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BODA MIKLÓS

Márki Sándor és Janus Pannonius

Hiányzik hat sor az elfelejtett búcsúvers-fordításból

Azzal kezdem, hogy a jelen írás alcímében jelzett hiány mértékét pontosítanom 
kell: ha meggondolom, nem hat, hanem csak öt sor hiányzik. Időközben ugyanis, 
Szentmártoni Szabó Géza felülmúlhatatlan felfedezésén1 felbuzdulva, egy egész 
sort sikerült megtalálnom a kérdéses fordításból. Vagy mégsem? Mielőtt erről 
szólnék, lássuk az előzményeket!

1987-ben Kovács Sándor Iván és a pécsi Pannónia Könyvek jóvoltából megjelent 
egy figyelemre méltó könyv Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc mag yar fordításban 
címmel. A könyv gerincét a Kortárs nevezetes műfordító „versengésének” (1972) 
néhány újabb fordítással kiegészített anyaga képezi, előtte pedig az „ősfordítások” 
olvashatók időrendben, Hegedüs István fordításával (1893) az élen.2 A könyvről 
terjedelmesnek mondható ismertetést publikáltam a Jelenkorban, megemlítve, 
hogy találtam egy tudomásom szerint sohasem idézett fordítást, mely másfél év-
tizeddel korábbi, mint Hegedüs Istváné.3 A huszonéves korában még irodalmi-
költői babérokra törő neves történész, Márki Sándor 1878-ban tette közzé fordí-
tását Debrecenben, a tiszavirág életű Délibáb című lapban, három másik, ugyancsak 
Janustól fordított vers és egy vitriolos hangvételű „értekezés” kíséretében. Ko-
rántsem érdektelen írásának tárgya és szenvedő alanya: Janus Pannonius.4 

Geréby György, aki a Janus című egyetemi folyóiratban ismertette a könyvet, 
megemlíti a „felfedezésemet” is, remélve, hogy a Márki-fordítást „mielőbb 
publikálja megtalálója”.5 Nos, ez a „mielőbb” most, két évtized múltán elérke-
zett. S hogy miért nem előbb, annak leginkább a fent említett hiányzó hat sor 
(lé nyegében egy strófa) az oka, melyet Márki „elfelejtett” lefordítani, avagy a szer-
kesztők nem figyeltek oda eléggé a közlésnél. Szerkesztői helyesbítésnek minden-
esetre nem találtam nyomát a lapban. Lehet, hogy az ekkortájt Aradon tanárkodó 

1 Több mint félezer eddig ismeretlen sor Janus René-dicsénekéből. Vö. Jankovits László, Az 
újjászületett hős: Janus Pannonius Paneg yricusa Anjou Renére, Jelenkor, 53(2010), Melléklet, 3–5. 

2 Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc mag yar fordításban, szerk., tanulm., jegyz. kovács Sándor 
Iván, Pécs, Pannónia Könyvek, 1987, 21–22. 

3 Boda Miklós, Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc mag yar fordításban, Jelenkor, 23(1989), 757–
760.

4 Márki Sándor, Janus Pannonius verseiből (Értekezés), 1–2. rész, Délibáb, 2(1878), 353–354, 364–
365.

5 GeréBy György, Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc mag yar fordításban, Janus, 6.2(1989), 80.
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Márki sem csinált nagy ügyet az egészből. Miként Janust sem tartotta – akkoriban 
legalábbis – a költők elejének. Példa erre a fordításokat bevezető értekezés. Janusról 
alkotott véleménye enyhén szólva vitatható, bár kritikai hozzáállásában nyoma 
sincs annak a szemléletnek, amely a latin nyelvű költészetet nem tekinti nemzeti 
irodalmunk részének. Minősítése, meggyőződése más alapokra épül. Írásának, 
ahogy egy mai lapszerkesztő mondaná, színe-szaga van, s mindenképpen érde-
mes arra, hogy teljes egészében idézzük. 

Márki Sándor Janus Pannoniusról 6

Némely embernek végzete a hírnév. A természet csekély tehetségekkel ruházza 
föl, a dicsvágyon kívül alig öntött belé egyebet, mi lépcsőül szolgálhatna a maga-
sabbra törekvőnek; de az élet s még helyesebben: a véletlen bizonyos tekintetek-
ben szegény korszakba helyezi őt, oly korszakba, melyben elég jelentéktelen a tö-
meg, hogy még a középszerűség is föléje emelkedhessék. A rá következő nemzedék 
azután megfeledkezik a bírálatról, lemond a megítélés jogáról s a nélkül, hogy 
tudná miért, talán csupán kegyeletből, osztozik az elődök elragadtatásában, vagy 
inkább elfogultságában. A viszonylagos nagyságok gyakran így növekednek 
átalános jelentőségű kitűnőségekké.

A XV. századbeli magyar történelemben akárhány politikai és katonai lángész 
szerepel, kik bevégzett jellemek és működésök idejéhez képest valódi nevezetes-
ségek is. A nép ragaszkodása s az ezt megörökítő irodalom nevöket a nemzet 
öntudatába vésve, személyöket oly magas polczra emelte, honnan minden utód 
mint követni való alakokat pillanthatja meg őket. Ez az egyénítés néha egész év-
tizedek dicsősége, mely emberre, korra egyaránt jó világot vet. – A történelem a 
kétségtelenül jelesek iránt ritkán igazságtalan, legalább annyira nem az, hogy ke-
vesebbet aligha mond felőlük, mint a mennyi valóban érdemöket képezi. Néha 
véget nem ér magasztalása, de ez, szorosan tekintve, nem ferdítés csak túlhajtás, 
mert a tények maguk megmaradnak, csupán a színezés lesz alanyi.

Máskép áll a dolog a fölkapottakkal. Köznapi lelkek, kiket a felületes ítélet 
bámulatára méltat, a hír szárnyán egekig jutnak, mint a csont és vér nélküli papi-
ros sárkányok. Kikben a dicsvágy erősebb, mint az önismeret, alkalmat keres, 
hogy hasson a tömegre; s mivel keres, rendesen talál is.

Nem ügyel tevékenysége absolut becsére s mikor csak egyszerű műkedvelő, 
már bevégzett nagyságul jelentkezik s tapsot követel. – Máskor ismét a közönség 
tart hajszot a legelvonultabb munkásra is, ki belső sugallatnak engedve, önczélul 
fárad a tudományokért s mi ezekben rejlik, a szépért, a nélkül, hogy a külvilág 
zajával törődnék; ez azonban kiűzi őt a magányából s oly pályára sodorja, melyen 
haladni, de még megállni is erőtlen. 

6 Márki Sándor, Janus Pannonius…, i. m., 353–354, 364. 
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Mondhatni rendes sorsa azoknak, kik társadalmilag előkelő ranggal bírnak s 
a mellett pihenő óráikban irodalommal is foglalkoznak.

Sorsa Janus Pannoniusnak.
Horatiusra s nem tudom, miféle lángszellemekre gondol, ki életíróit olvassa; 

és könyveit forgatva talál egy verselőt, ki míg újjain skandált, megfeledkezett a 
lényegesről, – adott sorokat, hibátlan verslábakat, de nem adott olyat, mi azokat 
megelevenítené: nem adott eszmét. A kedélynek alig van köze műveihez. Szóvirá-
gai nem takarják, hanem pótolják a gondolatot, melyet ekként külsőségek alá ren-
del. – Nagy példák nyomán indul; de a nagy példákat nem képes megérteni; a ki-
rívó színeket válogatja belőlük, mik nélkül azok sem lehetnek, s ízléstelenségét 
velök tanusítja. Nincs szánandóbb teremtése istennek a derűre-borúra mindent 
utánzónál; az megtagadja saját létét, saját önálló cselekvésre utalt emberi mivoltát, 
midőn ránézve elérhetetlen minták után kapkodva, ép akkor árul el legtöbb szel-
lemtelenséget, mikor leginkább vélt meggyőződni törekvései sikeréről. Minden 
alkalom sarkantyút ad pegázusának, melynek zabolázásához nem ért; néhol az 
árnyékot is ároknak nézi s átugratja, s nem tudja kikerülni a valódi mélységet. 
Apróságokról ódai fenköltséggel szól, csakhogy ezt a fenköltséget nála tulajdon-
képpen dagály helyettesíti; s viszont nagy eszmékről oly unatkozott arczal beszél, 
mintha csak egy levél czimét kellene fölírnia.

De végre is a tévedés jobbára, az egyén gyöngeségében gyökerezik; lehet saj-
nálni, de alig lehet felelősségre vonni érte elkövetőjét. Szigorúbb eljárást kíván 
azon körülmény, ha efféle botlásokat a kritika tesz, mely szertelenül dicsér, mikor 
maga ócsárlást érdemel s viszont hibát talál, midőn jót alkotni képtelen. Kik Janus 
Pannoniusról mint költőről értekeztek, voltaképen csak egymás véleményét má-
solták le, mivel tagadhatatlanul kényelmesebb visszhangozni egy kurta kritikát, 
egy rövidre fogott véleményt, mint magából a kérdéses műből vonni az ítéletet. 
Eszembe jut Andersen meséje, hol mindenki magasztalta a láthatatlan szövetből 
készült ruhában föl s alá sétálgató királyt, mert senki sem akart rosszabbnak mu-
tatkozni a többinél. Csak egy gyerek kiáltott föl: „Hiszen nincs rajta semmi!” Az 
ő meggyőződése nem volt lefoglalva.

Janus Pannoniusban akármely irányban jeles költőt gyanítani a legkiáltóbb 
tiszteletlenség ezen különben érdemes férfiu iránt. Nincs lealázóbb, mint önérze-
tes embert alaptalanul dicsőíteni. Janus Pannonius, mint költő, az alkalom embe-
re volt, ki érdeklődött minden iránt, mi körülötte történt s kötelességének tartott 
mindent versbe szedni. Az udvarias embert, ki a kor finomabb műveltségű 
férfiainak szokásaihoz képest az ügyesebb irály fitogtatására alkalmasabb poétai 
levelezést kedvelte, a költészet gyönyöreitől megfosztott haza elnéző szeretettel 
mihamar valódi költő gyanánt tisztelte s tömjénezésével ő benne magában is fel-
korbácsolta a hiuságot. A régi verselők inkább tudósok, a legtöbb esetben csak 
tudákosok voltak, mint költők. Ezt jelzi a külalak elegantiájára való törekvésök is. 
S azt a laposságot, mely megállhatóbb eszméiket is végkép tönkreteszi, ott sem 
palástolják el, hol legerősebb oldalukat szeretnék mutogatni: nem tüntethetik el a 
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nyelvben sem. A legtöbb gallimathias épen akkor bukkan elő, mikor leginkább 
megnyugodtak abban, hogy classice szóltak. Ez az oka, hogy olyan nehéz őket 
fordítani; mondani sem kell, hogy nehezebb, mint remekírókat magyarítani.

Midőn a föntebbieknek némi igazolására megkisértem átültetni Janus Pannoni-
us néhány kisebb versét, természetesen kerülöm az elnyújtottakat, (hiszen maga a 
Sylva Panegyrica 2870 hexameterből áll) és csak néhány rövidebbet veszek elő. A 
valódi költő s a fűzfa-poéta abban hasonlít egymáshoz, hogy mindkettőnek becsére 
egy-két mondatból is lehet következtetést vonni. Janus Pannoniusra nézve én meg-
alkottam egyéni véleményemet. Nem bánnám, ha egész könyvét lefordítaná valaki; 
nem azért, mintha költőnek tartanám, – annak legkevésbé sem; hanem mivel a kor 
ízlésére hagy következtetni s ezt sohasem szabad a számításból kifelejteni, midőn a 
műveltségi állapot latolgatásáról van szó. – Óhajtom, hogy Janus Pannonius verseit 
többen is fordítgassák; a magam kísérleteiből itt közlök egyet-kettőt: (…)

Márki Sándor Janus Pannonius-fordításai 7

 
Az idézett „értekezés” megjelenésének idején kereken 25 éves Márki Sándor 
(1853–1925), mint írja, a maga fordítási kísérleteiből közöl eg yet-kettőt. Hogy pon-
tosak legyünk: négyet, ezek az alábbiak:

1. Saját könyvéről.8

Mulassunk enyelegve; de bú nélkül közeledjél, 
Sőt, kit a bánat emészt, hagyjon az engemet el. 
Akinek arcza sötét, szomoru: ne keresse a tréfát, 
Vagy ha talán keresé, ugy legyen arcza derült.

2. Önmagáról.9 

Megvallom, ti öreg költők, nagy név viselői, 
Hogy megirigyeltem sorsotok én azelőtt; 
Ugy kimagaslotok a tárgyválasztásban, az ékes- 
Szólásban, hogy ujoncz sikra se száll veletek. 
Ámde dicsőségem most már egy a tietekkel: 
Fegyverem a tárgy; és szó a ti fegyveretek.

7 Uo., 364–365.
8 Iani Pannonii Poemata… omnia, I, ed. Samuel teleki, Alexander kovasznai, Trajecti ad Rhenum, 

Wild, 1784 (a továbbiakban: teleki), ep. 1, 240.
9 Uo., ep. 1, 194.
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3. Egy hazugra.10

Mert annyit hazudol, hogy nem hisz senki szavadnak; 
Most egynek hazudol; és te magad vagy ez egy.

4. Váradot elhagyván búcsut vesz a szent királyoktól.11

 
Amikor nagy hó födi már a földet 
És a bájos zöld ligetekre zordon 
Jégcsapok fagynak, mereven lefüggve: 
Jött parancs elhagynom a drága Kőröst 
S messze utaznom, – föl, a vén Dunához. 1)12

– Társaim! El, mielőbb e tájról!
 
Tó, folyam nem tart, akadályoz engem; 
Jég borult a víz sima tükörére 
És ahol bátortalanul hajózott 
A minap: mostan kihivón, merészen 
Jár-kel a révész kicsi csolnakával.
– Társaim! El, mielőbb e tájról!

(Itt eg y strófa hiányzik a fordításból) 

Isten áldjon meg, ti meleg források,
Melyeket kénnek szaga nem lepett el (?);13 
Csillogó hullámaitokba’ timsó
Nyújt e helytt, kimélve az orrt, a szemnek
Szebb, üdébb, tisztább ragyogást, tüzet, fényt.
– Társaim! El, mielőbb e tájról !
 
És te, könyvtár! Téged is üdvözöllek 
Régi jó munkák laka, – kik Patárát 
Elhagyó Phőbosz keze már nem ápol 2)14 
És a költők isteni, Mnemon édes 
Lányi sem kedvellik az enyhe 3)15 forrást…
– Társaim! El, mielőbb e tájról!

10 Uo., ep. 1, 198.
11 Uo., ep. 2, 5.
12 Márki jegyzete: 1) Váradi kanonokból 1460. lett pécsi püspök.
13 A kérdőjel Márki Sándortól.
14 Márki jegyzete: 2) Quam Phoebus Patara colit relicta; itt Pataris relictis értelmében.
15 Márki jegyzete: 3) Castaliai.
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 Isten áldjon meg, ti arany királyok! 4)16 
Akiket sem tüz nem emészthetett meg, 
Sem falak dűlése nem árta nektek, 
Amidőn várszerte tüzek dühöngvén, 
Barna volt a menny a sötét koromtól 5)17

– Társaim! El, mielőbb e helyről!18 

S érczruhád nyilása alól ki súlyos 
Harczi bárdot tartasz; a jobb kezedben; 6)19 
És kinek sirboltja ölén, a márvány 
Oszlopok közt jószagu balzsam izzad: 7)20 
Adj szerencsét, szent lovag, utainkra!
– Társaim! El, mielőbb e tájról!

Elmondható, hogy a ma közkézen forgó fordításokkal21 összevetve is megállja a 
helyét a De se ipso (Önmagáról) átültetése. A De suo libro (Saját könyvéről) esetében kifo-
gásolható, hogy az eredeti szövegtől eltérően csak a cím utal arra, hogy a téma 
mondhatni az „ideális olvasó”. A mindössze kétsoros epigramma, az In mendacem 
(Eg y hazugra) fordításában kétszer is olvasható hazudol ma inkább gyerekes civódás-
ra utal, de ami lényegesebb: beszédművész legyen a talpán, aki a záró félsor (és te 
magad vag y ez eg y) kiejtésével megbirkózik. De mi helyzet Márki búcsúvers-fordítá-
sával? Összehasonlításra bőven van lehetőség, Kovács Sándor Iván gondoskodott 
erről 29 fordítás összegyűjtésével, közreadásával és kommentálásával.22 

Márki Sándor búcsúvers-fordításáról

Annyiban „nincs párja” az 1878-ban közzétett opusnak, hogy – mint már utal-
tam rá – az ifjú Márki elfelejtett lefordítani (vagy legalábbis közölni) 6 sort Janus 
Pannonius 42 soros költeményéből. Aztán megtalálni véltem egy sort, története-
sen az egysoros refrént (Márkinál: Társaim! El, mielőbb e tájról! ), mert ugye azért 
refrén a refrén, hogy változatlanul ismétlődjék az egyes szakaszok (strófák) vé-
gén. A sokadik olvasás után azonban rá kellett jönnöm, hogy mégsem lehetek 
egészen biztos a „találmányomban”. Márki ugyanis az utolsó előtti szakaszban 

16 Márki jegyzete: 4) Sz. Istvánnak, sz. Imrének és sz. Lászlónak szobra volt Váradon: a mag yar képfaragás 
első remekei.

17 Márki jegyzete: 5) A nép hite különben az volt, hog y míg e szobrok épek, a török nem árthat Váradnak.
18 A refrén itt (az eddigiektől eltérően): Társaim! El, mielőbb e helyről!
19 Márki jegyzete: 6) Sz. Lászlónak külön réz lovagszobra is állott a váradi templomban.
20 Márki jegyzete: 7) A legenda ezt a részét Arany János is fölhasználta a maga „Sz. László”-jában.
21 Janus Pannonius Összes munkái: Iani Pannonii opera omnia, s. a. r. V. Kovács Sándor, Bp., Tan-

könyvkiadó, 1987, 28–29 (ep. 31), 22–23 (ep. 17), 70–71 (ep. 121), 324–327 (el. 21).
22 Janus Pannonius búcsúverse…, i. m., passim.
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ekképpen variálja a refrént: Társaim! El, mielőbb e helyről. Tudatosan szűkítette a 
tért, vagy csak elírás történt?

Ennél sokkal lényegesebb kérdés, hogy miért éppen Janus, miért éppen a bú-
csúvers, és miért éppen a debreceni Délibáb? 

A Békés megyei születésű Márki Sándor, aki Nagyváradon fejezte be az elemi 
iskolát, majd (1864–1869) az itteni premontrei gimnáziumban tanult, már ekkor is 
tudhatott egyet s mást Janus Pannoniusról. Egy későbbi írásából23 kiderül, hogy 
„Nagyváradon” születettnek tudja Janust, hozzátéve, hogy „mások szerént Dal-
mátiában” született,  éspedig (szerinte) 1433-ban, amint ez Toldynál is olvasható. 
Miután Pozsonyban folytatja, Budapesten pedig befejezi középiskolai tanulmánya-
it, a budapesti bölcsészkar hallgatója lesz (1872–1875). Tanít a gyakorlóiskolában, 
majd 1877 júliusában kinevezik az aradi főreáliskola rendes tanárává, s csak kilenc 
év múltán, 1886 szeptemberében válik meg a várostól. Egy budapesti gimnázium-
ban tanít, de két év múlva egyetemi magántanárrá, 1892-ben pedig a történelem 
rendes tanárává nevezik ki a kolozsvári tudományegyetemre. Trianon után a szege-
di egyetem tanára, intézetvezetője lesz, 1925-ben Gödöllőn bekövetkezett haláláig. 
1878-ban (a búcsúvers-fordítás közlésének évében) egyetemi doktor, 1892-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1912-től rendes tagja. Tudományos ér-
deklődése a hazai szabadságharcok történetének kutatására irányult. Nagy monog-
ráfiái közül legismertebbek Az 1848–49-ik évi szabadságharc története (1898), a II. Rá-
kóczi Ferenc (1907–1910), a Dózsa Györg y (1913) és a Mag yar középkor (1914).24

Amikor 1877-ben Aradra érkezik, már egy sereg irodalmi és egyéb publikáció 
van a tarsolyában. 1868-ban már verse jelenik meg Jókai Üstökös című lapjában, 
melyet további versek és műfordítások követnek éveken át. Ekkori műveit, mű-
vecskéit gyakorta álnéven, mint KliO vagy Marquis Jean’Or publikálja. Műfordító-
ként Schillert kedveli leginkább, de a harcias francia költő-politikus, Paul 
Déroulêde műveiből is fordít.25 Aradon titkárává választja az akkoriban alakult 
Kölcsey-egyesület, ugyanakkor éveken át gondozza az értékes Orczy–Vásárhelyi-
könyvtárat.26 Nem lehetetlen, hogy könyvtári munkálkodása során vette kézbe 
Janus Pannonius műveinek utrechti kiadását (1784).27 Valószínű, hogy erre a ki-
adásra utal Márki, amikor azt írja, hogy Janus Pannonius néhány kisebb versét 

23 Márki Sándor, Mag yar Pantheon: A mag yar történelem, művészet és irodalom 150 kimagasló alakja, 
képekben és rövid életrajzokban föltüntetve, Pozsony–Bp., Stampel, 1884, 7. 

24 szinnyei József, Mag yar írók élete és munkái, VIII, Bp., 1902, 613–630; Új mag yar irodalmi lexi-
kon, főszerk. Péter László, Bp., Akadémiai, 1994, II, 1324.

25 Márki Sándor szakirodalmi munkássága: Bibliográfia, összeáll. klukovitsné Paróczy Katalin, 
rácz Béláné, szaBó Éva, Szeged, Scriptum, 1992 (Acta Universitatis Szegediensis: Acta 
biblio tecaria, 12, 1), passim. Márki sajtónyilatkozatait és a róla szóló munkákat is felsorolja: 
115–125.

26 szinnyei, i. m., 614. Vö. H. Kakucska Mária, Az Orcz yanum, az Orcz y család könyvtárának vázla-
tos története 1, MKsz, 123(2007), 4.

27 teleki 643–645 (Teleki, ep. 2, 5. Tit. Abiens valere jubet sanctos reges, Waradini).
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kísérli meg magyarra átültetni, kerülve az „elnyújtottakat, hisz maga a Silva 
Panegyrica 2870 hexameterből áll”. Pontosítsuk: 2871-ből, ha a Marcellus-pane-
gy ricus praefatiójának 52 sorával nem számolunk, s a Guarinus-panegyricus 
36+1073 sorával sem, merthogy ez a két silva paneg yrica olvasható a Teleki–
Kovásznai kiadás elején, a SILVA PANEGYRICA élőfejjel összekapcsolva.

A számolással a búcsúversnél is baj van, mert míg a latin eredeti 42 sorból áll, 
Márki fordítása csak 36 sort tesz ki: egy strófa, a 13–18. sor kimaradt a fordításból. 
Lehetséges, hogy a nyomtatott szövegről kéziratos másolat készült, és a másolót 
megtévesztette az, hogy mind a második strófa, mind pedig a harmadik a Non 
szócskával kezdődik, s „átugrotta” a harmadik strófát. Az is elképzelhető, hogy 
nem számolási probléma áll a háttérben, hanem az, hogy Márki lefordította a har-
madik strófát, de ő maga (vagy a szerkesztője) úgy találta, hogy ez csak aláhúzza a 
második strófa fordításában rejlő ellentmondást. Idézem (a refrén nélkül): 

 
Tó, folyam nem akadályoz engem; 
Jég borult a víz sima tükörére 
És ahol bátortalanul hajózott 
A minap: mostan kihívón, merészen 
Jár-kel a révész kicsi csolnakával. 

A jégen? – kérdezhetjük, avagy: hordozható a „kicsi csolnak”? A következő stró-
fát, melyet nem fordított le Márki, Török László fordításában idézem: 

 
Nem siklik kegyes árban ily szelíden 
gyors szárnyú evezője húzta csónak 
s akkor sem, ha Zephyr szelíd fuvalma 
pírt fest csipke-habokra fodrot írva, 
mint szánunkat a jó lovak röpítik.28 

Márki címfordítása (Váradot elhag yván, búcsút vesz a szent királyoktól) kor- és szöveg-
hű, természetesen hangzik, s ebben a későbbi fordítók jelentős részét felülmúlja. 
A refrén (és akart vagy akaratlan variánsa) is kifejezi a lényeget, legfeljebb az ki-
fogásolható, hogy itt – és csakis itt – rövidíti meg egy szótaggal a hendecasyllabust. 
(Avagy a sorkezdet elé tett „szünetjel” is beleszámít a mértékbe?) Úgy gondolom, 
az 1. strófában is jó úton jár a fordító, amikor a „drága Kőrös”-től a „vén Duná”-
hoz utaztatja az utazót. („Lábjegyzetéből” kiderül, hogy szerinte Pécs felé mutat 
ez az irány.) A 2. strófában tetten érhető ellentmondásról és a 3. strófa elhagyásá-
nak vagy „kifelejtésének” okáról fentebb már volt szó. A 4. strófa fordítását én 
sikerültnek mondanám, még ha kérdőjelet tesz is a második sor végére Márki. 

28 török László, Janus arcok: Összeg yűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások és kommentárok, szerk. 
Mayer Gyula, Bp., Typotex, 2008, 196–197.
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Isten áldjon meg, ti meleg források, 
melyeket kénnek szaga nem lepett el (?) 

– olvassuk. Márki szerint Janusnak éreznie kellett volna a kén szagát, és ezért a 
kérdőjel? Az ötödik (Márkinál a negyedik) strófa fordítása kissé zűrzavarosra sike-
redett, avagy sajtóhiba csúszott a szövegbe. Ha kik helyett kit állna a második 
sorban, érthető lenne a szöveg, ugyanakkor a visszájára fordulna az eredeti költői 
szándék. A hatodik strófa fordítása minden tekintetben meggyőző, a hetedik, záró 
strófa átültetése ugyancsak. Arról nem a fordító tehet, hogy exhibícióval terhes 
korunkban kissé frivolnak találjuk, ha egy szent férfiút (tulajdonképpen csak a 
szobrát) ekképp szólít meg a költő: 

S érczruhád nyílása alól ki súlyos 
Harczi bárdot tartasz a jobb kezedben.

 
Márki Sándor láthatólag a „búcsúvers” fordítását érezte valóban gyümölcsöző fel-
adatnak, amint erre saját – fentebb már idézett – szavaiból is következtethetünk: 

Nem bánnám, ha [ Janus Pannonius] egész könyvét lefordítaná valaki; nem azért 
mintha költőnek tartanám, – annak legkevésbé sem; hanem mivel a kor ízlésére 
hagy következtetni s ezt sohasem szabad a számításból kifelejteni, midőn a mű-
veltségi állapot latolgatásáról van szó.29 

A maga fordításaival a debreceni Délibáb című lapot keresi meg, melynek a vele 
egykorú Dengi János (1853–1903) volt a szerkesztője, akit még a pesti bölcsész-
karról ismerhetett. Ez a szépirodalmi, művészeti és társadalmi hetilap mindössze két 
évet élt, mert kiadója és társszerkesztője, körösszegi és adorjáni gróf Csáky Al-
fonz,30 az egykor az Orczyakkal is jó kapcsolatot ápoló Csákyak leszármazottja, 
1879-ben elhunyt.
Befejezésül: ugyanaz a Márki Sándor, aki 1878-ban, a Délibáb 30–31. számában 
még úgy fogalmazott, hogy „Janus Pannoniusban akármely irányban jeles költőt 
gyanítani a legkiáltóbb tiszteletlenség ezen különben érdemes férfiu iránt”, hat 
évvel később már besorolja Mag yar Pantheonjának nagyjai közé, a következő sza-
vak kíséretében: 

A reneszánsz szellemétől áthatott pécsi püspök „először hozta hazánkhoz a Heli-
konnak szent, dícskörű isteneit. Latin költeményei, melyek közül kivált eposzai, 
epigrammái és elégiái tetszettek, csak a XVI. században tizenegy kiadást értek s 
azok szépségeit Európa nem egy iskolájában fejtegették. Mátyás király idejében a 

29 Márki, Janus Pannonius verseiből…, i. m., 364.
30 Szinnyei , i. m., 140.
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legkitűnőbb humanisták közé tartozott, – az ifjabb Guarini szerint „dísze Ma-
gyarhonnak s igazán nagy fénye korának”. Mátyás király, ki ellen pedig összees-
küdött, maga is kegyelettel adózott emlékének.31 

31 Márki, Mag yar Pantheon…, i. m., 7 ( Janus Pannonius XVIII. századi arcképével az Ernst-
gyűjteményből). 
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