhatni, 
ahol pl. ilyen két sor is v a n : «Minő fontos érdek arra ösztönözte || 
Egyikét másikát bajnok ifjainknak». De mint említettem, az Odyssea 
még hí ján van a végső csiszoló munkának, mely az efféléket bizonnyal 
kiküszöbölte volna. 

Hogy Baksay költői ereje mennyire meg tudott birkózni azokkal 
a helyekkel is, ahol az elprózaiasodás leginkább fenyegette, arra csak 
egy példát. Khalkhas fél, hogy Agamemnon boszút áll rajta, ha olyant 
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jósol, ami annak nincsen kedvére, és azt mondja egyebek közt (Kempf 
fordításában) : «Mert hisz erősb a király, ki a gyengébb félre nehez-
tel, H Mert ha dühét aznap ha talán elfojtja magában, || Őrz i szivén a 
boszut, valamíg később ki nem önti». Ez hü, ez tartalmilag korrekt > 
de mi lesz e gondolatból Baksay nyelvén ? 

«S a király csak király, és ha ujjat húz a 
Szegény ember véle, rövidebbet húzza. 
Titkolja haragját ideig és rejti , 
Kiontja azonnal, mihelyt szerit ejti.» 

Ebből a példából is láthatni, hogy Baksay is hü fordító, csak 
nem a szót fordítja, hanem a gondolatot önti magyaros formába. 
Az, hogy «mégis csak erősebb a király», amit a görög szöveg mond, 
a Kempf fordításában egészen jól van kifejezve e szavakkal «mert 
hisz erősb a király», de Baksay ugyanazt költó'iebben, magyarabbul, 
zamatosan mondja ki azzal, hogy «csak király a király !» 

Talán kelleténél tovább időztem e példáknál, de meg kellett 
tennem, mert a Baksay-féle Iliás ellen legtöbben éppen azt a vádat 
hangoztatják, hogy túlságosan népies, vagy amint Baksay maga 
mondta, kedves öniróniával : hogy bundaszagú. Azért, mert nyelve 
sokkal erősebben táplálkozik a nép nyelvéből, mint akárhány más 
költőnké, azért mert pazarul szórja verseiben a szebbnél-szebb magyar 
idiomatizmusokat, azért mert majd minden lapjáról lehet szedni egy-
egy magyar illatú virágát az ő szólás-kincsének: hamarosan rásütöt-
ték, hogy Homérje nagyon is sujtásos és sallangos. Mily igaztalan és 
méltatlan vád ! Hát már annyira ju tot t a mi nyelvérzékünk, melyet 
napról-napra ront az újságírás fakó stílje, hogy fáj neki az, ami 
tőrül-metszett magyar ? Azért mert egy-két helyen a magy ar vers és 
Homérnek a népieshez hajló íze rácsábította Baksayt egy-két oly 
szóra vagy frázisra, melyet magam is hibáztattam (ilyenek is inkább 
a nem végleges alakjában ránk maradt Odyssea-fordításban akadnak) : 
szabad-e egy tízezernél több sorra ter jedő nagy munkát afféle sujtásos, 
sallangos jelszókkal szinte gúnytárggyá tenni? De nem vitatkozom e 
vádolókkal. Cáfolatul csak néhány helyet idézek Baksayból — ezek 
az idézetek jobban megfelelnek, mint ahogy én tehetném. 

í m e először egy harci jelenet : a t rójaiak és akhivok összecsapása, 
а ХП1. énekből: 

Mintha a sok sisak, sok pajzs össze-szőve, 
Ember a sisakkal össze volna nőve, 
A sok fényes sisak sörényes czímeri 
Minden mozdulásra, lengvén, egymást veri, 
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Dárda összecsattog, mely a kézben forog : 
Olyan sűrű rendben állanak a sorok ; 
A diadal vágya lelköket tüzeli. 

A trójaiak is nagy seregben jőnek ; 
Hektor jár előttök, száguldozva, főnek ; 
Mint valamely szikla, melyet sűrű zápor 
Nagy sok idők folytán alá-mos vaczkából, 
Aztán nekidőlvén egy rohanó patak 
Sodorja a bérczről, dörgve alá szakad, 
Zúgg az erdő, amint szirtről szirtre szökken, 
Egyenes útjából de ki még se zökken, 
Míg a kötött földön lassúdva terűi el, 
Nem is gördül tovább, bár jött nagy terűvel : 

Oly erővel száguld seregei élén, 
Meg sem akar állni csak a tenger szólén .. ' . 

íme másik példa : a Patroklosz halálán búslakodó lovak híres epizódja, 
а XVII . énekből. 

Akhillesz két lova pedig sírni kezde. 
Mikor megálltak az ütközettől messze, 
Mert kis-gazdájokat ott látták a porba, 
Ember-ölő Hektor lábától tiporva. 

Automedon őket hiába zaklatja, 
Ostorát fölöttük igen suhogtatja, 
Majd halk biztatással néven szólogatja, 
Majd meg szidalommal : nincsen foganatja. 

Mert nem indítanak, sem a hajók elé, 
A Helle-torokhoz, sem a csata felé. 
Egy helyben a két ló, mint valami czövek, 
Mint a sírhalmokat jelző oszlop-kövek. 

Ékes szekerével egyik sem törődik, 
Fejét elereszti, lóggatja a földig, 
Pilláikról forró könycseppeik húllnak, 
Patroklosz halálán mert igen busúlnak . . . 

íme a VIII. ének híres esti képe, a tábortüzekről. 

Egész éje-hosszat most a dárdán örül, 
Boldogan pihen a lobogó tűz körül. 
S mintha nyári csendes holdvilágos éjjel 
Sok tündöklő csillag hinti fényét széjjel, 
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A levegő tiszta, szélnek sincs fuvalma, 
Belátszik a hegynek orma, völgye, halma, 
Fénylik az égbolton égi tüzek rendi, 
Szemlélvén a pásztor, szivében örvendi : 
Térségén a partnak, Xanthoszi vidéknek, 
Ilionnal szemben olyan tüzek égnek . . . 

Ilyen az a magyar nyelv, melyet sallangosnak és sujtásosnak mond 
a rövidlátó ítélkezés ! E példák egyúttal fényesen mutat ják azt is, 
mennyire tudatában volt Baksay a műfordítás ama legfőbb törvényé-
nek, melyet már idéztem tőle, hogy «a tartalom ugyanazon szellem-
ben vagy kedéllyel legyen visszaadva, mely az eredetin elömöl». 

VI. A tartalmi hűség. 

Ha ezekben megmutattam, hogy a három fordító közül mennyire 
kiválik Baksay az eredeti hangjának visszaadását illetőleg, i m m á r rá 
kell térnem arra a másik kérdésre, melyet m á r föntebb sebtiben érin-
tettem : hűsége kiterjed-e az eredeti tar talmára is? Iménti idézetem-
ből is látszik, hogy Baksay erre igenis törekedett, hisz azt mondja : 
az eredeti tartalmat vissza kell adni. Lássuk, mennyire felelt meg e 
céljának. 

Homér fordítójának természetesen jól kell ismernie a homéri 
világot, vagy hogy a tudományos terminussal éljek, a homéri reáliákat, 
amire pedig csak a filológia taní t ja meg az embert. E filológiai tudás 
dolgában már érheti Baksayt egynémely gáncs. Hiába, költői adomány 
és pedáns tudományosság nem igen szokott együtt lenni. Egy-két 
efféle dolgot hadd említek fel. Agamemnon azt mondja Chryseisről, 
hogy ő ezt a rablányt megtart ja magának, hadd öregedjék meg az ő 
hajlékában, hadd szőjje ott a vásznat. Baksaynál ez így van : «Messze 
hazájától vásznam szövi székén». Igen ám, csakhogy a görögök nem 
ülve szőttek, hanem a szövőszék körött fel-alájárva, s Homerosnál 
valóban így is van : «Готои êjroc/ofiévijv«. A görög szövőszék ugyanis 
függőlegesen állott s jobbra-balra jártak mellette, hogy a vetélőt át-
vigyék a szövővesszővel, oda verjék a fonalat. (Csengeri, Homeros 
Iliasa, 2.) Az italáldozatot is úgy írja le Baksay, hogy erről a szer-
tartásról hamis képet kelt ; azt mondja .ugyanis : 

«Majd a fiatalság kezében a kúpa 
Jár sorra a körben borral koszorúzva», 

pedig ez a szertartás úgy folyt le, hogy az i f jak itallal töltötték meg 
az edényeket, s mindnyájuknak osztottak, áldozati italt töltve serle-
gükbe. A «borral koszorúzva», mint Csengeri már megállapította, 
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félreértés. Ugyanő említi azt a helyet is, ahol Khalkhas azt m o n d j a 
Apollónak, teljesítse kérését, mer t «templomodoat sokszor én fel-
koszorúztam» ; holott a templomok felkoszorúzásáról a görög régisé-
gek semmit sem tudnak. 

A görög államélet dolgában is téves fogalmakat kelt Baksay, 
midőn Nestor azt mondja Agamemnonról, hogy neki «több a jobbágya», 
holott a jobbágyság a szónak nálunk elfogadott értelmében a görögök-
nél egészen ismeretlen volt ; Homér nem is mond egyebet, mint azt, 
hogy «többeken uralkodik» ( ine i nAsóveo-trev aváaast). Ilyen, kissé 
modern ízű kifejezés az apród is, melyet sűrűen használ, vagy a 
tündér és tündéri, vagy pl. az, mikor Athénét min t az ég királynéját 
emlegeti az Odysseában, holott az égi királyné a keresztény vallás 
képei közé tartozik. 

Ezek, ismétlem, csak apróságok, nem is fordulnak elő gyakran, 
de mégis oly szeplők, melyeket az ember nem lát szívesen Baksay 
munkájában. Csengeri, ki az effélékre először mutatot t rá a ha t első 
énekről megjelent bírálatában (Magyar Psedagogia 1897), méltán fáj-
lalja, hogy Baksay nem elég erős filológiai fegyverzettel végezte mun-
káját és még a Télfy-féle rossz prózafordítást is elfogadta tekintély-
nek. Ha egy avatott filológus átnézte volna Baksay Iliását a kinyo-
matás előtt, nagy hasznára vált volna. 

Homér nyelvének fő jellemvonásait vázolva, fentebb még nem 
emlékeztem meg egy olyan vonásról, mely pedig nemcsak egyike a 
legszembetűnőbbeknek, hanem a legtöbb nehézséget is okozza a for-
dítónak. Homér különös jelzőit értem, melyekről egész irodalom van. 
A görög epikusnak ugyanis az a modern olvasó szemében igen külö-
nös szokása van, hogy több személyre és dologra nézve csak egy vagy 
két jelzője van, melyeket állandóan az illető neve elé biggyeszt, holott 
a modern költő a jelzőkben is változatosságra igyekszik. Az ilyen ineg-
jegecesedett, stereotip jelzők pl., hogy Hére ma jdnem mindig fehér-
karu, Achilles mindig gyorslábú, az achájok jó lábvértüek, Zeus 
pajzsrázó vagy felhőgyüjtő, viharpajzsos, Apollo messzelövő, Thetis 
ezüstlábú stb. stb. A modem költői nyelv ez egyhangú jellemzés-
módtól merőben eltér, s nekünk egyébként is csak az a jelző tetszik 
megfelelőnek, amely a helyzetből foly. Igen különösen hat pl., mikor 
Achilles ott ül a sátra előtt és nagyokat sóhajt elvesztett rablányáért , 
s a költő még itt is úgy emlegeti, mint a gyorslábú Achillest. (Nem 
tekintve, hogy modern hallgató előtt az is nagyon furcsa, mikor egy 
rettenthetetlennek rajzolt hősvitéz állandóan m i n t gyorslábú van 
jellemezve, mert hiszen a mi harcainkban a hősiességnek az ellen-
tétéhez kell a gyors láb.) Az is bizonyára furcsán hat a mai olvasóra, 
mikor Andromache elpanaszolja, hogy jóformán egész családját kiirtotta 
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Achilles, a hét testvérét is egy napon ölte meg a «gyorslábú isteni» 
Achilles, vagy hogy Hektor, mikor keresi a feleségét, a cselédektől nem 
azt kérdi, hol van a feleségem, hanem azt, hogy hol van a fehér-
karú Andromache. A Homér-fordítók egy része belenyugodott a 
homóri nyelv e különösségébe és egyszerűen lefordította a görög 
jelzőket, úgy ahogy birta, már t. i. amennyire belefértek a versmér-
tékbe és amennyiben nem nagyon ellenkeztek a nyelvszokással. Herét 
pl. ökörszeműnek is mondja Homér, és ez a mi nyelvszokásunk sze-
rint nagyon bizarr jelző ; megtették hát ünőszeműnek, vagy csak egy-
szerűen nagyszeműnek. Baksay e részben azt az utat választotta, hogy 
az állandó jelzőket nem ismétli folyton, hanem gyakran elhagyja, 
ott pedig, ahol megtart ja a jelzőket, csak azokat hagyja meg válto-
zatlanul, melyek nem nagyon alkalmatlanok a magyar fülnek, a 
többieket pedig lehetőleg enyhíti, a különcködő szinezésűeket kereset-
lenebbekkel cseréli fel ; így a gyorslábú Achillesből lesz délceg 
Achilles (bár több helyütt megmarad a gyorslábú is), a pajzsrázó 
Zeusból egyszerűen pajzsos Zeus, a felleg gyűjtő Zeusból fellegző 
Zeus, bár van úgy, hogy megmarad fellegtorolónak ; az « Ökörszemű 
felséges» Hére csak felséges Hére marad és így tovább. Helyes költői 
érzék, finom tapintat vezette ebben is, mert ami az eredetiben bizo-
nyára nem keltette a bizarrság benyomását, annak e benyomást a 
fordításban sem szabad keltenie. 

Költői érzéke majd mindig helyesen vezette abban, hol hagyja 
el a jelzőt, hol ne. Midőn pl. a Hektor és Andromache közti jelenet-
ben Hektor keblére akarja ölelni kis fiát, de ez megijedve atyja sisak-
forgójától, sírva fakad és ijedten búvik dajkájának keblére, Baksay 
elhagyja a dajka aszépövű» jelzőjét; valóban soha rosszabb helyen 
henyébb jelző nem volt alkalmazva, mint itt, ahol minden figyelem 
Hektorra, Andromachéra és a síró gyermekre irányul. Hogy a gyermek 
a szépövű dajka keblére búvik, a magyarban majdnem komikusan 
hatna. A mi érzésünk szerint ugyanolyan henye jelző az is, m i i o r 
Andromache rémhíreket hall a csatáról és rosszat gyanítva «őrjöngve 
szaladt ki a házból, magával szólítva szépfűrtű cselédit». Modern 
költő bizonyára semmikópen le nem írná, hogy egy férje halálát 
sejtő asszony őrült ijedelmében a szépfűrtű cselédeit hívja magával. 
Ez a szépfűrtű jelző azonban Baksaynál már nem tünt el. Mellesleg 
megjegyzem, hogy Thewrewk Emil a jelzőket nagyobbára igen híven 
tolmácsolta, bár nyelvtani szempontból kétségkívül helyes összetett 
szavai, mint «hangja-erős», « szeme-fényes» stb., némileg különösen 
hangzanak. 

Homér stílusának van még egy különössége, mely szintén eltér 
a modern írói szokásoktól : az, hogy nemcsak szókat ismétel, hanem 

Irodalomtörténet. 18 
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egész mondatokat is, melyek afféle clichó-ivé lesznek a költői elő-
adásnak. A beszélgetésben mindig vissza-visszatérő epikai közhelyek 
az ilyesek : «Erre felelve viszonçotta a gyorslábú Achilles» ; vagy 
«így szólt és leült, erre felkelt amaz» stb. Sőt ismétlődnek egész 
mondatsorok is, néha 10—20 sorosak is. Ismétlődő cselekvények 
többnyire ismétlődő kifejezésekkel vannak elmondva, a hírnökök ize-
netét rendesen kétszer halljuk ugyanazokkal a szavakkal : akkor, 
mikor rájuk bizzák az üzenetet, s akkor, mikor azt továbbadják. 

Baksay ez ismétlésekhez, melyek egyébként a magyar népmesé-
ben is megvannak, ragaszkodott. Általában Baksay, ki fordítása elő-
szavában azt a célt tűzi ki maga elé, hogy meg akarja próbálni 
Hómért «talán közelebb hozni a magyar olvasóközönséghez», ós egy-
úttal a Pope példájára hivatkozik, korántsem élt azzal a szabados-
sággal, mellyel a híres angol fordító. Pope-ot az angol műbírálók egy 
része keményen elítéli, hogy átültetése teljességgel nem homéri, más 
része azonban nagyon magasztalja, hogy mennyire «szépítette» a 
görög költőt. Tytler pl. a «Principles of Translation» című könyvé-
ben több példát is hoz fel arra, mennyire tudta «leplezni» Pope a 
görög költő fogyatkozásait. Citálja egyebek közt a YIH. ének elejének 
azt a helyét, ahol Zeus azzal példázza az ő erejét, hogy így szól 
(Kempf fordítása szerint) : 

«Hosszú aranyláncot függesszetek a magas égről 
S istenek, istennők mind csimpaszkodjatok abba : 
Minden erőtökből sem tudjátok ti az égből 
Nagy Rronidést, a világnak urát, a földre lehúzni. 
Ámde ha puszta magam fel akarnám vonni kezemmel : 
Véle emelkednék föl a föld meg a mélyvizü tenger, 
Megkötném azután a láncot az ormos Olymphoz 
S ti meg a föld s tenger lógnátok a híg levegőben 
Úgy fellülmul erőm istent és földi halandót.» 

Tytler azt mondja, hogy ez a beszéd nem felel meg a mennydörgő 
Zeus méltóságának, hogy alantas és szinte groteszk az a kép, melyet 
fes t : az istenek és istennők egyik csoportja huzigálva a lánc egyik 
felét, hogy lehúzza a lánc másik felén levő istent a földre. Talán 
csakugyan van valami groteszk e jelenetben. Pope tényleg enyhítette 
a kép groteszk voltát, midőn így szól : «Egyesítsétek hát minden 
erőtöket, ti idefent lakó hatalmak, és próbáljátok ki Zeus minden-
hatóságát ; bocsássátok le a mi arany, örökkótartó láncunkat, mely-
nek erős ölelése tar t ja az eget, a földet és a tengert, küzködjetek 
valamennyien, halandó és halhatatlan születésűek, hogy ilyképen le-
húzzátok a földre a mennydörgőt : hiába fogjátok húzni. De ha én 
csak a kezemet nyújtom ki, fölemelem az isteneket, az óceánt és a 
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földet, oda szegezem a láncot a nagy Olympus magaslatára, és a 
széles nagyvilág reszketve függ csüggni szemem előtt. Mert így ural-
kodom én, korlátlanul és mindenek felett, és ilyenek az emberek és 
az istenek, összemérve Zeus-szal!» Ez a hang kétségtelenül magasab-
ban jár mint a Homerosé. Nézzük csak azt az egy sort : «S ti, meg 
a föld s tenger lógnátok a híg levegőben», s vessük össze Pope sorai-
va l : «S a széles nagyvilág reszketve fog csüggni szemem előtt!» 
(And the vast world hangs trembling in my sight !) s mindenki 
érezni fogja, mennyivel patetikusabb Pope sora, patetikusabb főleg 
a Kempf szövegénél, de nem annyira az eredetinél, ahol pszíppa 
Tiávra yévotzo (mind a légben csüngővé válnék) korántsem olyan 
alacsonyan járó kifejezés, mint a magyar «lógnátok a híg leve-
gőben». Az én érzésem szerint Baksay itt is jobban eltalálta az 
eredeti hangját, mint bármely más fordítója; kivált a legkényesebb 
sorokban, a beszéd végén, igen hiven és mégis nemes hangon ad ja 
vissza az eredetit, midőn így szól : 

«De ha én titeket vonni akarnálak, 
Földdel, tengerekkel felragadnálak ; 
Istenek, istennők, vagytok valamennyen 
Lánccal odakötve függnétek a mennyen, 
Ott tarthatnám függve az egész világot : 
Istennek, embernek úgy fölötte állok.» 

íme Baksay itt minden toldás nélkül is, minden hamisítás nélkül is 
oly képet ad, amely cseppet sem hat bizarrul. Nem mondja, min t 
Pope, hogy «az egész világ reszketve csüggne szemem előtt», sem 
nem teszi hozzá azt az eredetiben hiányzó sort : «Mert így uralkodom 
én korlátlanul és mindenek felett» (For such I reign, unbounded 
and above), és mégis távol van minden alszerűtől. 

Egy másik példája a szépítésnek Tytler szerint а 1П. könyv 
elején van, midőn Homér ezt a hasonlatot alkalmazza (Csengeri for-
dítása szerint) : «Mint mikor a déli szél ködöt ont a hegy ormaira, 
a mi nem kedves a pásztornak, de a tolvajnak az éjszakánál is ked-
vesebb, és csak egy köhajtásnyira lát el az ember : olyan sűrű por-
felleg kerekedett lábuk alól, a mint haladtak.» Tytler úgy véli, hogy 
ebben a hasonlatban nagyon alantas az a sor, hogy «csak annyira 
láthat el az ember, a mennyire egy követ elhajíthat» (zóaaov TÍ<Z 

t inÚMÚaaet, oaov теле yäav '(rjcriv) és igen dicséri Pope-ot, hogy ki-
hagyva ezt a sort, a következőkkel helyettesítette : «A mikor a pász-
torok alig birják szemmel tartani legelésző nyájaikat, melyek el van-
nak veszve és belekeverve a homályosult napba (While scarce the 
swains their feeding flocks survey || Lost and confus'd amidst the 

18* 
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thicken'd day). » Szerintem ez is hibás tolmácsolása Homérnek, mert 
a Homér képe mindennapi ugyan, de hisz az ő hasonlatainak szép-
sége épen abban gyökerezik, hogy a mindennapi életből veszi őket, 
s nagyon megromlott ízlésre vall, ha valaki az ilyen köznapi dolgo-
kat ki akar ja küszöbölni a költői előadásból. Tytler tán móg Lukács 
evangéliumából is kitörölte volna ugyanezt a képet : woeí Áí&ov 
ßoXrjv. (22, 41) ! Baksay itt is nemcsak hívebb, hanem homéribb is, 
amikor megtartva a hasonlatnak e részét is, így szól : 

• Mint mikor alszélben köd szállja az ormot, 
Rettegi a pásztor, örvendik az orvok, 
Egy kőhajításra szem benne ha láthat, 
Lábuk alatt porból olyan felleg támad». 

Ilyenféle «szépítésektől» há t Baksayt megóvta költői érzéke. Ha olyan 
veszedelmes helyre akadt, ahol a hű fordítás kelleténél durvábbá tette 
volna nyelvét, a legtöbbször csodás ízléssel tudta megtalálni azt a 
kifejezést, mely anélkül, hogy meghamisítaná az eredetit, mégis távol 
marad a triviálistól. Ilyen hely pl. az, midőn az Iliás IX. könyvében 
Phoinix eszébe juttatja Achillesnek, hogyan gondozta őt gyermek-
korában és szóba hoz valamit, ami nem nagyon esztétikus : « Midőn 
térdemre ültettelek, tápláltalak hússal és adtam neked bort, és te 
sokszor keblemre okádtad, a köntösömre, bajlódással tele csecsemő 
korodban». Kétségtelen, hogy ez az emlékeztetés, ebben a patetikus 
beszédben kissé furcsán hat a modern olvasóra, ha kis gyerekről is 
szól. Pope úgy segített magán, hogy egyszerűen elhagyta. Vértesy is 
egészen mellőzi, illetve mással pótolja a gyerekszobának ezt az intim 
képét, midőn azt mondja : 

«Hej, köntösöd hányszor öntözgetted össze, 
Borod kiloccsantván balga gyermekségben.» 

ahol tehát úgy van feltüntetve a dolog, min tha a gyermek a kezébe 
adott pohárból loccsantotta volna ki a bort. Sokkal helyesebben járt 
el Voss, ki némiképen enyhítette e le írást : «Oftmals hast du das 
Kleid mir vorn am Busen befeuchtet, || Wein aus dem Munde ver-
schüttend in unbehilflicher Kindheit». Szabó István ezzel szemben 
még durvította a sort, midőn így fordította : 

«Mellemen a köntös te miattad hányszor elázott, 
Hogy kikucor/tad amúgy neveletlen kisdedül a bort.» 

Szerencsésebb kézzel módosította e passzust Kempf József : 
• Nedves lőn chitonom gyakran kis gyermeki szádtól, 
Együgyüségedben a mikor ki-kiköpted a szinbort.» 
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Baksay végre így adja vissza : 

«Étked aprítottam, etettelek készből, 
Szádhoz vittem a bort, itattalak kézből, 
De nagy nyűg a gyerek, visszabuktad szádból, 
Köntösöm elejét elboroztad hányszor !» 

Nyilvánvaló, hogy Baksay itt is a legszerencsésebb mindannyiok közt ; 
főleg milyen találóan adja vissza az eredetinek azt a kifejezését : 
«bajlódással tele csecsemő korodban» ezzel az egyszerű magyar 
frázissal: «de nagy nyűg a gyerek». Ez egészen más szavakkal, de 
mégis ugyanazt mondja, amit a görög, és mennyivel szebben, kedve-
sebben, zamatosabban, mint bármely más fordító ! 

Szaporíthatnám e példákat, melyekkel igazolhatnám, hogy mennyire 
nem helytálló az a sokaktól hangoztatott vélemény, mintha Baksay 
nem is fordított volna, hanem csak amúgy szabadon átköltötte volna 
Hómért. Hiszen még legutóbb olyan hangok is hallatszottak, még 
pedig tekintélyes helyről, mintha Baksay nem sokkal többet köszön-
hetne Homérnek, mint Arany llosvainak ! Szó sincs róla ! Baksay 
Homérja igenis műfordítás, mely mindig igyekszik megfelelni a tar-
talmi hűség szabályainak is, amennyire ezt a görögtől annyira eltérő 
természetű magyar nyelv és a hexametertől annyira eltérő alexandrinus 
versforma engedi. 

De midőn ekkép megvédem Baksayt az ellen a vád ellen, mintha 
ő csak amúgy «szabadon Homér után» költött volna egy époszt, meg 
kell védenem e bírálók túlzásai ellen Hómért is. Mert akik ilyeneket 
mondanak, egyúttal Homér rovására dicsérik Baksayt, úgy tüntetve 
fel a dolgot, mintha a Baksayban olvasható szemléltető leírások stb. 
nem annyira a Homér, mint a Baksay érdemének volnának betud-
hatok. í m e Faust kitűnő fordítója, Kozma Andor is azt mondja 
Baksayról szóló akadémiai emlékbeszédében: «A legszövevényesebb 
cselekvéseket is biztos versekben a legvilágosabban teszi szemlélhetővé»... 
Bocsánat, ezt Homér tette ! Aztán : « A legbonyodalmasabb harci ka-
varodást is egyetlen gyors elolvasás után minden részletében tökéle-
tesen megértjük» . . . Újra bocsánat, ezért is első sorban Hómért kell 
megdicsérni ! Én volnék a legutolsó, aki egy jó műfordítás érdemét 
kisebbíteni akarnám, hiszen magam is ebben a mesterségben próbál-
gatok használni az irodalomnak, de abba még sem tudok belenyugodni, 
amikor a fordítót olyképen magasztaljuk, pláne egy remekíró fordító-
ját, hogy megfeledkezünk róla, hogy mégis csak azt öltözteti ú j nyelvi 
köntösbe, amit előtte már más megcsinált. Ha Kozma pompás Faust-
jának bírálói az első jelenet híres monológjának mélységeiért csak a 
fordítót dicsérnék, bizonyára ő maga tiltakoznék ez ellen a legerő-



2 7 0 RAD(') ANTAL. 

sebben I Hát a Baksay iránti szeretetből, amelynek Kozma oly ékes-
szóló kifejezést adott beszédében és amely szeretetben teljes lélekkel 
osztozom vele, ne legyünk igazságtalanok Homér i ránt ! Kozma Andor 
azt mondja Baksay Biásáról : «Nekem, s azt hiszem minden magyar-
nak, aki szereti a maga édes fa j tá já t , mindez derűs, meleg, meghi t t 
gyönyörűség. De jut-e eszünkbe, hogy nem eredeti, hanem ó-görög ?» 
Nekem is «derűs, meleg, meghitt gyönyörűség» Baksay sok szép 
lapja, de igenis eszemben van, és kell hogy mindenkinek, aki Baksay-
ról ítél, eszében legyen, hogy Baksay Biása mégis csak első sorban 
a Homér Diása. Eszünkbe jut ez bizony nemcsak azért, mert tele 
van ez az éposz sok mitológiával, hanem azért is, mert Homér 
világa mégis sokban nagyon különös világ nekünk, huszadik század-
beli magyaroknak. Ha valóban Baksay írta volna az Biást, bizonyára 
nem tett volna belé afféle nyerseségeket, aminők a Homéróben van-
nak. Achilles aligha állt volna nála boszút Hektoron oly rút bruta-
litással, aminővel ezt Homérnél cselekszi, midőn Hektor holttestét is 
nyomban kifosztja, aztán a holttestnek «Mindakét bokáját ottan át-
Ukasztja || Szíjjal szekeréhez lábait akasztja», úgy czipeli a föld sará-
ban ; vagy midőn tizenkét trójai harcost azért fog el, hogy őket 
Patroklos temetése díszének emelésére elevenen elégettesse ; az istenek 
kissé operettszerű szereplése is bizonyára nem a Baksay lelkéből 
való, mint ahogy ezt Kozma Andor hiszi, midőn azt mondja, hogy 
«a görög isteneket Baksay nem nagyon veszi komolyan» ; mert bizony 
Homér és nem Baksay írja meg, hogyan zsémbeskedik Here Zeus-szal 
és hogy ez hogyan fenyegeti meg a feleségét azzal, hogy megint el-
veri, ha nem hallgat ! És másért is bizony nem lehet elfelednünk, 
hogy a Baksay Iliása mégis csak a Homér Iliása, mert amint rá-
utaltam, Baksay nem sikkasztja el a Homér sok stílusbeli különös-
séget sem, ha itt-ott némileg enyhít is rajtuk. A tömérdek állandó 
jelző, az azonos eseményeknek azonos szókkal való elmondása stb. 
bizony unos-untalan emlékezteti az embert arra, hogy itt nem mai 
magyar költő eredeti munkájával van dolga, hanem rég letűnt kor-
nak, rég letűnt kultúrának énekesével, aki talán 3000 évvel ezelőtt 
í r t és akinek sokban egészen más volt az éneklő módja, mint a mai 
költőké. Aki mindezeket a homéri különösségeket, melyek idegen-
szerűen hatnak a mai olvasóra, ki akarná küszöbölni Homérből, hogy 
valóban el is felejtsük Homér létezését, az csakugyan travesztálná 
vagy parodizálná Hómért ; már pedig Baksay nem ezt tette, hanem 
fordította Hómért, igaz költői lélekkel és nagy nyelvi ós verselő mű-
vészettel ! 
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VII. Költőiség, nyelvi és verselő művészet. 

Igaz költői lélekkel ! Már fentebb, ahol néhány példáját idéztem 
Baksay fordítói Ízlésének, kiejtettem e szót, és most visszatérek rá, 
hogy kissé jobban megvilágítsam. Mert hiába a filológiai tudás, hiába 
az ügyes verselés: a jó műfordító első és leglényegesebb adománya 
mégis csak a költői lélek. Hiába érti jól az eredetit, ha az nem kelt 
benne ngyanolyanféle költői hevületet, mint amilyent az eredeti költő 
érzett, midőn sorait leírta. Ez a költői lélek, ez teszi képessé, hogy 
necsak értse, de utánérezze mindazt, amit tolmácsolni akar, hogy 
bizonyos intuicióval, melyet semmiféle filológiai jártasság nem biz-
tosít, belehatoljon az eredeti szellemébe, felfogja annak minden ár-
nyalatát, színeinek minden változatát, hangjának minden hullámzását. 
Költői lélek ! Bizonytalan, szorosan meg nem határolható fogalom, 
aminthogy nem is lehet szabatosan rámutatni arra a szerepre sem, 
melyet ez a költői lélek az átültetésnél játszik; csak érezni lehet, 
hogy igenis így szólt volna az eredeti költő, ha tolmácsának nyelvé-
vel élt volna, ezeket a szókat válogatta volna ki s ezt a r i tmust csen-
dítette volna meg. Épen a műfordításnak az eredeti költéssel való e 
rokonságánál fogva természetes az, hogy a műköltő nem minden köl-
teményt tud egyformán tolmácsolni, mert hisz lelkében nem minden 
hangnak támad egyforma erős visszhangja. így Baksay lelkében is 
Homér hangjai közül főleg egy hangzik vissza csodásan : a természeti 
képek leírása. Maga is a természet ölén töltötte egész életét, nem 
volt — hogy Gárdonyi plasztikus kifejezésével éljek — «kövi ember», 
s ezért érzi át legerősebben, adja vissza legszerencsésebben mindazt, 
ami Homérben a természetre vonatkozik. Mondjak-e példát ? Pár ívre 
valót lehetne megtöltenem velük ; de azok számára, akik Baksay 
Biását még nem ismerik (és fájdalom, úgy látszik, még sokan vannak 
ilyenek), egy-két ilyen helyet mégis ide akarok iktatni. íme ez : 

«Mint rejtekben diszlő olaj facsemete, 
Kit bő forrás mellé gondos kéz ültete, 
Agai közt a szél enyelegve játszik, 
Ékes koronája fehérben virágzik ; 

De támad a szélvész, dühöng neki-törve, 
Kitépi tövestül, fekteti a földre : 
Ugy esett a porba Panthoosz magzatja, 
Menelaosz mindjárt páncélját szaggatja. 

Mint éhes oroszlán, mely hegyek közt nő fel, 
Legelő tulokra lecsap nagy erővel, 
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A legcimeressét kinézi hamarján, 
Bohanja, levágja, harapja a marján ; 

Azután szaggatja kegyetlen fogával, 
Kiszopja a vérét, töltözik johával ; 
Ember, eb rikoltoz, közeledni nem mer. 
Mert a szivök telve sápadt félelemmel : 
Ugy a dardanokból egy ember sem meri 
Dicső Menelaoszt megközelíteni. (XVII. ének 377. 1.) 

Vagy ime az, ahol a dárdától halálra sebzett Arétosz elbukása ran 
leírva : 

Mint a szilaj tinó, melyet izmos legény 
Éles taglójával sujt a szarva-tövén, 
— Minden idegszálát, izmát megszakasztván — 
Magasra szök előbb, összerogyik aztán : 
Ugy ugrott Arétosz, s vágta magát földre. (XVII., 393.) 

Mennyi erő van azokban a sorokban is, ahol Hektor támadása van 
természeti képekkel megérzékítve : 

Mint a magas sziklák a süvöltő szélnek, 
Háborgó haboknak dühétől nem félnek : 
Hektor támadását az akhiv úgy várta, 
Nem is félemlett meg, nem is vonult hátra. 
De Hektor ragyogva tűzben és lángokban 
Ellenök ront mégis, közibéjük dobban. 

Mint mikor a felleg a szélvészt fuvalja, 
Szélvész a vizeket hullámmá hizlalja, 
Hatalmas tömegben a hajóba csapja, 
Végig fut a völgyén tajtékos iszapja ; 

Üvöltöz az orkán vitorlákat tépve, 
Betteg a legénység, sír a hajó népe, 
Mert a halál réve, ahol most eveznek : 
Bettenve akhivok akkép ijedeznek. 

így gyilkos oroszlán harmatos lapályon 
Bont az ezer számra legelésző nyájon ; 
Kerülget a pásztor, hol elül, hol hátul, 
De egy üsző-fiat meg nem ment torkátul ; 
A fenevad béront, egy tulkot megragad, 
Megriad a többi, rémülten szétszalad : 
Akhiv valamennyi úgy szétfut ijedten (XV. ének 339. 1.) 



MAGYAR HOMÉR-FOEDÍTÁSOKRÓL. 273 

Még hány ilyen gyöngyöt tudnék sorba fűzni ! Próbáltam ki-
jegyezni e legszebb helyeket, de aztán a lajstrom olyan hosszúra nőtt, 
hogy abbahagytam. 

De nemcsak a leírásokban ily nagy a Homértől inspirált Baksay, 
hanem a drámai erejű párbeszédekben is. Tme hogyan szólaltatja meg 
az Achillesszel vitázó Aeneast : 

De ne feleseljünk itt a téren állva, 
Perlekedő szóval, gyermekek módjára. 

Annyit lobbanthatnánk egymásnak szemére, 
Száz-evezős hajó megrakodnék véle ; 
Ember nyelve hajlós, könnyű megforgatni, 
Tág legelő a szó, lehet válogatni, 
Szóra szót, rá-valót, én is tudok adni. 

De mórt is kellene itt harcolnunk szóval, 
Sok sértegetővel, hiábavalóval ; 
Mint két feldühödött indulatu asszony, 
Bőszülten egymásnak esik a piarcon, 
Igazat, koholtat ott összebeszélnek, 
A hogy a nyelvökre adja a nagy méreg. 

Hát hiába beszélsz, tűzben ég a lelkem, 
Ijesztéseiddel meg nem ingatsz engem, 
Valamíg egymással össze nem mérkőzünk : 
Jer, hát próbáljuk ki érces kelevézünk! (XX., 450.) 

Aki az ilyen sorokat olvassa és nem nézi az eredetit, könnyen 
esik abba a hibába, mint azok, akikkel fentebb vitatkoztam : hogy 
i i. azt hiszik, hogy ez olyan tősgyökeres magyar, olyan természe-
tes, zamatos beszéd, hogy ezt nem is vehette Baksay a görögből, ezt 
bizonyára ő maga komponálta olyan gyönyörűen ! Pedig tévednek, 
mert bizony ennek a hatalmas passzusnak egyetlen sora sincsen, mely 
ne az eredetiből volna véve. Mivel pedig annak a fentebbi állításom-
nak, hogy Baksay igenis műfordító, még pedig hű tolmács, sokak 
szemében talán még nyilvánvalóbb bizonyítékra is van szüksége, fel-
használom erre e példát, ide iktatva annak — nem ugyan a görög 
eredetijét, mellyel csak kevesebb olvasóm tudná összevetni, hanem 
a Voss féle igen hü fordítás megfelelő helyét: «Aber lass nicht laenger 
uns hier, gleich albernen Kindern || Schwatzend stehn in der Mitte 
des feindlichen Waffengetümmels. || Denn leicht ist es beiden, uns 
kraenkende Worte zu sagen, [| Viele, dass kaum sie trüg' auch ein 
hundertrudriges Lastschiff. || Flüchtig ja ist die Zunge der Sterblichen, 
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vielfach die Reden || Aller Art und weit das Gefild' hinstreifender 
Worte. II Wie du selber geredet das Wort, so magst du es hören. || 
Doch was nötiget uns, in Erbit terung gegeneinander || Laester-
worte zu laestern und Schmaehungen, gleich den Weibern || Die zum 
Zorne gereizt von herzdurchdringender Feindschaft || Laestern gegen-
einander, in offener Strasse sich treffend || Manches wahr und auch 
n i c h t ; denn der Zorn gebietet auch solches. || Worte ja werden mir 
n immer den Mut abwenden vom Angriff || Ehe mit Erz du entgegen-
gekaempft hast ! Auf denn, geschwinde || Kosten wir untereinander 
die ehernen Kriegeslanzen!» 

Ugyebár, ez ugyanaz, ami Baksaynál van, de milyen másként van 
elmondva ! Csak azt az egy sort nézzük, amely a civódó asszonyok -
ról szól : «Bőszülten egymásnak esik a piarcon.» Milyen eleven itt 
a Homér képe, milyen erősen benne van a kofálkodó vén asszonyok 
piaci veszekedése! S Voss azt m o n d j a : «die zum Zorne gereitzt laes-
tern gegeneinander, in offener Strasse sich treffend !» Milyen lapos 
ez, milyen színtelen, milyen erőtlen ! Nézzük össze, vessük össze száz 
meg száz helyen Baksayt Voss-szal és a száz hely közt alig lesz öt, a 
hol ne látnók, hogy ime a magyar költő mennyire túltett a németen, 
mennyivel gazdagabb, mennyivel jellemzetesebb a beszédje ! Milyen 
festői szavakat bír találni Baksay nyelvművészete ! A porba hurcolt 
Hektorról milyen erőteljesen mondja : «Hektor szép feje most a port 
boronálja.» A megdagadt Skamandros folyó festésében milyen plasz-
tikus szavakat t a l á l : «habját felsörényzi, meg is sisakozza!» . . . Még 
csak egy szót akarok idézni a VI. ének 486. sorából, a Hektor és 
Andromache közti híres párbeszéd végéből. A férjétől búcsúzó asszony 
gyászos kifakadására a férj azzal kezdi válaszát: «Jaifiovb], fírj fíot 
t i Xítjv axayiÇeo fíüfiőjv, magyarul : «ne búslakodjál olyan nagyon, te 
szerencsétlen». A daifiovírj szónak azonban többféle értelme van : 
jelenti azt is, hogy démonoktól megszállt, jelenti azt is, hogy kitűnő, 
jelenti azt is, hogy jóságos. Az olasz fordító így ford í t ja : «kedvesem» 
(o diletta mia), a bázeli latin névtelen így: «o bona», Voss így : 
«Armes Weib». Baksay pedig itt is talált egy szót, a mely a szívhez 
szól, amely a maga egyszerűségében mégis a leggyöngédebb, a leg-
megkapóbb. Hektor nála így szólítja meg feleségét: «Szegénykém ! 
Ne búsulj felettébb !» Ez az egy szó is fényes példája annak a költői 
intuíciónak, mellyel Baksay eltalálja, jobban bármely filológusnál, 
a sokat vitatott szónak igazi értelmét ! Ezt a szót, hogy szegén ykém, 
csak költő találhatta meg e helyen ! 

A költői lélek há t a legfontosabb, de persze egymagában nem 
elég, ha a fordító nem egyúttal a nyelv és a verselés művésze is. És 
kell-e e példák u tán ráutalnom arra, hogy Baksay bizonyára az ! 
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Kivált abban tündöklik nyelvbóli művészete, milyen gazdag azokban 
az ú. n. idiomatikus frázisokban, melyek egy nyelvről a másikra le 
nem fordíthatók. A gyökeres magyarság e példáiból egyet már fen-
tebb idéztünk : azt, hogy csak király a király ! íme néhány más : 
Mikor Achillesnek azt mondja Eris, mentse ki Patroklos holttestét, 
hozzáteszi: A te lelkedet érinti a szégyen, ha Patroklos teste a trójai 
kutyák martaléka lesz. A mondat első részét, azt, hogy «a te lelkedet 
érinti a szégyen» (aeßag dé as düfiov ixéadcü), Voss egyszerűen így 
fo rd í t j a : «Dein ist Schmach!». Mennyivel erőteljesebb a Baksay 
verse : «A te szemed ég ki, te léssz megalázva, ha az a test el lesz 
csútitva, gyalázva.» Vagy mikor Agamemnon fenyegetődzik : «a kinek 
elveszem a részét, majd nem, köszöni meg /» Milyen pompás a Nesz-
tor dicsekvése : «Ilyen legény voltam, mikor még az voltam ! || Da 
lám hivalkodik Achilles nyugodtan || Nagy vitézségében, de majd meg 
sirat ja!» Vagy ez a két so r : 

«Egymást kergetik a szinek a hitványon, 
Annyi lelke sincsen, hogy egy helyben álljon.» 

De nemcsak egyes szók és szólások, az egész költői dikció olyan 
tősgyökeresen magyaros, hogy csak az Arany nyelvével lehet össze-
mérni. Ezt a nép nyelvéből sarjadt, csudásan színes költői nyelvet 
nem lehet megtanulni ; ezt a falu levegőjével szíjjá magába az em-
ber ! Hogy Baksay mennyire gazdagította a magyar költői nyelvet, 
hogy mindenféle hangnemre a változatos és erővel teljes kifejezések 
mily özönével rendelkezik, erről külön tanulmányt lehetne írni, sőt 
kellens írni. Könyve egyetlenegy helyén akadtam fenn egy kis la-
tinosságon, amely kirí nyelvéből ; ezen a két soron : 

«Bár Agamemnonról szólnál is, ki pedig 
Elsőnek akhivok közt lenni kérkedik». 

Ez az egyetlen hely, melyet ki szeretnék irtani a Baksay-fóle 
üiásból ! 

Az a másik fordító, aki szintén magyaros versmértékben tolmá-
csolta Hómért, Vértesy, persze messze mögötte marad Baksaynak. 
Nemcsak nem ura a népies nyelvnek, költői stílje nemcsak bágyadt 
és fakó, hanem vannak egyes bántó különösségei is, melyek merőben 
gramatikátlanok. Özönével használja az ilyen szóképzéseket: «bor -
önteni», «vízhordani», «emberölni» stb. A főnév és főnévi igenév oly 
összetételeit, hol a főnév mellett nincsen tárgyrag, igenis ösmeri a 
magyar nyelv; mondjuk «háztűznézni», de az efféléket a magyar 
ember csak akkor használja, ha az így összetett igének célhatározói 
jellege van. Tehát igenis jól van «elmegyek háztűznézni», de nem 
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mondhatom : «háztűznézek». Az ilyen szóösszetétel « borivá », aminőt 
Vértesy megenged magának, teljességgel lehetetlen. Az effélék is 
hibásak : tulokvont eke, hegynevelt oroszlán. Ugyancsak hibásan hasz-
nálja Vértesy a mondani igét ezekben a nála unos-untalan előforduló 
frázisokban: «így mondott és elment», ehelyet t : «így szólott». Álta-
lában Vértesy nyelvérzéke nem mutatkozik elég biztosnak. Ilyen 
szólásokat is használ : valakire duzzogni ; jőj helyett gyakran 
mondja azt, hogy jövell (szembej öv elit éppen), a módjával szót is 
hibásan alkalmazza ehelyett méltán, midőn azt mondja : módjával 
szidsz ! Furcsa nyelv-használatára még több példát is idézhetnék, 

például hogy az összehasonlító ahogyan, ahogy helyett rendesen csak 
hogy-ot ír, vagy pedig a hosszú hasonlatos körmondat első részében 
a mondat kezdő valamint-jét így-gyei helyettesíti, amivel egészen 
meghamisítja Homer stílusának egyik igen jellemző vonását és 
az ilyen hasonlatos körmondatokból egymás mellé rendelt mon-
datokat csinál. Tárgyi tévedések is akadnak ; pld. az Odysseus fordí-
tásában Nausikaa anyjáról azt mondja a fordító, hogy bíborszín rok-
káját pergette, pedig bíborszín fonalat font az orsón ! Ezek a kisebb-
nagyobb vétkek is mélyítik azt az óriási ürt, mely a Baksay és a 
Vértesy fordítása között tátong és melyre m á r fentebb a Vértesy-féle 
versek hangjának jellemzésénél ráutaltam. 

A verselés technikája dolgában Baksay inkább a ritmusban ki-
váló, mint a rímben. Hiszen a népies forma meg is engedi, hogy 
a fordító rím dolgában ne legyen nagyon is aggályos, de Baksay 
talán nagyon is kevésbe vette a jó vers e zenei elemét, midőn oly 
gyakran használ olyanféle toldott rímeket, aminő ez : fogadá a — 
királya. Megelégszik ilyenféle rímekkel : várába — alakjában, ere-
jében — kezébe, pusztulunk el — erőnkkel, hozzá — hazudozza, köz-
tök eltévesszük, Thallybioszhoz — elhozd. Az ily rímekből bizony 
már. hogy Arany szavával éljek, jó ideje «kinőttünk». Nagyobb baj, 
hogy gyakran rímeltet görög szót magyarral, ami mindig kissé ko-
mikus ; pld. Héraklész azzal r ímel : harag lesz, Aresz ezzel r ímel : 
martalékává lesz, trójai és ákhiv •— gyilkoló csatát viv, vagy hogy 
egész két sort idézzek : 

Kephizosz partján volt ennek háza, Hyle 
A vagyon-szerzésben igen etmerűle. 

Az ilyenek a verselést néha darabossá teszik. Mennyivel jobb e 
részben Szász Károly Homór-fordítása, aki pedig ugyanazt a vers-
formát választván, ugyanazokkal a nehézségekkel volt kénytelen meg-
birkózni, mint Baksay ! 

A ritmust illetőleg, mely, mint említettem. Baksaynál a legtöbb-
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ször kifogástalan, főkép a görög nevekkel van baj, amit már Póter fy 
is észrevett s ami egyébiránt közös baja majdnem valamennyi Homér-
fordításunknak. Az egymás mellé kerülő két magánhangzót, akkor 
is, mikor nem diftongus, olykor két szótagnak veszi, máskor meg 
csak egynek ; így Laomedon egyszer három szótag, pár sorral lejebb 
már négy szótag (110 1.). Diomedes szintén egyszer négy szótag,, 
egyszer három szótag. A nevek dolgában az is zavaró, hogy néha 
nem a görög formát, hanem a latint használja, pld. Ares helyet t 
Marxot mond, vagy az Odysseában Demeter helyett Ceres-1, ami tel-
jességgel hibás ; egyszer Alexandert ír, máskor Alexandrost; egyszer 
Glaükoszt ír, máskor Glaukust. Még az is megtörténik, hogy a tu-
lajdonneveket görög vocativussal használja, pl. Phoebust így szólítja 
meg : Phoebe, Thetist így : Theti ! Néha a nevek görög -os végét el-
vágja és Antilokhosz helyett azt í r j a : Antilokh, Tlepolemos-szal talál-
kozunk mint Tlepolemwsszal és m i n t Tlepolem-mel is, Apollo is egyszer 
Phoebosz, egyszer Plioibosz, egyszer Phoebus. (Mellesleg megjegyzem, 
hogy Vértesy e részben még olyanokat is megenged magának, hogy 
neveket megváltoztat s így pl. Boreas helyett a mérték kedvéért egy-
szerűen Borrast ír !) 

S ha már benne vagyok ebben a pedáns kicsinyességben, nem 
hallgatom el, hogy nagyítóüveggel nézve bizony akad Baksaynál itt-
ott más, lényegesebb fordítói hiba is. Pl. mikor Achilles vadul meg-
kergeti Hektort, hol Achilles üldözését a félénk galambot t ámadó 
bérci sólyomhoz hasonlítja a költő, Baksay ezt í r ja : 

«Szalad Hektor után olyan sebességgel, 
Míg ez a vár alatt gyors-rettegve lépdelt. 

Pedig szegény Hektor akkor ugyancsak nem lépdelt, hanem futot t 
inaszakadtában. Ilyen az is, mikor az istenek belevegyülnek a harcba 
ós Ares, segítve Hektort, majd előtte jár, majd u tána : Baksay itt 
azt mondja : 

«Aresz, a kezében szörnyű kelevéz reng, 
Hol Hektor előtt jár, hol utána lézeng». 

I t t bizony a lézeng nincsen helyén. Az ilyenek is apró szeplők ugyan , 
de fájdalom, mégis csak szeplők, melyek nélkül az arc bizony sokkal 
szebb volna. 

De Baksay Iliása így is, amin t van, a legszebb magyar könyvek 
egyike, nemcsak a legjobb magyar Iüás-fordítás, de általában egyike 
a magyar műfordító irodalom legértékesebb drágaköveinek. Benne 
van a Homér lelke, a Homér szine, tüze, zamatja. Es Homér-fordí-
tásaink közül legjobban felel meg annak a műfordítói ideálnak, melyet 
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Hermann Gr imm épen a Homér fordításával kapcsolatban hangozta-
tott : «Aki fordítani akar, annak azt az ösztönzést kell éreznie, hogy 
egy idegen nyelvű munkát, melynek belső értéke és nyelvi szépsége 
megragadják, a saját kora és a saját népe nyelvén úgy ismételjen, 
hogy mindenki részesévé legyen annak a felemelő örömnek, melyet 
neki az eredeti élvezete szerzett.» к saját kora nyelvén— erre súlyt 
vetek, mert m á r ezért sem lehet semmiféle fordítást illetőleg azt az 
állítást kockáztatni, hogy ez a fordítás végleges. A nyelv is változik 
és ami most természetes és egyszerű nyelvnek látszik, az talán száz 
év múlva régies, különös, mesterkélt nyelvnek fog feltűnhetni. De 
még a mai irodalmi nyelvet véve alapul, sem merném mondani, 
hogy Baksay Tliása végleg megoldotta az Iliás-fordítás problémáját. 
A feladat, melynek nehézségeit megvilágítottam, oly óriási, hogy 
még neki sem sikerülhetett tökéletesen. Az ő munkájára támaszkodva, 
az ő példája u tán indulva, lehet, hogy valaki Baksay versformájában 
is hívebben adja vissza Hómér t tartalom tekintetében is, amellett 
hogy eltalálja hangját és színét is, rímelés dolgában pedig nagyobb 
művész, mint Baksay volt. Lehet az is, hogy valaki más formában 
tesz kísérletet, ahol a strófaszerkezet nyűgétől nem akadályozva, a 
rímtől sem feszélyezve és mégis zengzetes versekben tudja megszólal-
tatni a Maeonidát. Képzelhetek egy szép r ímtelen ötös jambusokban 
fordított Iliást ós Odysseát, melyre már Kölcsey is gondolt, sőt me-
lyet meg is akar t kísérelni. Szóval ma is áll a Kazinczy mondása : 
Hómért jól fordítani nem is egy ember s nem egy kor dolga. Baksay 
után sem szabad senkit sem elriasztani ú jabb kísérletektől. Ám ha 
akad is majd oly fordítás, mely jobban fedi majd az eredetit a 
Baksayénál, azért az ő Iliása mindig klenódiuma lesz irodalmunknak, 
dicső példája annak, mire képes a magyar költői nyelv, dicső pél-
dája annak, hogy egy XIX. századbeli vidéki kálvinista pap lelke 
mennyire rokon volt egy 3000 évvel ezelőtt élt hellén vándor kobzo-
séval, megérezve és éreztetni tudva azt, hogy h a az az agg ión költő 
ma feltámadna és magyar földre kerülve, min t magyar költő szólal 
meg : Baksay nyelvén, a Baksay verseiben dalolna, Baksay verseiben, 
aki a természet képeit ugyanazzal a szemmel nézte és figyelte, mint 
Homér és akit az egyszerű páthosz dalosává avatott már az a szent 
könyv is, melynek hirdetésében telt el élete : az ú j testamentum. 

Voss Iliása és Odysseája annakidején úgy hatott, mint nemzeti 
költemény. A Baksay Iliása is az, a szó legnemesebb értelmében. 
Szégyennek tartom, hogy ez a mestermű tizenöt esztendő alatt még 
ú j kiadást nem ért, hogy jóformán olvasatlan és ismeretlen, pedig 
ott kellene lennie minden művelt magyar ember könyvtárában, ott 
is a főhelyek egyikén, ahonnan egy-egy csendes órában, amikor a 
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mesés hajdankor daltól zengő világába akar menekülni a lélek, le-
szedje az ember és olvassa gyönyörűséggel, olvassa büszkeséggel, 
hogy a mi irodalmunk kincsesházában ilyen gyémántok is tündököl-
nek ! Nem vagyok az első, aki fennen hirdetem Baksay tolmácsmun-
kájának nagy művészi értékét. Oly előzőm volt e téren, kinek sza-
vára — azt kellett volna hinnünk — véglegesen elfoglalhatta volna 
ez a mű a magyar klasszikus alkotások sorában őt megillető helyet : 
Beöthy Zsolt hódolt Baksay Iliásának a legmelegebb hévvel, a leg-
átértőbb csodálattal. Ő mondta ki, hogy Baksay volt az, aki «először 
és eddig egyedül tudta felragyogtatni előttünk a hellén néplélek képét 
a magyar néplélek tükrében», ő magasztalta legállhatatosabban az ő 
• művészettől ragyogó és élettől lüktető, gazdag és gyökeres nyelvét». 
Mások is voltak, akik fölismerték e mestermű nagy kiválóságát, köz-
tük a magyar verselés oly elsőrangú művésze is, mint Vargha Gyula, 
akinek lelkes sürgetése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Baksay, az 
őt ért támadásoktól el nem kedvetlenedve, folytatta és bevégezte 
Iliását. Vargha mondta, hogy Baksay fordítását sohasem méltányol-
ták érdeme szerint, de hogy a jövő igazságot fog neki szolgáltatni. 
Kéky Lajosnak imént megjelent Baksay-monografiája is jó fegyverek-
kel viaskodik a műfordító Baksay mellett és bizonyára hozzá fog já-
rulni ahhoz, hogy az az igazság, melyben Vargha hitt, utat törjön 
magának. Ezt az igazságot akartam szolgálni én is, részletesebb fej-
tegetéssel, bevilágítva a kritika szövétnekével Baksay munkájának 
csekélyszámú fogyatkozásaiba épúgy, mint nagyszámú erényeibe. Bol-
dognak fogom magamat vallani, ha ezzel én is közremunkálhattam 
abban, hogy Baksay Iliásának, érdemeihez méltó igaz értékelése végre 
átmenjen az irodalmi köztudatba ! 

RADÓ A N T A L . 


