
S Z Á S Z K Á R O L Y (1829—1905.) 
Fejezetek Horváth János akadémiai emlékbeszédéből. VAJJON mi az emberi nagyság mértéke s kiket illet meg holtuk után 

az emlékezés hálaünnepe? , 

Csak az-e a nagy és halhatatlan, ki maradandó műveket hagyott 
maga után, vagy az is, ki szívvel-lélekkel hozzá volt nőve korához és, bár abban 
sem tartozott a legnagyobbak közé, energiát képviselt, mely még elnévtelenedve 
is tovább él a kor eredmény-összegében? 

Szász Károly kétségkívül azok közé tartozik, kiket, mert hatottak s meg-
értették századukat, «nagyoknak mond a krónika», bár «nem szülék az új fogal-
makat». Igen : a krónika! Mert időben oly messzire vetődtünk már tőle és 
korától, oly messzire saját korábbi énünktől, hogy önnön egykori élményeink is 
úgy bolyganak emlékezetünkben, mintha valamely rég elhalt krónikás közle-
ményeiből olvastuk volna valaha. Közénk és Szász Károly kora közé a történet 
ásott árkokat, emelt torlaszokat, erőszakosan is elválasztva a visszavágyót s 
biztatva a gyarló feledékenységet. De aki nem hagyja magát, aki semmi áron 
sem hajlandó elszakadni lelki gyökereitől, aki az emlékezésben az öntudat 
forrásait óhajtja felfakasztani, az szoktatja szemét, vizsgál, tanul, míg csak 
újra át nem éli az azelőttöt. S akkor a romokon túl, melyek közt botorkál, fel-
ragyog előtte egy fényes korszak képe — «Munkában élt az ember, mint a 
hangya : Küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív 
remélt» — se nagy korszak ragyogásától megvilágítva s mintegy megnőttetve 
látja kiemelkedni művei tengeréből Szász Károly mély tiszteletre méltó alakját: 
a munka hőseként. 

Ha művei jegyzékét fel akarnám olvasni, ha tevékenysége területei közül 
csak egyet is kimerítőbben méltatnék, leperegne vele ez ünnepi óra. Ha vala-
melyikünk az utolsó betűig el akarná olvasni, amit írt és kiadott, hosszú hónapo-
kon, tán éveken át nem fogyna ki az olvasnivalóból s hírlap- és folyóiratkötetek 
százait kellene felvernie közkönyvtárainkban. Nagy kortársai közül termékeny-
ségre alig valaki, sokoldalúságra egy sem múlta fölül. Oly páratlan testi-lelki 
egészség benyomását teszi reánk, mely nem ismeri a kifáradás szüneteit s mely 
pihenni is csak munkálkodva tud. Ily szünet nélkül való szellemi munkához 
azonban nemcsak képességek szükségesek ; erős, nemes becsvágy is kell hozzá, 
meg gyermetegül bizodalmas hit a munka értékében, hit, melyet egy pillanatra 
sem képes megkísérteni a kételkedés. Klasszikus korunk nagyjainál e tekintetben 
ő szerencsésebb volt. Azok tetterejét, kivált 48/49 után, valami kegyetlen józan-
ság bénította meg : kétely önmagukban, illuziótlan nézése embernek, sorsnak, 
jövőnek; nagy kötelességérzetük fenntartotta ugyan őket, tudtak küzdeni 
a siker hite, a remény kecsegtetései nélkül (Az ember tragédiája is küzdésre 
hív fel, bár tanulságaival lehangolt), de hiányzott belőlük az önbizalom csügge-
detlen, örök fiatalsága, mi Szász Károlyt a halál pitvaráig egy lendülettel 
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lelkesítette át. «Imádkozzál és dolgozzál !» : neki nem jelszava, hanem élet-
módja volt. 

Már barátai s kortársai nem győzték csodálni rendkívüli munkabírását 
s megkérdezték tőle, hol veszi az időt annyi mindenre? «Az idő beosztása, min-
den óra felhasználása s mindig teljes odaadás annak, amin épen dolgozom : 
íme a titok megfejtése» — felelte Szász Károly. «Reggel ujságokat olvasok, 
délelőtt 9-től 2 óráig a hivatalé, a nap többi része, olykor este 11-ig, tovább 
semmi esetre, az irodalomé s irodalmi társaságoké, ülések s bizottságoké ; a 
téli szakban hetenként háromszor színház, majdnem egyetlen szórakozásom 
s mindenek fölötti élvezetem. Lefekvés után egy-két óra, az ágyban, olvasás. 
Igy van beosztva napom».* 

Vessük fel a kérdést s ne féljünk, hogy megzavarjuk vele a kegyelet ünne-
pét : mit ért a roppant munka, melyet a 76 éves korában meghalt Szász Károly 
földi vándorlása végeztével maga után hagyott? 

* * * 

Ő maga nyugodt öntudattal ugyan, de szerényen és józanul ítélte meg 
irodalmi művei értékét ; saját költészete területén a színezésben, részletezésben 
érezte magát legerősebbnek s méltán ; eredeti költeményeinél — «aránylag 
legalább» — érdemesebb munkának tartotta műfordításait ; «drámai kisérle-
teimmel — úgymond — nincs mit dicsekedni... a színpad tűzpróbáját nem 
igen állták ki. Valamivel több szerencsém volt az éposz terén». Műveivel szem-
ben nem volt elfogult ; a komoly bírálat nemcsak meggyőzte, hanem hatott is 
rá. Egyik tragédiáját, Attila halálát, mely 1888-ban a Kóczán-jutalomra siker-
rel pályázott, a pályabíró Gyulai megjegyzései alapján gondosan kijavítva tette 
közzé nyomtatásban. Arany János nagy bírálatát Trencséni Csák c. költői 
beszélyéről köszönettel fogadta, sőt a Szépirodalmi Figyelőben, melynek állandó 
munkatársa volt, e bírálat kiséretéül Nyilt levelet intézett Aranyhoz, minőt 
megbírált nem épen szokott írni bírálójához. Abban egyebek közt így szól : 
«Megbecsülhetlen barátságod és bizalmad új jelét adtad akkor, midőn ez 
ismertetést, mielőtt sajtó alá menne, azon kijelentéssel közléd velem, hogyha 
azt igazságtalannak, túlszigorúnak tartom, készebb vagy kiadatlan hagyni. 
Első gondolatom volt, olvasatlanul küldeni vissza, mert igazságszeretetedben 
ép oly határtalanul bízom, mint ítélőtehetségedben . . . És megvallom, egyedül 
a kíváncsiság nem engedé, ez első gondolat mellett megmaradnom. Jól tettem. 
Most azon megnyugvással bocsátom vissza kéziratodat, hogy művemet igazsá-
gosan ítélted meg, és én neked sok hálával tartozom a tanúságokért, miket 
nyujtottál. . . Add, kérlek, bírálatodat amint van ; engem érdemem fölött 
megtiszteltél azzal, hogy művemet méltónak tartod arra, hogy általános — 
s legmagasb mértéket alkalmazz reá». Magánlevélben is kérte, közölje mielébb 
«gyönyörű bírálatát» s szívéből köszöni Aranynak fáradságát. 

A kritikai morál klasszikus tiszteletbentartásának mindkettőjük részéről 
szép példája ez, egyszersmind vonzó bizonyítéka Szász Károly egészséges 
önismeretének. 

Hát mi, annyi év multával, hogy ítéljük meg őt? Olvassuk-e még műveit? 
Azt mindenki tudja róla, hogy a magyar műfordításnak első mestere volt 

s különösen nagyobb műfordításai : a Nibelung-ének, Molière, Shakespeare több 
darabja és Dante forognak máig közkézen, részben újabb fordítások ellenében 

* Vas. Ujs. 1882. 52. sz. 
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is nélkülözhetetlenül. A kisebbek közül leginkább Poe híres Hollója fordításá-
ról tudják, hogy Szász Károly remeke. Tudják, hogy két kötetes könyvet írt 
a világirodalom nagy époszairól s tanulmányokat Schillerről, Horatiusról, Az 
ember tragédiájáról. Tudják, hogy írt nagyobb elbeszélő költeményeket, egye-
bek közt egy Salamon címűt, írt drámai műveket s hogy mindezekkel gyakran 
nyert akadémiai pályadíjakat. Tudják végül, hogy írt lírai költeményeket és 
balladákat is ; ez utóbbiak közül iskola és anthológiák révén ismerik a Bánfi 
Dénes csókját, s talán A herceg sólymát; lírai darabjai közül az iskola jóvol-
tából könyv nélkül is tudják a «Hírt se hallok már felőled, Erdős, völgyes szép 
hazám !» kezdetű szép dalt, az iskolai szemelvények közt olvasták az Angyal 
és ördög-öt; emlékeznek egy-egy szerencsés kezdő strófájára, minő A magyar 
zene című költeményé : 

Hallod, hallod a hegedűt ! 
Oh, hogy sír, hogy kesereg ! 
Négy kis húrban ennyi bánat 
Nem is tudom, hogy fér meg ! 

— vagy minő az Iduna címűé, mely különben is egyik legszebb költeménye: 

Ne kapd föl nevét kósza hír 
Adj néki nyugtot néma sír ! 
Fedezd be árnnyal, zöld berek ! 
Felejtsétek el, emberek ! 

S talán lesz még olyan, ki a nyolcvanas-kilencvenes években dedós-majálison 
énekelte e kis dal első s utolsó szakát, máig sem sejtve, hogy Szász Károly írta : 

Kicsi fülemile dalol, S amint szertehordja a szél, 
Elrejtőzve, ki tudja hol? Szívemben is visszhangja kél, 
Nem hallja más, csak én hallom Szívem kellő közepében : 
S szívem elmereng a dalon. Olyan búsan, olyan szépen ! 

Fekszem a zöld fűbe' hanyatt, Azt énekli az a madár : 
Rengő bokor árnya alatt ; Egyszer van az életben nyár, 
A madár mind egyre dalol, S mikor eltöltöd a nyarat, 
Kihallik a bokor alól. Csak a száraz lombja marad. 

Az iskolázott magyarság átlaga körülbelöl ennyit tud ma Szász Károlyról 
s ennyit ismer tőle. Leginkább a műfordítóról van tudomása s a világirodalom 
tudósáról: vagyis a tolmácsoló költőről és tudósról; eredeti költői alkotásainak 
azonban már csak némi törmelék-gyöngyeit ismeri. 

Aki Szász Károly valódi értékét ez átlag-emlékezet útmutatásai szerint 
ítélné meg, kétségkívül megcsalná önmagát. Egy tekintetben azonban helyes 
e korai utókor vallomása, mert annak a tudatát őrizte meg, ami Szász Károly 
tehetségének legegyénibb jellemzője volt. 

Páratlan formai fogékonysága s forma-közvetítő készsége u. i. nemcsak 
műfordításait, hanem eredeti költeményeit is jellemzi. Ő nem spontán, teremtő 
költői tehetség volt, hanem a legfogékonyabb irodalom-impresszionisták egyike. 
Benne u. i. az irodalom, a költészet benyomásai csaknem mélyebbre hatoltak, 
s hatékonyabban ihlették alkotásra, mint az életéi. Telhetetlen fogékonysággal 
járta be a magyaron kívül az egész művelt világ, nyugat és napkelet költésze-
tének virágos mezőit s irodalommal telítettsége szinte szakadatlan kiáradásra 
késztette. Egész élete irodalommal van átitatva : csupa-merő irodalom-élvezés 
és irodalomszerzés minden napja, zsenge ifjúságától élte alkonyáig. Az irodal-
miság ösztöne kevés írónkat hatotta át ily ellenállhatatlan életerő módjára 
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s amellett ily egészséges, ily életrevaló, minden félszeg, ábrándos, beteges, 
vagy épen dekadens mellékíztől époly tisztán és mentesen, mint a túltudatosság 
kényességeitől. Ily irányú tehetség történeti jelentőségre emelkedhet, ha, mint 
Kazinczy, a fejlődésnek formai megújhodásra hajlandó kezdeti szakában idegen 
műveltségi formák meghonosításával érvényesül, de akkor is, ha, mint Szász 
Károly, a fejlődés tetőpontján, egy már klasszikussá kiforrott nemzeti ízlés 
megnyilatkozásait sokasítja az irodalom minden ágában, az idegent pedig immár 
nem követi, hanem, kiegészítésül a nemzetihez bekebelezi klasszikus korának 
műveltségi elemei közé. Nemzeti klasszicizmusunk u. i., bár eljutott az autonóm 
irodalmiság megvalósításához, korántsem zárkózott el európai társaitól, melyek 
segítségével e magaslatra felemelkedett; sőt minden előző korszaknál igazabban 
értelmezte s becsülte az ú. n. európaiságot, immár nem egy-egy idegen (leg-
kivált a német) irodalom egyoldalú követéseként fogva fel azt, hanem az európai 
műveltség minden nemzeti változatában a maga egyenrangú, vagy még többre 
tartott társát méltányolva és tüntetve ki megbecsülésével. Klasszicizmusunk 
ez európai, e világirodalmi műveltségi liberalizmusának lett mintegy tulajdon 
emlőin nevelt foganatosítója és közvetítő szerve Szász Károly, e nagy fogékony-
ságú «irodalom-ember», a maga nagy korának, irodalmunk legnagyobb korának 
ez ezer-kezű, fáradhatatlan, csudálatraméltó «mindenese». 

* * * 

Eredeti műveivel a költészet minden ágában igyekezett kivenni részét 
a nagy korszak munkájából, jeles kortársak sugalmai után indulva, ahol tehette, 
hiányokat önállóan pótolva, hol olyanokra talált. Egy nagy zenekar egyik 
tagjának tűnik fel, ki több hangszeren tud s hajlandó a szükséghez képest 
bármelyiken játszani, nem a feltűnést keresve, hanem az összhangot szolgálva, 
költői fogékonysággal és tudós hozzáértéssel egyszersmind. 

Sehol sem nyílt azonban művész és tudós hajlamainak oly mindkettőt 
egyszerre kielégítő pálya, mint a műfordítás terén. Ha egy-egy idegen költővel, 
a világirodalom egy-egy remekművével időnként ihletett társalkodásra elvonult, 
rendszerint nemcsak műfordítással, hanem egy-egy szép tanulmánnyal is meg-
ajándékozta irodalmunkat. Klasszikus korunk vezérelméi nem szüntek meg 
hangoztatni a világirodalmi, különösen a nyugattal való szellemi közlekedés 
szükségét és fontosságát; gyakorlatilag is remek példákkal jártak elől; folyó-
irataik, kivált a Budapesti Szemle s népszerűsítő apródja, az Olcsó Könyvtár, 
mindenkor örömest közöltek jeles műfordítást. Másfelől programmjuk volt a 
tudomány eredményeinek szép formában való népszerűsítése; innen buzgalmuk 
a magyar essai-irodalom felvirágoztatása körül. Műfordítás és essai eszközök 
voltak ama nagy összeegyeztető törekvés számára, mely e korszak nagyjainak 
annyira szívén feküdt, eszközök — közelebbről megjelölve — a magyarság és 
európaiság, a művészet és tanultság összeegyeztetése számára. A közönség 
nevelése egyetlenegy irodalmi korunknak sem volt olyannyira lelkiismereti 
ügye, mint e legdicsőbbnek, mely mikor maga képes volt költészet és műveltség 
legtisztább magaslataiba felszárnyalni, nem szűnt meg gondoskodni arról, hogy 
közönségét is emelje magával. Nem ismerte azt a nyegleséget, mely megvet 
műfordítást és népszerűsítő essait, nem azt az önhittséget, mely inkább bele-
törődnék a nagy tömegek műveletlenül-hagyásába, semhogy testvéri szeretettel 
leereszkedjék hozzájuk. 

A testvéri szeretet e kötelességét Szász Károly páratlan odaadással telje-
sítette. A nagy korszak szellemében s tehetsége rendkívüli hajlékonyságához 
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képest szívesen kereste a legváltozatosabb feladatokat; fordított valóban szívéhez 
nőtt költőket, minő Moore ; fordított klasszikusaink által divatba hozottakat, 
minők Béranger, Heine, vagy Burus ; fordított tőlünk szellemben s modorban 
távolabb állókat, minő V. Hugo; fordított nálunk is rég tisztelt, de őszintén 
meghonosodni soha sem tudott klasszikust, minő Goethe; fordított, már 
hagyományszerű vonzalomból: Horatiust; fordított egészen újszerűt s formai 
nehézségével mintegy versenyre kihívót: Poe-t; vállalt irodalompaedagógiai 
feladatot, a Niebelungenlied fordítását, kitartóan dacolva avatag részletek 
unalmaival; vállaltegész lelket,minden részletével ihletett congenialitást igénylő, 
igazi költői s egyúttal tudós feladatot: Shakespeare és Dante fordítását — és 
még több mást. E sokoldalúság, e szabad szellem megfelelt klasszicizmusunk 
önállóságának, mely tanulni ugyan kész volt mindenkitől, utánozni azonban, 
egytől színeztetni magát már nem volt hajlandó. 

Szász Károlyról, mint mondtam, mindenki tudja, hogy műfordításaival 
szerzett legnagyobb érdemet. Sajnos, épen ezen a téren lettünk iránta leghálát-
lanabbak; vagy nem olvassuk műfordításait, vagy nem értjük valódi 
érdemét. Ki kell mondanunk ezzel szemben, hogy műfordításai szerves része 
a magyar klasszikus irodalomnak s kivált «kisebb műfordításai» három kötetét 
úgy kellene újabb, meg újabb kiadásokban felszínen és forgalomban tartanunk, 
mint tulajdon nagy költőinket, mert velök együtt a magyar nyelvművészet 
klasszikus díszei közé tartozik. 

Nehéz volna még csak futólag is felidézni a költői egyéniségeknek, ízlés-
változatoknak, gondolatformáknak, hangnemeknek, ritmusalakoknak azt a 
végtelen változatát, mi e három kötetből zeng, búg, dalol felénk. Mégis merít-
sünk belőle valamit, kivált a «kisebb»-eket tartva szem előtt, melyek kritikai 
méltánylatát eddig leginkább nélkülöztük. 

Mindenekelőtt Szász Károly bámulatos könnyűsége tűnik fel az alkal-
mazkodnitudásban. Erőltetésnek semmi nyoma : ritmus és nyelvalak már 
születve egybevág fordításaiban. Úgynevezett licentiákkal fölöttébb ritkán él 
s ha igen, ízléssel és tapintatosan. A kifejezés nehézsége miatt sem ritmus-
ból, sem hangnemből ki nem zökken; kényes rímhelyzetekben villámgyors 
leleménnyel segít magán, a kényszerültség ízetlen nyomai nélkül. Szókincse 
gazdag; szinonimák, rokonszólamok tömegestűl állnak rendelkezésére; ha 
irodalmi szóhasználat kudarcot vallana, odapattan helyére a népi, ha a mai 
nem illik oda, kitölti helyét teltebb zendülettel, zökkenés és kirívás nélkül 
a régies. Kikényszerített rím, szó erőszakos kurtítása alig fordul elő s ha igen, 
rendszerint egy-egy költeményben csoportosan, melyet — mint Victor Hugo 
némely darabját — inkább csak a teljesség kedvéért fordított le. Általában 
azzal a gazdag, régiből, népiből is táplált nyelvkinccsel él, mely klasszikusainké, 
s mely minden elemét az élőbeszéd természetes ízébe olvasztotta be. Nyelve 
bizonyos lágyabb nemben a legszebb folyamatú s oly természetesen zendül, 
mintha eredeti lenne. Egyebek közt Burns-fordításában találni e szempontból 
remek részleteket s aki olvasta «Az égbe szállt Marihoz» című költeményt, 
az nem felejtheti hangjának fuvalomszerű, szelíd mélaságát. Némely vers-
alakok, ritmus-nemek pattogásra csábító természete őt nem ragadja el; így 
különösen az anapaestusnak nyelvünkben könnyen lelketlen skandálásra ösz-
tönző ritmusát tudja nagy művészettel mintegy elrejteni a lágyan folyó beszéd 
szelídebb hullámai alá. Mintha Madáchot követné: «A művészetnek is legfőbb 
tökélye, Hogy úgy elbú, hogy észre nem veszik». 

E művészi tapintatossága teszi képessé bizonyos játékos könnyedség-
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nek is «kelleténél se több, se kevesebb»-mértékű, észrevehető ugyan, de nem 
fitogtatott űzésére. Mily ügyes természetességgel fordítja Burns egy kis ver-
sét, mely folyvást, csaknem minden sorában, egyetlenegy nyomatékos szót 
variál («Senkinek») s annak makacs hangoztatásával egész humoros alak-
rajzot vetít ki elénk! Általában finoman felfogja az eredetiekben a variált 
ismétlésnek hangzatilag s lélektanilag egyaránt szuggesztív varázsát és mesteri 
áttételekkel tudja hasonló hatásra formálni saját sorait. Moore egy szép költe-
ményének magyarjában, mely az Úrhoz szól, az imádság felszállását e sorok 
érzékeltetik ismételt szók egyre gazdagodó líraiságával: 

S felszáll titokban és hallgatva hozzád. 
Uram, hallgatva, hozzád. 
Tisztán, forrón, hallgatva, hozzád. 

Tennyson Várakozó-jában olvassuk ezt a szép szakot: 
Lágy hajnali szellő támad, 

A hold, a szerelem csillaga, fenn, 
Sápad, közeledtin urának, 

Lágy kék-selyem ágyán, a hajnal-egen. 
Közeledtin a napnak, urának, 

Már sápad, alél szelíden. 

Hát Heine kis dalára az efféle finomságok élvezői közül ki ne emlé-
keznék : 

Szívemre kezecskéd' lánykám, ide tedd : 
Benn hallod-e, érzed-e, úgy mi ketyeg? 
Egy ács lakik itt, gonosz ács, ide benn. 
Folyvást a koporsóm' ácsolja nekem. 

Ácsol, kalapácsol, nap-éjjelen át, 
És nem hagy alunnom, nyugtot sohsem ád. 
Végezd be, sietve, jó ács csatarád', 
Hadd alhatom el mentől hamarább ! 

Van valami hipnotizáló e hangjátékban, kivált ha huzamosan folyik, 
vagy következetesen visszatér, mint Longfellow Lábasórá-jának a refrain-
jében : 

Mindörökké — soha többé ! 
Soha többé — mindörökké ! 

ami tudvalevőleg az óra ketyegését utánozza emberi hanggal s lop bele, sír 
bele emberi értelmet. 

A hanggal való e varázslatos, megigéző játéknak: költészetnek azonban 
Szász Károly híres Poe-fordítása, A holló, a koronája. Csaknem hallucinatív, 
ijesztő következetességgel suhog felénk, ostromol, önt el, mint valami babo-
nás baljóslat, azonos rímek egész serege, mígnem dermedt várakozásunkba 
belekárog e rímzuhatag lesujtó értelme : «soha-soha-sohasem !» Ha van mű-
fordítás, melyet saját remekünknek mondhatunk, Szász Károly e felülmúlha-
tatlan műve kétségkívül az. 

Azt hiszem, e finom, ez alkotó hangfogékonyságban egyik legfőbb ösz-
tönzőjét ismerhetjük fel eredeti költészetének is. Lelke ezüstharang volt, 
mely folyvást szólni, zengeni akart s holtig nem szünt meg szólni, zengeni. 

De nemcsak a hang az övé e műfordításokban. Van a költeménynek 
belső alakja is, mi a nyelvi kifejezésnek bizonyos sejtető, színező és nyomatéko-
sító támogatása nélkül nem érvényesülhet. Ne véljük, hogyha egy idegen 
verset híven magyarra fordítottunk, már belső formáját, súlyrendszerét is 
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áthoztuk egyúttal. Lefordíthattuk minden porcikáját s mégis elvesztette 
belső arányait, billeg, nincs súlypontja, szája tátva marad, fordulatai elmosód-
tak, vagy csikorognak, stílusában semmi hangulat, vagy más, mint eredetijé-
ben. Hány úgynevezett hű fordítás nem mutat ily szánalmas képet ! Szász 
Károly hűsége nem szóhoz, nem röghöz kötött; megenged magának bizonyos 
szabadságot, de csak azért, hogy a lényeget, a mű összhatását, miben a belső 
formának s a stílushangulatnak legnagyobb része van, annál hívebben zengje 
ki. Különösen a költeményvég határozott alakításában figyelhető meg hozzá-
értése. Kiválóan érti a záradék nyomatékosítását s ez az érzéke teszi különö-
sen alkalmassá Victor Hugo fordítására, kinek költeményei — még az elbe-
szélők is — első sorban a Légendes des Siécles-beliek — mireánk gyakran 
egy-egy óriási előkészületekkel dolgozó epigramma-monstrum benyomását 
teszik. «Az ***-i templomban» című hosszabb költemény, egy hölgyhöz szólva, 
ekként zárul: 

Oh légy mint a madár, mely töredékeny ágon 
Dalolgat vidoran, — 
S mikor az ág recseg, ő akkor is dalol még, 
Tudván : hogy szárnya van. 

A szárnya van: az egész gondolat lelke, nagy nyomatékkal érvényesül 
a legvégső ütemben. Biztosan tartja a fonalt Victor Hugo pathetikus nagy 
körmondataiban; de nemcsak e theatrális duzzasztásban állja a versenyt 
eredetijével, hanem s még jobban, őszintébb odaadással, az elégikus esengések, 
az ábrándos, méla vágyak hosszan elszövődő szép dallamaiban, miről gyö-
nyörű Moore-fordításai tanuskodnak. A sok szépet hadd képviselje itt ez az 
egy dal, melynek két versszaka lélektanilag véve mindössze két mondat: 
a vágy és elképzelés egy-egy hosszan elgyönyörködő nagy lírai mondata, 
melyek mindegyike, huzamosan elringatózva a ritmus lebegésén, oly szép, 
oly teljes nyomatékkal áll meg a maga révpartjánál. 

Oh volna mienk bár egy enyhe szigetke, 
A kék oceán közepébe kivetve ; 
Hol zöld bokor és fa virágosan áll, 
S zsong mindig a méhe virágainál. 

Hol mennyei kéjjel 
Múlat a nap sugara, 
S csak fátyol az éjjel 
A nap arcaira . . . 

Hol maga a létei, a lehelet üdv, 
Minőket az élet nem ád egyebütt. 

Hő s tiszta a szív ott, mint maga az ég, 
Ott a szerelemnek aranykora még. 
A balzsamos léggel, a nappali fény 
Támasztana szép nyárt szívünk fenekén. 

A szerelem lombkint 
Új volna örökké ; 
És hű a remény, mint 
Virágihoz a méh. 

Fényes nap az élet, kék ég a kedély, 
S úgy jő a halál ránk, mint szent szelíd éj. 

Lehetetlen nem érezni e szép dalban lélek és zendület teljes egyirányúságát, 
a belső forma halmozással haladó rendszerének az eredetivel versenyző szívből-
fakadtságát. 
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De számtalan szép, terjedelmesebb költeményt is idézhetnénk, melyben 
költőnk az igaz ihlet tévedhetetlenségével tartja végig a hangnemet, követi 
az eredetinek lelki fordulatait és belső hangsúlyait. Moore «Szent énekei» közül 
kivált az elsőnek nemes bensőségű, zsoltáros hangja, Vigny Kürt-je, Lamartine, 
Longfellow csaknem minden, általa lefordított darabja bizonyítják újra meg 
újra előttünk, hogy műfordításaiban nem a részletek tördelőző, hanem a 
belső forma és hangnem gyökeres hűsége e műfordítások valódi jellege, érdeme, 
szépsége. S mily tapintattal tudja e tekintetben is fékezni magát, túlszínezéstől, 
rikító stilizálástól óvni költeményei egészét és részleteit. Sohasem dolgozza ki 
fitogtatva a vers egyéni jellemét egy-egy részleten ; gyöngédséget nem olva-
doztat, bájt nem szépelegtet, erőt nem harsogtat; magában véve is megható 
történetet nem aknáz ki ríkató stílussal, hanem, az eredetihez ekkor is híven, 
egyszerű, áttetsző, csaknem prózailag természetes nyelven, congenialis stíl-
hűséggel fordít. Talán nem kell mondanom, hogy ez utóbbi megjegyzéssel a 
Heten vagyunk-ra célzok, mely az igénytelen kifejezés végletén ép oly kiváló 
remeke költőnknek, mint A holló a túlsó végleten. Említett belső hűségére 
csak egy csöppnyi példa, mely sem alakban, sem szó- és fogalom-anyagában 
nem egészen hű az eredetihez, de lélekben, hangulatban, összhatásban, ihletben 
annál hívebb : Goethe híres kis dalának ez altató szépségű magyarja : 

Völgyen, mezőn 
Csönd ünnepe], 
A fatetőn 
Szél nem lehel. 
Fű sem hajol, 
Bokrában szúnyad a madár . . . 
— Várj , nem sokára már 
Te is megnyughatok 

Az ihlet-hűség fogalmával immár a műfordító szubjektivitását világít-
hatjuk meg, azt a benső részvételét a költemény újraszülésében, amely nélkül 
a műfordítás iskolai leckévé alacsonyodnék le. Méltán mondja «Kisebb műfor-
dításait», mikor 1872-ben három kötetbe összegyüjtve kiadta, «huszonhatéves 
írói pályája legkedvesb emlékeinek». Neki valóban gyönyörök forrása volt e 
nagy költőkkel foglalkozás, s velök ihletben való ölelkezés volt a műfordítás. 
Érzelmet, gondolatot, költői kifejezést, miket bennök talált, nemcsak megfigyelt 
megérlelt, hanem hevülten átélt, mindenestűl lelkébe szívott fel. 

«Míg leikök lelkemen átrezge» — írja Szép-élet c. költeményében — 

Míg leikök lelkemen átrezge, 
Mint húrokon a hangfutam : 
Erem tágult, megkétszerezve 
Éreztem általok magam'. 
Mit ők gondoltak, érezének, 
Én érezém, én gondolám, 
S ajkamon kiömlött az ének, 
Mint belehelt hang, fuvolán. 

Megható jele e szubjektív átolvadásnak az a néhány szép sor, melyben 
Walter Scottnak egy Haza c. költemény-részletét Caledoniáról Erdélyre költi 
át, a maga személyes vágyait is átöntvén bele : 

Oh hadd őgyelgjek partján a Marosnak 
Bár agg léptem tántorgva roskad ; 
Szívjam a Retyezát szelit, 
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Fuvalma zord bár, nem szelid ; 
Fejem az Ünőkőre hajtsam, 
S feledve, s haldokolva, lassan, 
Végső dalom' ott, ott sóhajtsam ! 

Benső lírai részvételében kell egyik magyarázatát látnunk annak, hogy 
leginkább a komoly, elgondolkoztató, szelíd, lágy, ábrándos költemények, 
Moore, Longfellow, Vigny, Lamartine fordítása sikerül neki. Azokhoz van 
eredendőleg hozzá hangolva. Bár a játszi nemben is vannak bravúros áttételei, 
valódibb eleme a komoly ; bár magvas tömöttségre is képes, tágabb köntösben 
szabadabban mozog, elbeszélésben kifáradhatatlan, s mi egyébként nem 
sajátja, a könnyed gunyoros hangot Heine románc- és legenda-féléiben (Tann-
häuser) kitünően eltalálja, mindenesetre jobban, mint epigrammszerkezetű 
filigrán szatíráiban. Hogy bizonyos kísérteties vagy exotikus regényesség izga-
lom-hangulatába mennyire bele tudja élni magát, azt nemcsak A holló, hanem 
Heine Hastingsi csatatere, s V. Hugo Fátyola fordításában is megmutatta, 
mely utóbbi egyszersmind a belső forma theatrális hangsúlyai tekintetében is 
egyik legremekebb hűségű reprodukciója. De az effajta, a hatásra tudatosan 
számító regényesség eltalálása inkább a műértő bravúrja nála. Van azonban 
egy másnemű, lélekemelő, fenséges romantikumnak is példája az ő szép gyüj-
teményében, épen legelső darabja, Moore keleti regéje : «A paradicsom és a 
Peri». Ez a magasrendű regényesség, melyben mennyei ragyogás és keleti 
kép-gazdagság, tiszta mély értelem és tündéri légiesség, mese és valóság oly 
varázslatos hatásra egyesül: valódibb ihletője neki és lelkibb sajátja ama 
másiknál. Ezért tud vele oly bízvást magasra repülni s szép, bágyadt, fényből 
és szomorúságból olvasztott hangulatoknak, bús-ragyogású szemléleteknek 
oly nyelven kifejezést adni, mely hol Vörösmarty, hol Petőfi remeklésére 
(kivált a Tündérálom-ra) emlékeztet. 

Mint látni, leginkább oly költői egyéniségek és stílnemek megszólaltatása 
sikerült neki, minőkhöz hasonlók, rokonok saját klasszikus költészetünkben 
is díszlettek. Ő a mi nagyjainktól tanult mesteri hangfogásokat s az általuk 
kijátszott hegedűn szólaltatott meg idegen remekműveket. Vannak azonban 
remekművek, melyek oly elválaszthatatlanul hozzá vannak kötve a maguk 
eredendő hangszeréhez, nemzeti nyelvükhöz, hogy más nyelvre veszteségek 
nélkül át nem játszhatók. Ilyen, kisebb mértékben, Byron, kinek szaggatott, 
izgatott modora az angol nyelv különleges strukturájából s hangzatából ki-
fejtve, a mi nyelvünkön világosabbá s folyamatosabbá válik önmagánál s 
elveszíti nyugtalan, éles lüktetéseit. Eredeti magyar művel jobban megköze-
líthetni a Byroni modort, mint Byron lefordításával. De még ilyenebb V. Hugó, 
kinek szóba-áradó líraisága, színpadias rhetorikája oly könnyen fiatus vocis-
szá látszik ürülni, ha a francia nyelvben magában rejlő fuvalló energiáitól 
megfosztatik. Szász Károly nagy művészete, beszédhatalma kudarcot ezúttal 
sem vallott, de a lehetetlent, az idegen nyelv saját zengzetének pótolását, 
ő sem tehette meg. Mihelyt azonban Victor Hugo verse akár lírai színezetben 
(mint szép elégiáival), akár tárgya szerint (a gyermek iránti vonzalmával, 
emberi részvétével) közelebb áll a mi megszokásunkhoz, Szász Károly lantján 
is melegebben, őszintébb egyetértéssel zengenek a hazai húrok. 

* * * 

De ki győzné kimeríteni a tengert? Ki tudna méltán szólani a figyelem 
elfárasztása nélkül egy rövid órában mindarról, mit Szász Károly írt, tett és 
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alkotott? Ki tudna röviden s mégis jellemző világossággal szólni nemcsak 
azon jeles tanulmányairól, mik műfordításaival egy tőről fakadtak, de főkép 
azokról, melyeket folyóiratainkban és hirlapjainkban száz számra tett közzé, 
kiváló költőinket s remekműveinket méltató essai-iről, emlékbeszédeiről, élet-
rajzi cikkelyeiről, fontos eszthétikai problémákat megvitató értekezéseiről, 
bírálatairól, ismeretterjesztő cikkeiről, kézi könyveiről, melyek közt a vers-
szavalást tárgyaló oly különös figyelmet érdemelne, — s mindezeken felül még 
nagyszámú regény — s általában prózai fordításairól? Ki birná vele a versenyt 
még csak képzeletben is, hogy nyomon kövesse munkás életét az irodalomtól a 
közélet más területeire, melyeken mint közoktatásügyünk egyik vezéralakja, 
majd mint egyházának hű fia teljesített buzgó szolgálatot. Én csak a költőt 
igyekeztem szívvel megértetni, felidézni szép emlékezetét, s igazolni a «krónikát», 
az irodalomtörténetet, mely őt a nagyok sorában említi. De mondjunk ki 
még legalább annyit, hogy ő egyike volt és marad legkiválóbb prózaíróinknak. 
Az értekező és essai-stílusban az ő nagy kortársai közt lehet találni súlyosabbat, 
erélyesebbet, szűkszavúbbat, tömörebbet, vagy áttetszőbb nyugalmút. De a 
kurzív magyar beszédnek, mely könnyen, világosan, az élet fesztelenségével 
pereg, mely átmegy a gondolat minden fázisán, s értet, de nem fáraszt; mely 
magyaráz pedantéria nélkül, elvont dolgokat otthonos könnyűséggel, idegen 
íz nélkül kifejez; mely tudós és igénytelen, fürge és tartalmas, szakszerű és 
mégis közvetlen, hangzatában pedig mindenkor ép és talpraesett: jelesebb 
művészét alig találhatni nála. 

Bár csupán egyik oldaláról megvilágítva, így tűnik fel emlékezetünkben 
egyre vonzóbban az ünnepelt férfiú erőteljes, istenáldotta nagy tehetsége. 
Nem kívánt hírt, dicsőséget; címért, rangért, vezérszerepért nem esengett, 
nem tülekedett; de igenis ott volt mindenütt, ahol nem szokás tolongni, de 
ahol dolgozni, ahol a magyar műveltséget ésszel, szívvel, önzetlenül szolgálni 
lehet. A legnagyobbakkal hiú versenyre kelni nem iparkodott, de igenis, követte 
vezérfényüket, s ott járt nyomukban, körükben, mint az ő nagy példájuktól 
áhítatra gerjedt munkatársuk, alázattal s lankadatlanul vetve, aratva ő velük. 

Kérdem, mint ő egy költeménye végén, melyben ötven évvel ezelőtt 
dolgos, igénytelen, de az ihlet gyönyöreitől megaranyozott életpályáján szerény 
öntudattal végigpillantott; kérdem, abban a meggyőződésben, hogy mind-
nyájan igennel felelünk reá; kérdem, mélyen megilletődve : 

«Hát nem a legszebb élet ez?» 
Horváth János. 


