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Ne hidd, hogy egykor feledés borítja, 
Mit még nem ismert, új formákban én 

Zengék a lant szavához, ki a zúgó, 
Gyors Aufidusnak partján születém. 

Tudom azt, hogy egészen nem múlok én el. 

Horatius. 

„Numerosus Horatius." 
Ooidius. 

. . . „Horácznak dicsősége 
El nem vész, míg ember lesz." 

Kisfaludy Sándor. 

„Róma felséges szavú Pindarussa, 
Flaccus! . . . 
A halandóság köde fel nem érhet 

Fényes egedre." 
Berzsenyi. 



ELŐSZÓ. 
A római lyrikus triász (Caiullus, Tibullus, Propert ius) 

és a görög tragikus triász (Aeschylos, Sophokles, Euripides) 
átültetése után azt gondoltam, hogy, ha a jó Isten erőt ad 
hozzá, semmivel sem tehetek irodalmunknak nagyobb szol-
gálatot, mint ha azt a római költőt ültetem át irodalmunkba, 
akinél egy idegen költő sem tett nagyobb hatást költésze-
tünk fej lődésére, s akinek költészete nemhogy vesztett 
volna varázsából, hanem a mai viszonyok közt mind érté-
kesebbé és korszerűbbé válik. Ez a római költő: Horatius. 

Annak a kornak, melyben élt, meglepően sok érint-
kező pontja van a mienkkel. A polgárháborúk, belviszályok 
borzalmas dúlásai után akkor is regeneráló, építő munkára 
volt szükség, s ebből a munkából Horatius derakasan 
kivette a maga részét. Költészete hatalmával lankadatlanul 
küzdött, hogy feltámassza a veszni indult régi, római erköl-
csöket, é lessze a lankadó önérzetet s megtanítsa nemzetét, 
hogy egy élei nem sok a hazáért. Hazaszeretetre és 
vallásosságra buzdította az önzésbe és hitetlenségbe 
merült kort. 

Ez a Horatius mindeddig nem volt a magyar iroda-
lomba úgy átültetve, hogy világirodalmi és erkölcsi hiva-
tását nálunk is elvégezhette volna. Miért? 

Én a műforditás elvi kérdéseinek fe j tegetése helyett 
inkább a műforditás gyakorlatával kívántam igazolni azt az 
álláspontomat, melyen sem az úgy nev. „alakhű", sem az 
eredeli alaktól eltérő fordítás mellett nem törtem pálcát, 
meri az átültetendő mű természetéhez és az átültető cél-
jához képest mindakettőt jogosultnak tartom, egyes esetek-
ben azonban hol az egyiknek, hol a másiknak adok első-
séget. Horatiusra nézve az eddigi kísérletek Virág Benedek 
tiszteletreméltó törekvése óta azt mutatják, hogy Horatius-
nak minden időben érvényes, általános emberit nyújtó 
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lyricumait nem sikerűit a magyar költészet virágos kert-
j ébe maradandólag átplántálniok. A Barna Ignác vagy a 

* 
Csalomjai fordította satirákból az eredeti mérték olyan 
a milyen megtartásán kívül úgyszólván minden oly kellék 
hiányzik, mely a fordítást érthetővé, olvashatóvá s a ma-
gyar költői irodalom számottevő birtokává tehetné. Ellen-
ben az epistuláknak Kiss János-ié\e r imes alexandrinusos 
fordítása, bár bő lére eresztett kifejezésmódja túlmegy 
a megengedet t határon, ma sem mondható érdemtelennek. 
Viszont egyes költőink (Arany János, Szász Károly, Kozma 
Andor stb) elszórt kísérletei, melyekben Horatius egy-egy 
dalát a mi ízlésünkhöz és érzésünkhöz közelebb eső mo-
dern versalakokban szólaltatiák meg, sokkal közvetetleneb-
bűl hatottak, mert az érzés fr isseségével , melegével, köz-
vetetlenségével és a hangulat hívebb tolmácsolásával jobban 
megközelítették a horatiusi lyrát, mint azok a fordítások, 
melyek a hűséget jóformán csak a külső formában keres-
ték. Én el tudok képzelni olyan Horatius-fordítást, mely 
az eredeti alak megtartása mellett magyaros, költői és 
élvezhető; ilyen pl. Arany Jánostól Az állam hajójához 
(Od. I, 14), vagy újabban Vargha Gyulától a Thaliarchushoz 
intézett óda (Od. I, 9), de merem állítani, hogy a Bariné-
hez írt költemény magyar rhythmusos fordításában Arany 
János sokkal tökéletesebbet, congenial isabbat nyújtott. 

Minthogy pedig az én célom az volt, hogy Horatiust 
nemcsak egyes kiválasztottak, hanem az egész művelt 
olvasó közönség élvezhesse, természetes, hogy a legtöbb 
esetben a közvetetlen hatású modern, de tudatosan válasz-
tott modern alaknak adtam az elsőséget , és csak ott tar-
tottam meg az eredeti versalakot, ahol a tárgyat vagy fel-
dolgozását, mint a mi világunktól idegent, nem kívánhat-
tam a mai ízléshez vagy felfogáshoz közelebb hozni, vagy 
ahol a jellemző idegen forma mai rhythmus-érzékünktől 
nem állott olyan távol. így történt, hogy az epódusokat, 
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melyeknek a nálunk is honos — eselleg hexameterrel páro-
sult — jambus olyan jellemző versmértéke, eredeti mér-
tékben ültettem át. így jártam el az Archytas-ódával szem-
ben is (Od . I, 28.). Ellenben a satirákat és epistulákat nem 
fordítottam hexameterben, nemcsak azért, mert a hexameter 
irodalmunkban ma már divatja-mult versmérték, hanem 
azért is, mert a horatiusi „gyalogos múzsa" („causer ie") 
könnyed fesztelenségével a klasszikus hősi éposznak ez a 
cothurnusos versmértéke alig egyeztethető össze; továbbá, 
mert a költői levélnek irodalmunkban nem a hexameter a 
hagyományos formája, hanem a verses dráma nyelvének 
megfelelő blank vers, az ötös és hatodfeles jambus. Wieland 
is ebben a formában (igaz, hogy hol hosszabb hol rövi-
debb sorokban, amiben már nem követném,) ültette át 
Horatius satiráit és episluláit, ezzel akarván ugyanazt a 
hatást tenni a német fűire, mint a melyet a horatiusi 
könnyed, pongyolább hexameter tehetett a rómaira. Kazinczy 
is ezt a formát használta az ars poetica egy részletének 
átül tetésében. 

Én tehát a művelt közönség és jövőnk reménye, a 
magyar if júság kezébe olyan magyar Horatiust kívántam 
adni, mely míg egyfelől híven tolmácsolja az eredeti-
nek gondolatait, másfelől a mi költői kifejezésmódunknak, 
ami ízlésünknek is megfelel, s nem az idegenszerű mérté-
kek megtartására, hanem a költeményekben élő lélek, hang 
és hangulat éreztetésére törekszik. Nyelvünknek csodálatos 
hajlékonyságát s abbeli képességét , hogy a klasszikus 
versmértékekhez is tud alkalmazkodni, senki sem méltá-
nyolja nálam jobban. A görög tragikusok kardalainak átül-
tetésével talán sikerült is megmutatnom, hogy a legszokat-
lanabb görög versmértékeket is megszólaltattam a magyaros-
ság és költőiség csorbája nélkül. Csakhogy azok a karda-
lok nem az általános-emberinek minden időben érvényes 
kifejezései , ép' azért nem hozhatjuk őket szokottabb for-
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mákban magunkhoz közelebb ünnepies méltóságuk csök-
kentése nélkül. Ellenben Horatius általános-emberi lyrájá-
nak élvezését csak gátolja a tőlünk távol eső, eredeti 
forma. Őt a magunk nyelvére, saját költészetünk formáiba 
kell áttennünk, hogy a magunkénak mondhassuk, hogy úti-
társunkká váljék egész életútunkon keresztül. Mert Hora-
tius olyan megtestülése az általános-emberinek, hogy — 
mint az angol Sellar m o n d j a — „minden korhoz annak kor-
társaként beszél", s „egyike ama kevésszámú régi írók-
nak, akik az irántuk való csodálatban a mai időkben is 
minden művelt nemzetet egyesítenek." Épen ezért Hora-
tiust egy nemzet se sajátíthatja ki a maga számára : jussa 
van hozzá mindeniknek, mely a klasszikus hagyományok 

elévülhetetlen culturalis értékei iránt fogékony. Nekünk 
i 

egyenesen kötelességünk, hogy nemzeti culturánkból, mely-
hez Horátius is hozzátartozik, egy szemernyit se engedjünk 
elpusztulni. A meglevő tőkét nem apasztani, hanem gyara-
pítani tartozunk. Nem kételkedem benne, hogy Horatius, 
kinek költészete és józan bö lcsesége apáink, nagyapáink, 
szépapáink szívét és eszét formálta, a magyar szívek és 
elmék művelésére, a nemzeti érzés erősí tésére, a nemze-
tek sorsát virrasztó Gondvise lésben való hit ébrentartá-
sára most és a jövőben is hívatva van. 

Szegeden, 1922 június 29-ikén, a m. kir. Ferencz József 
tud.-Egyetem fennállásának ötvenéves ünnepén. 

Csengery János. 

• • • 



HORATIUS. 
Quintus Horatius Flaccus Kr. e. 65-ben, december 

8-ikán született Apuliának Venusia (ma: Venosa) nevű 
városkájában. E szerint öt évvel volt fiatalabb Vergiliusnál 
s két évvel idősebb Augustusnál. Atyja libertinus, azaz fel-
szabadult rabszolga volt s mint pénzbeszedő (coactor) 
kereste kenyerét. A római kalmárok t. i. nem boltokban 
rakták ki árúikat, hanem átadták egy eladónak (praeco), 
aki aztán a legtöbbet ígérőnek eladta. Az árúk vagy ter-
mények árát pedig egy beszedő gyűjtötte össze egy per-
cent haszon fejében. Ily módon szerezte vagyonát Horatius 
a tyja : egy kis házat és sovány földecskét Venusiában. 

Ha meggondoljuk, hogy a római költők közül épen 
0 

Horatius hatolt be legmélyebben a görög költészet szelle-
mébe, arra a következtetésre jutunk, hogy ereiben talán 
görög vér folyt s valamelyik őse egykor Görögországból 
vagy Kisázsiából került rabszolgaként Italiába. 

Horatius sohasem szégyelte alacsony származását, 
atyjáról pedig mindig becsületére váló kegyelettel és hálá-
val emlékezik. Abból, hogy anyját sehol sem emliti, bátran 
azt következtethetjük, hogy már kis gyermek-korában elvesz-
tette, úgyhogy képe nem is élhetett a lelkében. Nyilván 
testvérei sem voltak. 

Atyja rangját felülmúló módon gondoskodott fia neve-
léséről. Mivel a Flavius-féle venusiai iskolát nem tartotta 
alkalmasnak fia kellő kiképzésére, bérbe adta birtokát s 
Rómába költözött, hogy Quintust, mint a senatorok és lova-
gok a fiaikat, a híres Orbilius Pupillus iskolájába járassa. 
Ezzel azonban nem vetette el a gondját fia nevelésének. 
Ő maradi fiának leghívebb őre s erkölcse és jel leme 
helyes fejlesztéséről kiváló paedagogiai tapintattal maga 
gondoskodott . Mindezt bensőséges hálával ismeri el a 
költő a Satirák első könyvének 6-ik darabjában. 
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Kr. e. 45-ben, 20 éves korában a nagyobbra törő 
ifjak szokását követve Athénbe ment Horatius bölcseleti 
(„egyetemi") tanulmányokat végezni. Ott hallgatta Cratip-
pust és Theomnestust, a görög philosophiának akkoriban 
legkiválóbb képviselőit. Amaz, mint Aristoteles iskolájából 
való peripatetikus bölcselő, a természetkutatás és erkölcs-
tan kérdéseit fe j teget te; emez, mint az új-Akadémia híve, 
lemondott a tel jes igazság megismeréséről s megelégedet t 
azzal, ha mindenben megállapíthatta a valószínűt. Horatius, 
mint praktikus római, egy mesternek sem esküdött a sza-
vára, hanem eclecticusan járt el, azaz mindenik bölcseleti 
rendszerből azt fogadia el, amit a jó és helyes élet szem-
pontjából célszerűnek itélt. A komoly tanulmányok mellett 
régi és új b a r á t i n a k vidám társaságában is szívesen idő-
zött. Azonban e kedves idők hamar véget értek. 44-ben, 
március idusán nagyot fordult a világtörténet tengelye. A 
nagy Julius Caesa r huszonhárom tőrdöfés alatt műve befe-
jezte előtt lehelte ki nagyratörő lelkét a Curiában Pom-
peius szobrának lábainál. Alig temették el Caesart , kitört 
a polgárháború, mely borzalmaival az előbbit is felülmúlta. 
Octavianus Antoniusszal és Lepidusszal megalkotta a má-
sodik triumvirátust abból a célból, hogy Caesa r öröksé-
gén megosztozzanak. Velük szemben álltak Caesa r gyil-
kosai, a köztársasági államforma fanatikus védői, Brutus 
és Cassius . Antonius mindjárt a holt Caesa r fölött mon-
dott fórumi beszédével annyira felbőszítette a népet Caesa r 
megölői ellen, hogy azok kénytelenek voltak elmenekülni. 
Macedóniába, majd Syriába mentek s ott szerveztek sere-
get a bitorlók ellen. 

Brutus Macedóniába mentében Athént is megláto-
gatta. A nép lelkes örömrivalgással fogadta és kitünteté-
sekkel halmozta el, mint Harmodios és Aristogeiton pél-
dáját követő zsarnokölőt. Ő is hallgatta a philosophusokat 
s látszólag tétlenül élt, szórakozott; valósággal azonban a 
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háború előkészítésén fáradozott. Különösen az Athénben 
tanúló római ifjakat iparkodott megnyerni a szabadság 
ügyének. Azok között, akik Brutus hívó szózatát követték, 
ott volt Cicero fia, Marcus és a libertinus apa fia, Horatius. 
Brutus annyira megszerette, hogy tribunus militum-i azaz 
legio-tiszti rangra emelte. E kitüntetést, mely rendszerint 
senatorok fiainak jutott, sokan irigyelték a libertinus fiától. 

Horatius követte Brutust Macedóniába, Kisázsiába, 
részt vett a lyciai hadjáratban s nem egyszer válságos 
veszedelemben forgott. A 42-ik év őszén Philippi síkján 
Macedóniában felvirradt a döntés napja, mely a köztár-
saság híveire gyászt és pusztulást hozott. Brutus és Cas-
sius, látván légióik futását, maguk vetettek véget életük-
nek. Horatius, mint annyi más, futásban keresett menedé-
ket, „dicstelenül elvetve pajzsát", mint maga bevallja. Ezért 
némelyek gyávasággal vádolják, de jogfalanúl. Hogy paj-
zsát elvetette, az csak képes kifejezés : hiszen a hadi tri-
bunusok egyáltalában nem viseltek pajzsot. De hogy' állha-
tott volna ellen ott, ahol mindenki futott? Hogy nem vetett 
véget életének, mint vezérei, szintén nem lehet neki felróni. 
Kétségkívül látta már akkor, hogy Philippinél nem hazája 
szabadságáért , hanem az uralom kérdésében folyt a küz-
delem, s Róma akkor sem kerülte volna el az egyeduralmat, 
ha Brutus és Cass ius aratott volna diadalmat. Hiszen a 
köztársaságnak már régen csak puszta neve élt Rómában. 

A következő évben Horatius az Octavianus hirdette ^ 
amnestiát felhasználva visszatért Rómába. Ebben az útjá-
ban történhetett az az esemény, melyről az Ódák III. köny-
vének 4. darabjában emlékezik, t. i. az Adriai tengeren, a 
Palinurus hegyfokánál hajótörést szenvedett, melyből csak 
nagynehezen menthette meg életét. 

Rómában sok mindent megváltozva talált. Atyja már 
nem élt. Vagyonát a triumvirek elkobozták, hogy a vete-
ránusoknak adományozzák, mint a Vergiliusét, Tibullusét 
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és sok másét. Atyai tűzhelyétől megfosztva, szegett szár-
nyakkal, az álmodott fényes jövőről lemondva, egyetlen 
célja az lett, hogy magát t isztességesen fenntartsa és nevét 
atyja emlékéhez méltón megőrizze. Maradt még annyi pénze, 
amelyen — mint szokás volt — egy pénzügyi titkári (scriba 
quaestor ius) állást megvásárolhatott s a scribák testületé-
nek tagja lett. 0 

Az élet prózája azonban nem olthatta el nagyratörő 
vágyait, sőt arra ösztönözte, hogy a sors mostohasága ellen 
a költészethez meneküljön. így kell érteni azt a nyilatko-
zatát, melyet sokan félreértet tek: 

„A vakmerő szegénység vitt reá, 
Hogy verset írjak;" 

(Epist. II, 2, 51) 
nem pedig úgy, mintha a versírással pénzt akart volna sze-
rezni. A szegénység igen sokszor hatalmas ösztönzője a 
tehetségnek. „Reichthum — mondja Jean Paul — erdrückt 
das Talent mehr als Armuth: unter Goldbergen und Thronen 
liegt xvahrscheinlich so manches riesige Talent begraben". 

Azok a költemények, melyekkel pályafutását kezdte 
(satirák, epódusok), nem is voltak alkalmasak sem pénz-, 
sem kegyszerzésre. Míg azonban azok, akik találva érezték 
magukat e gúnyos támadások által, haraggal és rosszaka-
rattal fizettek a költőnek, voltak, akik örömmel üdvözölték 
a feltűnt tehetséget és barátságukkal tüntették ki. 

Varius és Vergilius voltak az elsők, akik Horatiust 
barátságukkal megtisztelték. Az az új költői iskola, mely-
hez tartoztak, olyan költői irodalmat akart teremteni Rómá-
ban, mely a méltó tartalmon kívül a forma választékos 
voltával és az e lőadás harmonikus bájával megközelítse a 
a görög mintaképeket. Varius az époszt és drámát művelte. 
Thyestes cimű tragédiája oly nagy tetszést aratott, hogy 
Augustus egy millió sestertiusszal honorálta. Vergilius is 
ünnepelt költő volt már ekkor pásztori költeményeiért. 
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Mindaketten élvezték az irodalompártoló Maecenas kegyét, 
s új barátjukat, Horatiust, akit nagyrahivatott költőnek tar-
tottak, önzetlen örömmel neki is beajánlották. 

Ama viszonyok közt, melyek valamikor alacsony sorsú 
embert magas rangúval kötöttek össze, alig találni szebbet, 
nemesebbe t annál, mely Horatius és Maecenas közt kelet-
kezett és sírig tartó barátsággá erősödött. 

Maecenas, a tudományoknak és művészeteknek foga-
lommá vált pártfogója, Augustus mindenható minisztere és 
altér egó-ja, egy pár csa lódás következtében óvatos kez-
dett lenni híveinek megválasztásában. Bemutatkozása után 
jó ideig csak távolról kisérte figyelemmel Horatiust, és 
csak kilenc hónap multával hivatta ismét magához a Kr. 
e. 39. év nyarán, hogy barátjai közé iktassa. 

Mindezt a költő abban a satirájában mondja el, 
amelyben boldogult atyjának is olyan szép, kegyeletes 
emléket emel (Sat. I, 6.) Nyíltan kimondja, hogy Maecenas 
barátságát nem a véletlen szerencsének, hanem önérzetes 
jel lemének, jellemét pedig atyja gondos nevelésének 
köszöni. 

Természetes, hogy a világ sanda szemmel nézte, 
félremagyarázta, irigyelte ezt a viszonyt. Nem tudva elkép-
zelni, hogy barátságuk lelki rokonságon alapszik, titkos 
rugókat és érdekeket kerestek benne. Horatiusban a helyett, 
hogy érdemes-voltát elismerjék, a szerencse gyermekéi 
látták. Pedig kétségtelen, hogy viszonyuk egyező gondol-
kodásban és életfelfogásban gyökerező igazi, benső, őszinte 
barátság volt. Horatiust, mint szabados fiút nem kötötték 
családi hagyományok a dolgok régi rendjéhez, s így a köz-
társasági érzület sem vert szívében mélyebb gyökeret. 
Maecenas idegen eredetű, etruriai nemes, mint római pol-
gár homo novus volt, aki többre nem áhítozva élete végéig 
megelégedett a lovagi ranggal. Egyikük sem vágyott többre, 
mint ami volt. Egyikük se kereste a nép kegyét vagy a 
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kitüntetéseket. Mindaketten jobban becsülték a személyes 
érdemet és tehetséget, mint a címet és a rangot. 

Horatius nagy hálával tartozott Maecenasnak nemcsak 
azért a barátságért, mellyel őt kitüntette, nemcsak Augus-
tus kegyéért, melyet számára megszerzett, hanem azért is, 
mert Maecenas bőkezűségéből kapta 33-ban sabimimi bir-
tokát, melyben életének legfőbb boldogságát találta s 
mely bőséges kárpótlás volt elvesztett atyai jószágáért . 
Maecenas valószínűleg a satirák neki ajánlott első könyvét 
akarta ezzel megjutalmazni. „Ez volt vágyam netovábbja" 
— mondja boldogan a költő. Számos költeményében raj-
zolja a sabinus hegyek közt magasan fekvő Sabinumának 
szépségeit és a falusi élet örömeit. Sabinum nem lehetett 
valami jelentéktelen birtok. Nagyrészét bérbe adta Horatius 
s még így is nyolc rabszolgát foglalkoztatott rajta. Itt idő-
zött legszívesebben főleg kánikula idején. Itt foglalkozott 
a görög költőkkel és philosophusokkal, sőt a kapa-
nyelet sem szégyelte megfogni, hogy a göröngyöket 
e legyengesse , a köveket kimozdítsa. 

Maecenas révén — mint mondtuk — Augustus kegyét 
is megnyerte költőnk a nélkül, hogy járt volna utána. Első 
tekintetre talán feltűnő, hogy Horatius, aki if júkorában 
Brutus oldalán a köztársaságért és a szabadságért küz-
dött, férfikorában Augustusnak tisztelőjévé és a monarchia 
áldásainak magasztalójává lett. Azonban ez a változás nem 
rövid idő alatt és nem ok nélkül történt. 

A philippii vereség után Horatius csaknem egészen 
kétségbeeset t . Nem remélte, hogy Róma valamikor vissza-
nyeri elvesztett hatalmát. Ebben a hangulatában írta a 16. 
epódust, melyben nem tud népének jobb tanácsot adni, 
mint azt, hogy vándoroljanak ki és keressenek új hazát. 
Ismétlődik e kétségbeeset t hangulat, mikor 38-ban, rövid 
béke után ismét kitört a háború Octavianus és Sextus 
Pompeius között, mialatt a parthusok Syriát és Kisázsiát 
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pusztították. (Epo. 7.) Mikor Oclavianus Actiumnál leverte 
Antoniust és Cleopatrát, Horatius Octavianusban kezdte 
látni a római birodalom helyreállítására és fenntartására 
hívatott férfiút. A philippii vereség után látta, hogy Ocfa-
vianus nemcsak győzni, hanem a győzelemmel józanúl élni 
is t ud : megkíméli azoknak az életét, kik az ellene emelt 
fegyvert lerakták. Tapasztalta, hogy az új egyeduralkodó 
el lensége a vallástalanságnak, az elpusztult templomokat 
fölépítteti, a bomlott erkölcsöket üdvös törvényekkel rendbe 
hozni s az egész társadalmi életet regenerálni törekszik. 
Örvendve látta a béke áldásait, a tudományok és művé-
szetek felvirágzását; s végre látta, hogy, ha a hazát külső 
el lenség fenyegeti, akkor Augustus, hadvezérével, Agrippá-
val, majd mostohafiaival, Tiberiusszal és Drususszal meg 
tudja védni a birodalom határait. Nem csoda, ha bizalom-
mal és reménnyel telt el a jövő iránt, belátta a monarchia 
jogosultságát, mely egyedül biztosítja a birodalom nyu-
galmát és hatalmát, anélkül, hogy a köztársaság dicső 
korát elfeledte volna, és szívvel-lélekkel Augustus hívévé 
szegődött. 

Mindamellett eleinte tartózkodó volt azzal szemben, 
aki ellen fegyvert fogott volt. A satirák első könyvében 
csak egyszer, mellesleg említi a Caesa r nevet. Mikor már 
belátta a monarchia szükséges-voltát s maga is kész lett 
volna Maecenasszal Octavianus zászlói alatt harcolni (Epo. 
1.), akkor is, sőt azontúl is mindig bizonyos távolságban 
tartotta magát az uralkodótól. Olvassuk a fennmaradt Sue-
tonius-féle életrajzban, hogy a fejedelem által neki fel-
ajánlott magántitkári állást nem fogadta el, bizonyára azért, 
mert függetlenségét mindennél többre becsülte. Augustus 
szemrehányást is tett ezért neki („Attól tartasz, hogy az 
utókor előtt szégyenedre válik, hogy barátságban látszol 
velem ál lani? De ha te megvetetted is a mi barátságun-
kat, mi azért nem fizetjük gőggel a gőgöt" — írja neki), 
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de azért nem neheztelt reá, sőt azontúl is számos jeléi 
adta kegyének és baráti indulatának. 

„De — vetik szemére némelyek — serviiis-módon 
hízelkedett az uralkodónak, midőn istennek, Maia fiának 
(Mercurius) nevezte és csak az egy Juppiternél mondotta 
kisebbnek." Mai napság mindeneset re megütköznénk rajta 
és szolgai hízelgésnek bélyegeznők, ha egy költő istennek 
magasztalná fejedelmét, de a régiek máskép fogták fel a 
dolgot. Tudjuk, hogy már Homeros „isteni" jelzőt ad hősei-
nek, még Eumaios kondásnak is; tudjuk, hogy a Kelet pél-
dáját követve Nagy Sándor isteni tiszteletet követelt a maga 
számára, s később a bizánci császárokat és császárnékat 
szentek gyanánt tisztelték. Keletnek ez a fejedelem-cultusa 
Rómában is elterjedt. így történt, hogy Antonius legyőzése 
utan a római senatus elhatározta, hogy az uralkodó geniu-
sának minden mulatság alkalmával italáldozatot öntsenek. 
Később oltárokat is emeltetett a senatus Augustus geniu-
sának s a római provinciákban gyakran emeltek templo-
mokat Augustusnak és Róma istenasszonynak közös tisz-
teletére, sőt a birodalom keleti felében már római con-
sulokat és proconsulokat is vallásos cultusszal vettek körül. 

Horatiusnak nem lehet felróni, ha kora legjobbjainak 
felfogásával nem helyezkedett ellentétbe, s nem tarthatjuk 
szolgai hízelkedésnek, ha Augustusban látván a pusztulás 
szélén álló birodalom megmentőjét , őszinte el ismerését és 
magasztalását az akkoriban szokásos formákkal fejezte ki. 
E rhetorikai formák mellett, melyekre minden rómaiban 
megvolt a tehetség és haj landóság, mindenütt megtaláljuk 
a lelkes e l ismerés és őszinte ragaszkodás kifejezését. 
Olvassuk el az ódák III. könyvének 14-dik, vagy a IV. 
könyvnek 5-dik és 15-dik darabját. 

Nem szólunk itt most bővebben azokról a baráti 
viszonyokról, melyeknek annyi szép, kedves emléket emelt 
számos költeményében. Szóljanak ezekről maguk a költe-
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mények. Annyit bátran mondhatunk, hogy alig van költő a 
világirodalomban, ki a barátság oltárán többször, bensősé-
gesebb érzelemmel áldozott volna. Bármennyire szerette a 
háborítatlan magánosságot , Sabinuma falusi csendjé t és 
üdítő nyugalmát, szívesen időzött bará t ja i rak vidám, de a 
vígságban is mértéket tartó társaságában. Hű és elnéző 
barát volt jó és rossz napokban egyaránt. Azonban saját 
függet lenségét mindennél, még Maecenas barátságánál és 
boldogító adományánál is többre tartotta. Az epistulák I, 7. 
darabja csattanós bizonyíték erre nézve. 

Míg azonban Horatius barátjai és költeményeiben 
megemlített kortársai jórészt történetileg ismert személyek, 
csaknem egészen átláthatatlan ködfátyol borítja azokat a 
női neveket, melyekkel részint szerelmi, részint gúnyos köl-
teményeiben találkozunk. Azt sem tudjuk, eredeti vagy 
álnevek-é: Cinara (kit első szerelmének mond), Lydia, 
Phyllis, Chloé, Lyce, Glycera, sib. Annál kevésbbé álla-
píthatjuk meg ezekben a költeményekben a költészet és 
a valóság határait. így vagyunk a Telephus-ókke\, Ligu-
r/Tzí/s-okkal is. Nagyon valószínű, hogy nem egy ilyen költe-
mény a régi görög lyra valamely darabjának viszhangja s 
inkább a képzelet, mint a valóság szüleménye. Ne feledjük 
azt, amire még visszatérünk, hogy Horatius csak 35 éves 
korában kezdett a lyrával foglalkozni, amikor túl volt a 
háborgó éveken. 

Egyébiránt annyiszor beszél önmagáról és élete viszo-
nyairól, hogy költeményeinek adataiból életrajzát csaknem 
a legapróbb részletekig össze lehet állítani. Ezekből ismer-
jük meg jellemét, sőt külsejét is. Maga mondja, hogy 
hamar megharagszik, de hamar meg is békül. Gazdagság 
után nem áhítozott, de szerette a tisztaságot, az ízléses és 
választékos rendet, mely épen olyan távol volt a dús-
gazdagok csömörletes bőségétől, mint az Ínségesek föld-
höz ragadt szennyétől. Elete egész folyamában olyan ember-

X I X 



nek mutatkozik, aki kisebb gyarlóságokkal és megbocsát-
ható hibákkal kiváló szellemi sajátságokat párosított s mind 
jelleme, mind tehetsége által olyan színvonalra emelkedett, 
melyet alig ért el egy-két kortársa. Olyan tulajdonságokat 
egyesített magában, melyek ritkán találhatók együtt: az 
alkalmazkodást önérzetes önállósággal, a demokrata szabad-
elvűséget előkelő finomsággal, a tartalmas komolyságot 
humorral és é leselműséggel kötötte össze. Napról-napra 
tanult, mint Solon, s lelkének kiművelésén nem szűnt meg 
fáradozni. If júsága eszményképeit feláldozta anélkül, hogy 
római érzését elvesztette volna. Meghajlott a monarchia 
előtt á nélkül, hogy függet lenségét feláldozta volna. A főváros 
fényűző bőségében élt anélkül, hogy az egyszerű falusi 
élet szeretete kialudt volna benne. A könnyelműség és 
tréfa külső leple alatt mély gondolkodás és komolyság 
lappang nála, és szerefetreméltósága főkép abban áll, hogy 
nyiltszívü ember és hű barát volt, szabadelvű a magas-
ranguak, nyájas az alárendeltek iránt.*) Humánus érzületét 
a rabszolgákra is kiterjesztette. 

Ami külsejét illeti, kis termetű volt, köpcös, később 
pocakos, napbarnított arcú, mint ma is Puglia (Apulia) 
lakói. Fekete hajú volt, korán megőszült, majd meg is 
kopaszodott. Egészsége nem volt állandó. Gyönge mellű 
volt, köszvényben és szemfájásban gyakran szenvedett. 

A Kr. e. 8-ik év vége felé oly nagy beteg lett, -hogy 
végrendeletét alá sem írhatta, csak szóval jelentette ki 
örökösének Augustusi, s közel 57 éves korában november 
27-ikén meghalt mint agglegény két hónappal Maecenas 
halála után, beváltva igéretét, melyet a jó barátnak foga-
dott. (Od. 2, 17.). Maecenas sírjához közel temették el az 
Esquilinuson. 

• • 

*) Karsten jellemzése. 

X X 



Említettük a satirákat és epódusokat, mint H. első 
O műveit. Harminc éves korában adta ki satiráinak első 

gyűjteményét Maecenasnak ajánlva, öt évvel később a 
másodikat. Azzal, hogy a satira műfaját kezdte művelni, 
mindjárt jelét adta annak, hogy emancipálja magát az 
alexandrinismus hatása alól, melynek a Cicero-korabeli, 
főkép az elégiát és epylliont művelő ifjú költők iskolája 
hódolt. Hazai költőnek, a derék Luciliusnak nyomdokait 
követte, de minden politikai irányzat nélkül, mérsékel tebb 
hangon, nagyobb tárgyilagosággal. A társadalmi és iro-
dalmi élet félszegségeit, fonákságait teszi nevetségesekké 
nem a maró gúny, hanem a finom éle, jókedvű tréfa és 
jóakaró tanítás hangján. Nem személyeket, hanem íypuso-
sokat támad: az uzsorást, a zsugorít, a pazarlót, a hasának 
élőt, a pöffeszkedőt, az erkölcsprédikálót, a tolakodót, a 
fecsegőt s az igazi felvilágosult világfi humorával magát 
sem veszi ki a feddést érdemlők számából. Nem mint 
rideg erkölcsbíró, hanem mint humánus felebarát szól 
embertársainak hibáiról, hiszen „senki sem születik hiba 
nélkül", s nevetve mondja meg az igazat. Fűszere nem az 
itáliai ecet, hanem az attikai só. Elmondja, hogy páratlan 
jó atyja szoktatta reá jókorán, hogy megfigyeljen másokat 
s okuljon hibáikon. Valóban satirái a legnemesebb önkép-
zés és mulattatva tanítás tanfolyama, melyben maga a költő 
a lelkes tanító s maga a legbuzgóbb tanítvány. Fő elve, 
hogy a mások vétkeinek megutálása legjobb nevelője az 
ifjú léleknek. Bár Lucilius szapora pongyolaságát hibáz-
tatja s a műgondot fontos kelléknek vallja, szándékosan 
bizonyos mesterkéletlen lazasággal, az élet megszokott 
nyelvén versel ; mindennapi csevegéseknek (sermones) , 
gyalogos Múzsának (Musa pedestris) nevezi satiráit, s a 
satiraírást nem is tekinti igazi költészetnek. Bár egyik-
másik satirája humoros életkép minden satirikus él nélkül 
(pl. I, 5. I, 6. II, 6.), nem hiányzik a gúny sem (I, 8. I., 9. 
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I. 10.). Ezért sokan megharagudtak reá, s ő kénytelen több 
satirában védeni a maga álláspontját, satiraírásának jogo-
sultságát. A satirák második könyve nagy fejlődést mutat: 
a költő már tel jesen független Luciliustól és csaknem 
mindenik darabját eleven, drámai, pá rbeszédes alakba 
öltözteti. 

Első satiráival egy időben irta H. az epódusokat is. 
Epódus annyi, mint „záróvers", s olyan költeményt jelez, 
melyben egy hosszabb sor után egy rövidebb következik. 
Az epódus nevet azonban később ruházták, e költemé-
nyekre. Horatius iambosokuciV, azaz gúnyos költeményeknek 
nevezi őket, utánozván bennük Archilochus híres görög 
költő iambosait, amelyek szintén gúnyos támadásokat fog-
laltak magukban. Tehát ismét hadüzenet az alexandrinis-
musnak. Horatius visszamegy a régi görög mintához s 
tudatosan egy még nem művelt fajt ültet át a honi talajba. 
Az epódus lyrai párja az epikus természetű satirának. A 
satirában a költő javítani kívánván az embereket, nevet-
ségesekké teszi az ő erkölcsi ideáljával ellenkező állapo-
tokat; az epódusban személyes haragját önti ki azok ellen, 
akik ellen fel van háborodva. De azért van olyan epódus, 
melyből a támadás hiányzik s így mintegy átmenet az 
ódákhoz s van olyan is, melyben a haza állapotán való 
e lkeseredésének ad kifejezést (16). 

Harmincöt éves korában támadt Horatiusban az a 
gondolat, hogy az archilochusi iambusnál valami nagyobbat 
és je lentősebbet ültet át a római költészet talajába, t. i. 
Alcaeus és Sappho lesbosi lyráját. 23-ban, hét évi működés 
után adta ki három könyvre ter jedő első gyűjteményét 
Maecenásának ajánlva. Mint Vergilius Homeros epikájához, 
úgy Horatius a régi görcg lyrához tért vissza. Ez lehetővé 
tette, hogy a legváltozatosabb lyrai metrumokat szólaltassa 
meg latinúl s a római költői nyelvet a lyra terén is olyan 
tökéletességre emelje, amilyenre Vergilius emelte az epika 

XXII 



terén. Forma tekintetében tehát a görögöktől függ, mint 
általában az egész római műirodalom. Azonban tartalom 
dolgában mindig nagyobb és nagyobb önállóságra emel-
kedik, s míg első könyvében némi bátortalansággal követi 
mintaképeit, a másodikban s kivált a harmadikban tel jesen 
a maga ura, teljesen egyéni, római, nemzeti. Ebben a hat 
első óda fennkölt erkölcsi felfogással írt nemzeti és val-
lásos óda-cyclus, megannyi dicsőítő hymnusa az ős római 
erényeknek s méltó költői pendantja Augustus állam-
regeneráló nagy terveinek. 

Horatiust, mint lyrikust sokfélekép ítélték meg. Vol-
tak, akik a világ legkiválóbb lyrikusát látták benne s vol-
tak, akik csak Ízléses, tudós utánzónak tekintették. Igaz, 
hogy Horatius lyrája, melyet 35 éves korában kezdett pen-
getni, nem az ifjonti emésztő szenvedély hangjait hallatja, 
mint pl. a Catullusé, s nem a magával ragadó lelkesedés, 
nem a féktelenül csapongó képzelet önkénytelen megnyi-
latkozása, hanem jórészt a kiforroft férfikor érett reflexiói-
nak leszűrődése. Horatius nemcsak az életben, hanem a 
költészetben is kerülte a szélsőségeket, s az arany közép-
utat a forma és tartalom harmonikus összhangjában, a 
tehetség és tanulmány egyetértő összeolvadásában kereste. 
Hiszen úgynev. Ars poétikájában is, bár az isten-adta tehet-
séget a költő elengedhetetlen kellékének hirdeti, nem 
kevésbbé fontosnak vallja az ízléses és tanult műgondot, 
mely nélkül igazán becses költői alkotás nem jöhet létre. 
Műveiben pedig nem ritkán a mérlegnek az a serpenyője 
száll alá, mint súlyosabb, amelyen a műgond szülte formai 
tökéletesség foglal helyet. De bár erős szenvedélyek, zak-
lató tépelődések nem zavarják fel lelke nyugalmát s becse-
sebb áldozatokat gyújt a barátság és hazaszeretet, mint 
pl. a szerelem oltárán, tagadhatatlan, hogy a korabeli 
epikurosi életbölcselet legvonzóbb kifejezésre jut az ő 
lyrájában. Az általános emberi kristálytisztán tükröződik 
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benne s a korszellemhez képest nemes erkölcsi felfogása, 
szeretetreméltó egyéniségének érvényesülése s a római 
szellem, mely csaknem minden költeményét átlengi, méltán 
biztosította számára az egykorúak elismerését és az utó-
kor magasztalásót. Figyelmet érdemel tárgyainak gazdag-
sága is. Az emberi életnek nemzeti érdekű vagy a társa-
dalomra kiható eseményei, a hazafiság, vallásosság, barát-
ság és szerelem érzelmei, a természetnek bensőséges szere-
tettel rajzolt, eleven, üde képei, a vidám múlatás és c sendes 
visszavonultság örömei, az egyéni és társas élmények, a 
költő életelvei és erkölcsi eszméi kedves változatosságban 
tűnnek elénk. A tárgyak változatosságának megfelel a lyra 
műfajának sokféle neme,' valamint a hangulat sokfélesége 
is a vidám, enyelgő tréfától és nemes humortól az erkölcsi 
indignatio komor fenségéig. „Utánzó" nem volt és nem is 
lehetett. Wilamowitz méltán nevezi Róma leggörögebb költő-
jének, de nem azért, mintha görög mintaképeket másolt 
volna, hanem mert lelkének a görög szép iránt kifejlődött 
páratlan fogékonyságával magába szívta a görög szellemet, 
mely a szabadság szelleme, s ezzel eltelve, ettől ihletve 
olyat tudott alkotni, ami már nem görög, hanem római és 
egyéni. Hasonló csodát művelt a görög szellem a magyar 
Arany Jánosban. Nincs epikájának olyan lapja, amelyen a 
görög szellem fényének egy sugara ne rezegne s nincs 
egy strófája, nincs egy gondolata, mely magyar ne volna. 
Ő is, mint Horatius: „Ein Stern von eignem Lichte, nicht 
minder als die Griechen." (Wilamowitz.) 

Az ódák három könyvének kiadása után Horatius 
egyidőre letette a lantot s visszatért első szerelméhez, a 
satirához, de módosí tot ta: epistulát, költői levelet csinált 
belőle. Ezek az epistulák, melyeknek első könyvét Kr. e. 
20-ban tette közzé, részint valóságos levelek, részint levél-
formóju, tehát egyes megnevezett (vagy költött) személyek-
hez intézett csevegések, s bár többnyire mindenkinek szó-
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lanak, személyes motívumból indulnak ki. A költői levélnek 
Horatius a megteremtője, s ez a műfaj a horatiusi költé-
szetnek a maga nemében legérettebb, legtökéletesebb ter-
méke. A minden érdességtől ment finom tónus, a szelíd 
humor, a humánus gondolkodás és szinte felebaráti hasz-
nálni-vágyás jóval föléje emeli ezeket a satiráknak. Philo-
sophiai tanulmányainak, élettapasztalatainak, elmélkedései-
nek s irodalmi kérdésekről való nézeteinek szellemes és 
élvezetes összefoglalását találjuk meg bennük. Különösen 
a később írt három nagy epistala, mely a 13-ban kiadott 
második könyvet alkotja, s ezek között a Pisókhoz írt Ars 
poeticá-nak elnevezett levél a tanult műízlés szellemes bre-
viáriuma, melynek világirodalmi hatását alig közelítette meg 
más effajta alkotás. 

Augustus kora Vergiliust ünnepelte első nemzeti köl-
tője gyanánt. Horatiusnak tovább kellett az elismerésért 
küzdeni. Többször panaszolja az iránta megnyilvánuló irigy-
séget, a tömeg rosszakaratát, melyet Vergilius, mint a mult 
embere könnyebben elkerülhetett. Horatius egész költészete 
a je lenben gyökeredzett s nemcsak barátokat, hanem ellen-
ségeket is szerzett neki annyival inkább, mert nem töreke-
dett népszerűségre , megelégedett a legjobbak tetszésével. 
Azt is felrótták neki, hogy a régibb római költőket meg-
kritizálta, keveselve bennük a görögös finomságot és műgon-
dot. Mindamellett lassanként kivívta az elismerést, s becs-
vágya kielégítést nyert. Az ódák prológusában még csak 
Maecenastól vár elismerést. A második könyv utolsó darab-
jában már halhatatlanságot jósol magának az egész föld 
kerekén s a harmadik könyv végén büszkén hirdeti, hogy 
ércnél maradandóbb és a faraók piramisánál magasabb 
emléket emelt magának műveiben. A negyedik könyv har-
madik költeményéből megtudjuk, hogy az emberek már 
újjal mutogattak rá, mint „Róma lantosára." Még e könyv 
kiadása előtt abban a legnagyobb kitüntetésben részesült, 
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hogy Augustus 17-ben őt bízta meg a Százados ének meg-
írásával. Augustus kívánsága volt az is, hogy mostoha-
fiainak, Drususnak és Tiberiusnak haditetteit megénekel je . 
Ez a kívánság adott alkalmat arra, hogy a költő hosszú 
szünet után ismét kezébe vegye a rómaivá vált lesbosi 
lantot s az ódák negyedik könyvét megalkossa. Ezen a 
könyvön az előbbiekhez képest itt-ott érzik ugyan az ősz 
fuvallata, de a monarchikus nemzeti eszme itt jut teljes 
glorificatióhoz. 

Halála után hírneve még emelkedett . A római költők 
közt több követője akadt (Ovidius, Persius, Juvenalis, 
Statius). Iskolai auctorrá lett Vergifiusszal együtt. Quintilianus 
szerint csaknem ő az egyetlen, olvasásra é rdemes római 
lyrikus. Műveiből tudományos, kritikai és kommentált kiadá-
sok készültek. A keresztény egyházatyák olvasgatták és 
műveikben gyakran idézik. Nagy megbecsü lésé re mutat az 
is, hogy összes művei fennmaradtak nem kevesebb, mint 
250 codexben, mig pl. Tacitus Annalesét csak egy kézirat 
tartotta fenn számunkra. 

A 6-ik századtól kezdve azonban a Karolingok korának 
derekáig hallgat a krónika Horatiusról. Ettől fogva ismét 
találkozunk kéziratokkal, de a középkorban általában nem 
versenyezhetett Vergilius népsze rűségéve l : csak a művel-
tebb körök olvasták, főkép ethikai vonatkozású satiráit és 
epistuláit. Ezrével találunk ezekből vett idézeteket. Petrarca 
volt az első, aki a lyrikus Horatiust is megbecsül te . A 
rena issance óta pedig mindinkább emelkedett Horatius 
hatása, lassanként a Vergiliusénak is föléje emelkedett s 
kivált lyrája hatalmas tényezővé vált a népek nemzeti éle-
tében. Fordították, parodizállák, megzenésítették, illustrálták. 
Fordítani először a franciák kezdték: Grandichan 1541-ben, 
Peletier 1545-ben, majd a Pleiade és feje, Ronsard. De 
Malherbe, Regnier, Boileau, Racine, Moliere, Voltaire, Rous-
seau, A. Chénier, Musset szintén az ő műveirTlíepződtek, 
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őt utánozták, fordították. Csakhamar a németek is fel-
karolták. Az Opitz iskolájából kikerült Buchholtz (1639) és 
Bohemus (1656) voltak első áíültetői. Opitz és iskolája 
arra törekedett, hogy a régi költőkből s főleg Horatiusból 
mentül többet merítsenek a honi költészet javára. Ugyanez 
volt a célja az angol Ben Jonson-nak, ki Fairy Queen-
j ébe horatiusi reminiscentiákat szőtt bele. Angliában 1625-ben 
Hawkins fordította le H. lyrai költeményeit. Popé és Milton 
horatiusi allusiókkal nyerték meg a műveltek tetszését. 
A nagy Bentley magyarázatos, kritikai Horatius-kiadása 
korszakot jelez a philologia történetében. Az olaszoknál 
Petrarca, Dante, Ariosto már idézgetik, Sannazaro utánozza 
s Abriani 1680-ban eredeti mértékben átülteti az ódákat. 

Horatius az iskolákban is mindinkább meghonosodott, 
főkép a németeknél. Gottsched épen olyan költői evan-
géliumnak tekintette az Ars poeticát, mint Kazinczy. Klopstock, 
mint később a mi Berzsenyink, Horatius versformáit követi 
igazi bravúrral és nagy érdemeket szerez a magasabb 
költői dictio fejlesztésében. Herdernél, Goethénél, Schillernél 
nem kevés horatiusi allusióí találunRrA németeknél Ramler 
(1769), nálunk Virág Benedek az első, aki Horatiust eredeti 
alakban fordította. 

De nálunk is voltak már Virág Benedek előtt, akik 
Horatiusszal foglalkoztak. A XVII. században jelentkezik az 
első fordító: Tasnádi Péter s az első, aki paraphrasisaiban 
Horatiust reprodukálja, Rimái János. Orczy Lőrinccel már 
egész áradata vonul be költészetünkbe Horatius gondola-
tainak, nyelvi kifejezéseinek, költői technikájának s alig 
van költőnk, aki az ő hatása alól kivonná magát, egészen 
Berzsenyiig, akinél tehetségesebb és önállóbb Horafius-
követőt nem mutat fel a világirodalom. 

De nemcsak a klasszikus iskola hívei tükröztetik H. 
hatását, hanem a nemzeti, sőt népies műköltészet főkép-
viselői, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, továbbá Lévay 
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és Gyulai, aki Horatius olvasásakor c. ódájában nemcsak 
elevenen érezteti a római költő hatását, hanem a maga 
korát is találóan veti egybe a Horatiuséval s az idők mos-
tohasága ellen hozzá hasonlóan a költészetben talál vigaszt 
és gyógyító írt. Petőfiről tudjuk, hogy Horatiust, mint ked-
ves költőjét, patrontásában magánál hordta s ódáit könyv 
nélkül is megtanulta. Találunk is költeményeiben Horatiusra 
emlékeztető helyeket. így pl. a jámbor, majd a rónán 
őrültként vágtató Tiszának rajza a Tiberisre, az uxorius 
amnis-ra emlékeztet, mely feldühödve pusztulással fenyegeti 
Rómát. 

Azt is tudjuk, hogy apáink műveltségében jelentős 
helyet foglalt el H. gondolat- és érzésvilága, s életbölcse-
ségük javarészét a horatiusi költészetben dúsan tenyésző 
praktikus philosophiának köszönhették. Azt a rokonságot, 
mely a római és a magyar szellem kpzt van, Cicerón 
kívül főkép Horatius tanulmánya teremtette meg. E tekin-
tetben rámutathatunk egy Deák Ferencre is, akinek szintén 
életelvévé vált az arany középút, a szélsőségek kerülése s 
aki halálos ágyán is Horatiust olvasgatta és Tisza Istvánra, 
kinek parlamenti beszédeiben is megcsendülnek a hora-
tiusi lyra velős sententiái. A költő jóslata b e v á l t „ h í r n e v e 
magasabbra nőtt a faraók piramisánál" s mint Pharos világít 
mindenütt, ahol fogékonyság van a szellemi kincsek örök 
értéke iránt. 







© PROLOGUS. 
Maecenashoz. 

M aecenas, ős királyok sarjadéka, te! 
Oh drága büszkeségem, ótalmam nekem! 

Van, aki boldog, ha Olympia porát 
Fölverte, megkerülve pályaoszlopát 
Tüzes kerékkel: a győzelmes pálmaág 
A föld-uralta istenekhez emeli. 
Ennek öröm, ha a szeszélyes nép kegye 
Juttatja polcra hármas tisztségnek során; 
Annak, ha mindazt magtárába gyüjtheté, 
Mit bésöpörnek Libyának szérűin. 
Azt, ki örömmel szántja ősi birtokát, 
Rá nem vehetnék Attalusnak kincsei, 
Hogy cyprusi szálfákból épített hajón 
Remegve szelje a tengernek árjait. 
A kalmár fél az Icarus hullámival 
Küzdő szelektől és dicséri városa, 
Mezője csendjét; kijavítja mégis ím' 
Rozzant naszádját: szűkölködni nem tanult. 
Van, aki meg nem veti Massicus borát 
S egy-két órát a teijes napból elszakít, 
Hogy jót heverjen zöld-ernyős bokor tövén, 
Vagy lágyan zsongó szent haboknak partjain. 
Gyönyör sokaknak a tábor s a harsonák, 
Kürtök zenéje s az anyáktól átkozott 
Zord háború. A hideg éjben künn marad 
Ifjú nejére nem gondolva a vadász, 
Ha szarvasgímet vertek hű kutyái fel, 
Vagy hálóját egy marsus vadkan törte át. 

Engem tanult fők szép jutalma, a babér 
Az istenekhez fölemel; a hűs berek, 
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A lenge nymphák és satyrosok kara 
Elkülönít a néptől, csak Euterpe is 
Átadja fuvoláját és a lesbosi 
Lantot felajzza nékem Polyhymnia. 

Ha te a lantosokhoz iktatsz engemet, 
Fejem büszkén az égnek csillagit veri. 
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MEGMENTŐNK A VÉSZBEN. 
Augustushoz. 

Már elég sok hóval, szörnyű jégveréssel 
Borította földünk Juppiter atyánk; 

Szentelt ormainkra csapva mennykövével 
Sáppadt ijedelmet árasztott reánk. 

Rettegtek a népek, visszatér a földre 
Az özönvíz és sok csodalénye mind, 

Amikor fölhajtja magas hegytetőkre 
A tenger lakóit Proteus megint. 

Fenn a szilfák ormán halak csüggnek újra, 
Ott, ahol külömben vadgalamb lakott, 

És félénk dámvadak mutatkoznak úszva 
Szeldelvén a mindent elfedő habot. 

A sárga Tiberist medréből kinőve 
Láttuk ijesztőleg hömpölygni felénk, 

Hogy királyi várunk helyéből kidöntse 
S Vesta ősi háza se legyen miénk. 

Ilia hogy könnyét ne ontsa hiába, 
Kedve szerint tett a pipogya folyam, 

Elönté a várost, Juppitert megbántva, 
És száguldott a vad ár korláttalan. 

Bűneink miatt gyér sarjaink majd hallják, 
Borzadva hallják a kor történetét, 

Hogy polgár a polgár ellen fente kardját, 
A helyett; hogy perzsát vágott volna szét. 

Segítségül melyik istent hívja népünk, 
Hogy birodalmunkat mentse meg kezük? 



Mint könyörögjenek a szent Szüzek értünk, 
Hogy süket fülébe végye énekük? 

Kire bízza tisztül Juppiter, hogy vétkünk 
Jóvá tegye? Oh jós Apollo, jövel! 

Mi nagy ínségünkben te légy segítségünk, 
Jöjj s fedezze vállad fényes ködlepel: 

Vagy te közelgsz, Vénus, mosolygva mihozzánk, 
Kit játszi Enyelgés, s Ámor vesz körül? 

Vagy te, ősatyánk, Mars, végre te gondolsz ránk? 
Unokáid sorsán szíved könyörül? 

Örömöd bár fénylő sisak, hadi lárma 
S a marsus katona, ki vadul mered 

Véres ellenére: végre-valahára 
Végtelen tusánkat megelégeled. 

Vagy ember-alakban e földnek lakója 
Te vagy, áldott Maia szárnyas gyermeke, 

S tetsző neked az, hogy „Caesar bosszulója" 
Légyen a te földi képmásod neve? 

Későn térj egedbe vissza! Élj közöttünk, 
Quirinus népe közt soká boldogan; 

Haragra ne keltsen, hogy sokat vétettünk, 
S el ne ragadjon egy irigy szélroham. 

Itt ragyogj te inkább diadalmenetben, 
„Atya", „fejedelem" itt legyen neved. 

Ne hagyd, hogy a párthus száguldjon büntetlen, 
Míg a birodalmat te vezéreled! 
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A VERGILIUST VIVŐ 
HAJÓHOZ. 

át vezessen Cyprus istennője, 
Oh hajó s a tündöklő Iker! 

Aeolus minden szelét lekösse 
S vigyen a Zephyrus röptivel. 

Rád bizott Vergílem Atticának 
Partján tedd ki, tartozol vele, 

És épségben tartsd meg, arra kérlek, 
Őt, ki lelkemnek jobbik fele. 

Tölgy övezte s hármas érc a keblét 
Annak, ki törékeny csolnakát 

Vad habokra rábízá először 
S szívét félelem nem járta át, 

Bárha küzd kelet s nyugot viharja, 
Omlik a Hyasok zápora, 

Déli szél ha tombol, Adriának 
E szeszélyes, zordon zsarnoka. 

Rettegett az bármilyen haláltól, 
Ki elnézte — s könnytelen maradt 

A sok szörnyet, tornyos tengerárját 
A hírhedt Ceraunus-szirt alatt? 

A bölcs isten hasztalan szakítá 
Óceánnal szét a földeket, 

Bűnös bárkák tiltott tengeráron 
Hogyha mégis átszökellenek. 

A halandó mindent merni bátran 
Tiltott úton halmoz bűnre bűnt; 

A merész Prometheus lelopta 
Az egekből a tüzet nekünk. 



A tüzet hogy elrablák a mennyből, 
Sorvasztó láz, kórok uj hada 

Tört a földre s gyorsította léptét 
A halál, mely rég' lassúbb vala. 

Szárnyakon, mik nem nekünk adattak, 
Daedalus a levegőbe szállt, 

Vas karával áttöré Herakles 
A sötét Hadesnek kapuját. 

Semmi sem nehéz a föld fiának, 
Balga fővel vívjuk az eget, 

Bűneink miatt Zeus kezének 
Villámit letenni nem lehet. 
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(ö TAVASZI DAL. 
L. Sestiushoz. 

Enged a tél fagya már a tavasznak 
Langy lehelletére; 

lm' a gerenda gurítja a száraz 
Csónakot a hab ölére. 

Már nem örülnek az ólnak a nyájak 
S pór a tűzhelyének, 

Nem csillámlik a réten ezüstje 
Zúzmarának, dérnek. 

Lejteni kezdi Vénus a táncát 
Hold világa mellett; 

Váltakozó lépéssel a földön 
Vídoran szökellnek 

Bájos Grácia-, Nympha-sergek; 
A Cyclops-kohókban 

Szítja tüzét a heves Vulcanus, 
Amíg lángra lobban. 

Most koszorúzzuk fényes fürtünk 
Zöld mirtusz galyával, 

Avvagy a felszabadult mezőkön 
Nyílott tarka virággal; 

S áldozatúl Faunusnak jusson 
A bereknek árnyán 

Egy gida vagy, ha néki tetszőbb 
Egy kicsi, gyönge bárány. 

A halovány Halálnak a lába 
A király palotáján 

Épen úgy bezörget, akárcsak 
A koldús kalibáján. 



Sestiusom, te javakkal áldott, 
Hosszú reménynek az álmát 

Tiltja szőnünk a rövid élet: 
Sírnak az éjjele vár rád. 

És ha Pluto árnyhona egyszer 
Helyet adott te néked, 

El nem nyerhetsz a borozók közt 
Ily fejedelmi széket, 

És Lycidast se csodálod, a kedvest, 
Akiért valamennyi 

Ifjú hevül most, s nem sokára 
Minden lány fog epedni. 
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5. A HAJÓTÖRÖTT HÁLÁJA. 
Pyrrhához. 

Pyrrha te, ki az a karcsú gyerek, 
— Csupa rózsafüzér, csupa drága kenet! 

Aki most a kedves grotta ölén 
Úgy éldeli boldogító kegyedet? 

Egyszerű, csínos kontyba kinek 
Kötöd azt az aranyhajat? Ah be nagyon-
Siratja hited s a kegyetlen eget! 
Bámul, ha vihar kel a sírna habon! 

Azt hiszi, színarany a te szived, 
Te csak érte vagy és .a szerelmed igaz. 
Nem tudja, szegény, szellő hitedet: 
Kire ráragyog arcod, veszve van az! 

Én idején kikerültem a vészt: 
A képe lefestve, — mikép fogadám, — 
Mellette ruhám is, azon vizesen, 
A tenger urának függ a falán. 

• • • 



AZ ÉN MÚZSÁM. 
Agrippához. 

Győzelmidet, s mit szárazon-vizen 
Hadad kivívott bátor-lelkesen, 

Homerosi kobzán majdan mesterileg 
A mi Variusunk, az énekelje meg. 

Agrippa, ily ének nem való nekem, 
A haragvó Achillest se zenghetem, 
Sem a fondor Ulixes hogyan bujdosott, 
Sem a vérben úszó, szörnyű pelopsi lakot. 

Mindez nekem, kicsinynek, nagy dolog: 
Nem harcos a Múzsám, én szerény vagyok; 
Caesarnak hírnevéig, a tiedig 
E gyönge szellem nem emelkedik. 

Méltón a had istenét ki festheti, 
Ki Mérionest, mikor arcát por fedi? 
Diomédest, kit Pallas keze véd, segít, 
Hogy megközelítse Olympus istenit? 

Bort énekelünk mi, lányok harcait, 
Sebeket lemetszett körmük nem szakít; 
S ha ég a szivem, ha nem, mint rendesen, 
A dolgokat csak könnyedén veszem. 
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7. UBI BENE, IBI PATRIA. 
L. Munatius Plancushoz. 

Hires Rhodust, Mytilénét zengje bár másoknak ajka, 
Ephesust s két tenger mosta szép Corinthust 

[magasztalja; 
Thebáért, hol Bacchus isten jött világra, vagy Apollon 
Delphijéért s a gyönyörű Tempe völgyeért rajongjon. 
Másnak ismét egy a vágya: végtelen dalban dicsérni 
Városát a szűz Pallasnak, róla hosszú könyvet írni; 
Mindenünnen leszakítni egy-egy üde olajágat, 
Hogy köthesse koszorúba díszéül a homlokának. 
Más Junónak hódol s Argos lónevelő sík mezője 
ihleti meg lantja húrját, és a dúsgazdag Mykéne: 
Az én lelkem' nem ragadta akkép meg az edzett Spárta, 
S dús Larissa mezeje, mint Albunea zengő háza; 
Az Anio vizesése, Tiburnusnak árnyas berke 
Csörgedező csermelyektől öntözött gyümölcsös kertje. 
Mint a déli szél sem önti egyre omló záporát, 
Sőt elűzi a borús ég sűrű felhőtáborát: 
Úgy te, Plancus, bölcsen oszlasd el szivedből a borút, 
Fojtsd enyhítő bor levébe a bajlódást és a bút, 
Bárha fényes harcjelek közt tart lekötve táborod, 
Vagy ha árnyas lombjait majd rád borítja Tiburod. 
Teucer is, hogy Salamisból atyja zord haragja őt 
Elüzé a nagy világba, nyárfa-koszorút kötött 
Homlokára, mely Bacchusnak nedvétől volt izzatag 
S ily szavakkal biztatá a csüggeteg bajtársakat: 
„Bárhová visz zord atyámnál könyörülőbb végzetünk, 
Oh barátim, oh hűséges bajtársaim, elmegyünk. 
Teucer a míg véd s vezet, nem kell kétségbe esnetek, 
Hisz' Phoebus, a csalhatatlan, tett nekem ígéretet : 
Lesz számunkra idegenben majd egy másik Salamis. 
Oh vitézek, kik velem már tűrtetek rosszabbat is, 
Fojtsátok most bor levébe szívemésztő gondotok: 
Holnap ismét a végtelen tengerre kell szállnotok." 

• • • 
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, A TURBÉKOLÓ HARCFI. 
Ly diához. 

Oh Lydia, mondd az égre, 
Mért sietsz úgy, Sybarist hogy szerelemmel 

[tönkre tedd? 
Mars mezejét mért kerüli, 

Aki máskor oly örömmel tűrte a port és a hevet? 

Mérthogy hadi társai közt 
Nem lovagol és fogazott zabiával nem fékezi 

Gallus lova kemény száját? 
A Tiberis sárga habját miért fél érinteni? 

Az olajat mért kerüli, 
Mint vipera-mérget? Karján kék foltok mért nincsenek? 

Hisz azelőtt diszkoszt, kopját 
Dicsőséggel oly gyakran a célnál messzebb is vetett ? 

Mit lappang, miként Achilles, 
Akit anyja lányruhában lányok közé bujtatott, 

Ki ne törjön hősi volta 
Öldökölni Trója-védő lyciai csapatot? 

• • • 
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©TÉLI DAL. 
Thaliarchushoz. 

Hótól fehér, lásd, a Soracte orma, 
Görnyed az erdő, súlyától lenyomva, 

A habra, mely vígan futott tova, 
Páncélt borított a tél zord fagya. 

Nos, Thaliarchus, a hideget űzd el, 
Rakd azt a fát, ne fösvénykedj' a tűzzel 
S kétfülű kancsód négyéves levét 
Csak osztogasd jó szívvel szerteszét. 

Egyebet mindent bízz az,istenekre, "" 
Ha a tenger vad szélvészét leverte 
Hatalmuk, akkor sem a cyprusok, 
Sem a vén tölgyek orma nem inog.— 

Mily nap virrad rád holnap, ne kutassad, 
Mindegyik újért légy hálás a sorsnak, 
S táncot, szerelmet addig meg ne vess, 
Amíg virulsz, hajad míg nem deres. 

A Marsmezőt, a sétatért keresd fel, 
De a kitűzött órát se felejtsd el, 
Amely hízelgő enyelgéseket 
És édes suttogást igér neked. 

Buvósdit játszik véled a leányka? 
Kedves kacajja rávezet nyomára. 
Ott nyomba' tőle zálogot rabolj: 
Ellenkezése nem nagyon komoly. 

• • • 
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ío)HYMNUS MERCURIUSHOZ. 

Mercurius, Atlas ékes-szavu sarja, 
Az első emberek első tanítója! 

Vad erkölcsüket te alakítád átal 
Küzdőtérrel és a szó adományával. 

Istenek követje, tégedet dalollak, 
Föltalálója vagy te a görbe lantnak. 
Semmire sem nehéz tenéked szert tenni, 
Ami csak megtetszik, el tudod te csenni. 

Egyszer elhajtottad Apollo marháit: 
Fenyegetve tőled követelte váltig, 
Ám te azon-közben tegzét is lecsented, 
Isteni bátyádat jól megnevettetted. 

A jámbor lelkeknek te vagy a vezére, 
Te arany pálcáddal a béke helyére 
Terelgeted őket, oly kedves az égben, 
Mint az alvilági istenek körében. 

Te a dús Priamust elkalauzolva 
Kivivéd Trójából a görög táborba 
Achilles sátráig, a' nekűl, hogy észre 
Vette volna Hellas bármelyik vitéze. 



ií.ÉLJ AZ IDŐVEL! 
Leuconoéhoz. 

Oh, ne kutasd, Leuconoé, tudni azt tilos nekünk, 
Életednek, életemnek mily véget szánt istenünk. 

Mágusoktól se tudakold. Tűrni jobb, mit tűrni kell,- \ 
Akár ad még több telet is, akár nem ad Juppiter: ' 
Talán épen ez a végső, mely a tyrrhén tengeren 
Megtöri a bősz hullámok taraját a szirteken. 
Légy okos, derítsd a bort és a reményt rövidre fond; 
Míg beszélünk, az irigy perc azalatt is elosont. 
A virágot, a ma nyílót csak vidáman tépegesd, 
És a kétes jövendőbe csepp bizalmadat se vesd. 

© 

• • • 
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HIMNUS AUGUSTUSHOZ. 

Mely férfiút, mely hőst vagy melyik istent 
Készülsz dicsérni, Clio, lantodon? 

Kinek nevét viszhangoztatja majdan 
A játszi viszhang fenn az ormokon? 

Árnyas szélén Helicon erdejének, 
A Pinduson vagy a Haemus haván, 

Ott, honnan egykor a fák is követték 
A dalos Orpheus lantját hajdanán? 

Meggátolá folyók, szelek futását 
Művészete, mit anyjától tanult; 

Figyelve lantja hízelgő szavára 
A tölgyek serge utána vonult. 

Atyánk! először tégedet dicsérlek, 
Ki isten, ember sorsát rendezed, 

Uralgva tenger s föld felett kiméri 
A nagy Idők folyását bölcs kezed. 

Nagyobbat ő sem alkothat magánál 
És semmi sincsen hozzá fogható; 

Utána mégis legtöbb tiszteletnek 
Örvend Pallas, a lándzsaforgató. 

Bacchus, te rólad szintén zeng a lantom 
S te Szűz, a dúvadaknak ellene, 

És rólad, Phoebus, akit csalhatatlan 
Nyílvessződ oly félelmessé teve. 

Zengem Heraklest s két fiát Lédának, 
A jó lovast s az ökölbajnokot, 
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Ha csillaguk sugára a hajósra 
Ezüstös fényével rá csillogott: 

Letorpad a vad ár a partfokokról, 
Szélvész elül, oszlik felhőgomoly, 

S a szörnyű hullám, mert ők úgy akarják, 
Megtörve tenger mélyére omol. 

Hirdessem aztán Romulust először, 
Numát, a békeszerző jó királyt? 

Tarquiniusnak gőgjét, nem tudom, vagy 
Melyet Cato halt, a dicső halált? 

Zengjen te néked, Regulus, dicsőség, . 
Neked, Fabricius s ti, Scaurusok! 

Paullus, neked, te hősi vért pazarló, 
Midőn erőt vett a pún rajtatok. 

Keserves inség s kisded ősi hajlék 
Nevelte volt hőssé Fabriciust, 

Naggyá Camillust és a még nyiratlan, 
A torzonborz szakállú Curiust. 

Miképen a fa, úgy nő észrevétlen 
Marcellus híre. Mindent túlragyog 

A Julius-csillag, miként a telt Hold, 
Homályba von minden más csillagot. 

Emberi nemnek őre, gondos atyja, 
Saturnus sarja, üdvét szíveden 

Hordod Caesarnak. Légy te úr fölöttünk 
S Caesar utánad második legyen! 

Akár a párthust, ádáz ellenünket, 
Igázza porba győzedelmesen, 



Akár erőt vesz messze napkeletnek 
Népén, az induson s a széreken 

Csak egymagadnak hódolván uralgjon 
A föld felett; te rázd Olymposod 

S megszentségtelenített berkeinkre 
Küldd büntetésül villám-ostorod. 

• • • 

2 0 



;. FÉLTÉS. 
Ly diához. 

Télephusnak rózsás nyakát, 
Télephusnak hó-karát, 

Lydia, ha feldicséred, 
Szívem oly kín járja át! 

Akkor eszem, színem elhagy, 
Lopva könnyet ejt szemem: 

Ez mutatja, mily emésztő 
Tüz dúl végig keblemen. 

Forr epém, ha kékre verte 
Ittasan hó válladat, 

Vagy szerelmi mámorában 
Ajkadon sebet harap. 

Hallgass rám s hűnek ne higyj egy 
Barbárt, aki sérti szád, 

Melyre Vénus hintegette 
Nektárának legjavát. 

Boldogok hajh, százezerszer, 
Kiknek szent, örök frigyét, 

Éltük napja míg le nem száll, 
Semmi sem szakítja szét. 

• • • 



i4. AZ ÁLLAM HAJÓJÁHOZ. 

Oh árva hajó, megin' a tengerre sodor 
A vihar? Mit akarsz? Csak tartsad a révet erősen! 

Nem látod-e a két bordafalad? 
Csupaszak, nincs rajtuk egy evező sem! 

Dél gyors szele meghasogatta az árbocodat, 
Vitorlatartó rudjaid recsegnek; 
Jó tatkötelek nélkül tekenőd 
Nem állhat ellen a bősz elemnek. 

Foszlány a vitorlád, nincs egy istened, 
Akihez folyamodj, ha a vész dühe újra ijesztget. 
Mit ér, hogy a fád Pontusba nőtt 
S nemes erdő lányának neveznek? 

Név és nemesség itt haszontalan; 
Nem vígasz a vészbe' hajósnak a cifra hajótat. 
Játékszere lenni ha nem akarsz 
A sebes fuvalomnak, hát magad' óvjad. -

Nem rég' csömöröm s boszuságom tárgya valál, 
Most édes gondba merülve sovárg szivem érted. 
Kerüld a fehérlő Cycladok 
Vad tengerárját, kérve-kérlek! 

• • • 
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is. NEREUS PARISHOZ. 

Tengerek árjain hogy Helenát tova 
Röpítette Ida hitszegő pásztora, " 

Nereus, hogy ádáz sorsát megjósolja, 
Kelletlen szélcsendet küldött a habokra. 

„Vesztedre viszed, hajh, haza szeretődet, 
Haddal követeli vissza Hellas tőled; 
Esküdve fogadta, nászodat megrontja 
S Priamus ős várát vele dönti romba. 

Mint izzad a tó, hah, mint izzad a férfi, 
A trójai népet micsoda gyász éri! 
Sisakját, aegisét Pallas már készíti, 
Lovait fogatja, keblét düh feszíti. 

Hasztalanul bízol Vénus ótalmában, 
Fürtöd fodorítva lantodon hiában 
Kísérgeted nőket csábító éneked, 
Hiába kerülöd az érc dárdahegyet; 

A cretai nyílnak vesszejét; hiába 
Bújsz gyors Aiax elől az ágyas szobába: 
Noha későn, mégis bizonyos, hogy egykor 
Rondára rútítja buja fürtöd a por. 

Nem látod Ulixest, néped veszedelmét? 
Pylusi Nestoron nem jártatod elméd? 
Salamisi Teucer szorít félelmetlen', 
Sthenelus is zaklat harcoktól edzetten. 

Lovat zabolázni senki se tud jobban! 
S Meríonest szintén megismered ottan. 
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Nyomod' Diomedes dühöngve kutatja, 
Ő, aki még sokkal derekabb, mint atyja. 

Legelni feledve valamint a szarvas 
Fut, ha látszik a völgy Júlfelén a farkas, 
Úgy futsz te előle pipogyán, lihegve: 
Pedig mást ígértél asszonyodnak, nemde? 

Trója végső napját kissé hátráltatja 
S anyái siralmát Achilles haragja: 
Bizonyos esztendők körük' ha betöltik, 
Hellén tüzT emészti Trója falát földig." 

• • • 
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MEGKÖVETÉS. 

Oh szép anyának szépséges leánya, • 

Csak pusztítsd el mind gúnyos versemet! 
Bedobhatod hullámzó tengerárba, 

Lobogó lánggal elégetheted. 
A zord haragnak szörnyű a hatalma! 

Úgy Phoebus, Bacchus sem rendíti meg 
Szent papja lelkét, s Rhea korybantja' 

Az érc-csörgésre úgy meg nem remeg. 

Azt kard acéla meg nem zabolázza, 
Nem a hajókat romboló vihar, 

Nem lángoló tüz, Juppiter se, bárha 
Ijesztve csattog villámaival. 

Prometheus embert gyúrt, és ős agyagja 
Fogytán több állatból vett részeket. 

Ekkép esett, hogy bősz arszlán haragja 
Az ember szíve mélyén nyert helyet. 

Harag sodorta Thyestest a vészbe, 
Sok büszke várost porba temetett, 

S a gőgös ellen hasgató ekéje 
Barázdát vont az omladék felett. 

Szived haragján végy erőt, leányka! 
Lásd, engem is az édes ifjúság 

Heve sodort oly őrült kábaságra, 
Hogy pattogtassam a gúny jambusát. 

A keserűt most, lásd, édesre váltom 
És. visszavészem a bántalmakat, 

Csak légy te nékem újra hü barátom, 
Csak szíved nékem újra visszaadd. 
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17. MEGHÍVÁS. 
Tyndarishoz. 

Afürge Faunus elhagyja gyakorta 
Lycaeust a szép Lucretilisért, 

A nyár hevétől kecskenyájam óvja, 
Elhajtja róluk az esőt, a szélt. 

Bántatlanul bolyongnak a berekbe' 
Az illatos hím asszonynépei, 

Rejtett szedert és mézfüvet keresve: 
Kigyó se tudja megijeszteni. 

Nem, Tyndaris, bősz farkastól se félnek, 
Mihelyt az isten furulyaszava 

Csendül a völgyben és a sírna béreznek 
Viszhangoztatja meredek fala. 

Velem van itt az istenek kegyelme, 
Jámbor szivem s dalom tetsző nekik. 

A föld áldásival szinig betelve 
Bőség szarúja árad néked itt. 

Az árnyas völgy megóv a nyár hevétől, 
S teosi lanthoz dallod éneked 

Penelopéról, vakító Circéről: 
Ez is, az is egy férfiért epedt. 

Lágy lesbosit szürcsölsz a hűvös árnyba', 
És nem remegsz, hogy a bor istene 

Szállhatna Marssal vérontó csatára, 
Nem ijeszt itt a vad Cyrus heve: 

Féltékenyen hogy rád, a gyönge lányra, 
Reád emelné féktelen kezét, 

Hajad lecsüggő virágát lerántja 
S megtépi tested ártatlan mezét. 



(ff OKKAL-MÓDDAL!.. . 
Quintilius Varushoz. 

ibur enyhe talajába, 
Catilusnak fala körül, 

Varus, más fát te ne ültess 
A szent szőlőtőkén kivül. 
Mert a száraz emberekre 
Bajt zúdít csak a boristen, 
Maró gondunk ki elűzze, 
Rajta kivül senki sincsen. 

Bort ha szürcsölt, ki szidja még 
A háborút s búját-baját? 
Ki nem inkább dicsőíti 
Vénus báját s Bacchus atyát ? 
De hogy az ő adományát 
Ne élvezd túl a mértéken, 
Centaurusok és lapithák 
Harca intő példa légyen! 

S int Thracia népe, melyet 
Dionysos dönt romlásba, 
Mikor illőt és nem illőt 
Összekever kéjre vágyva. 
Dicső isten, thyrsusod én 
Ellenedre sohse ráznám, 
A profánnak föl nem fedném, 
Mit te rejtesz lombod árnyán. 

Harsány kürtöd hallgasson most 
S vele dobja Cybelének: 
Mert csak a vak önszeretet 
Jár nyomában ily zenének; 





KEGYELEM, VÉNUS! 
Glycerához. 

/ 

Cupidók" kegyetlen anyja 
S Bacchus ím' rá kényszerít, 

Hogy megint magamra vegyem 
A régen elmúlt szerelem 

Levetett bilincseit. 

Glycera gyújt lángra, Páros 
Márványánál fényesebb, 

Glycerának pajzánsága, 
Arca csábító varázsa 

Büvölé meg lelkemet. 

Vénus oda hagyva Cyprust 
Elfoglalta szívemet; 

Scythákról és párthusokról, 
A lóhátról nyilazókról 

Nem mondhatok éneket. 

Friss pázsitot ide, fiúk, 
Tömjént, lombos ágakat 

S tavalyi bort a kupába! 
Szelídül tán, hogyha látja, 

• Hogy neki hull áldozat. 



^MEGHÍVÓ. 
Maecenashoz. 

Sabin lőre vár ma este nálam 
Téged egyszerű cserépkupában, 
Drága Maecenas lovagom ! 

Ám magam szürém le amphorába 
Igen nevezetes napon. 

Az nap tapsolt a szinház tenéked, 
Úgy, hogy visszazengte dicsőséged 

Honi folyónk partja végig, 
Visszaverte Vaticanus orma 

Hangoztatva fel az égig. 

Caecubumnak, Calesnek borából 
Ihatol te még eleget máskor, 

De lásd, az én serlegembe' 
Nem gyöngyözik falernumi termés, 

Nem Formiae drága nedve. 

• • • 
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APOLLO ÉS DIANA 
DICSÉRETE. 

Dianát, oh szüzek, zengje most az ének, 
A fürtös Apollót, fiúk, dicsérjétek 

S nagy Juppiter drága 
Latonája légyen dalotoknak tárgya. 

Öt zengjétek, aki örvend a vizeknek, 
A berek lombjának, akárhol rezegnek, 
Havas Algiduson, 
Erymanthus ormán, zöldellő Craguson. 

Fiúk, ti azonkép dicsérjétek Tempét, 
Delost, dicső Phoebus születése hellyét, 
Őt, ki tegzén kívül 
Öccse müvét, lantját hordja vállán díszül. 

Ő majd meghallgatja a ti hő kéréstek 
S a siralmas harczot, a pestist, éhséget 
Keze tova hajtja 
Népünkről s Caesarról perzsára, britannra. 

• • • 



22. A MÚZSA KEGYELME. 
Aris ti us Fuscushoz. 

Aki feddhetetlen, bűntől aki tiszta, 
Nincs szüksége annak mór gerelyre, nyilra, 

Mérgezett nyilakkal megrakott tegezre: 
Fuscus, vedd eszedbe! 

Útja bár örvény és zátony közt haladjon, 
Zordon Cancasus szirtjén kanyarogjon, 
Vagy hol a Hydaspes öntözi a rétet, 

Zsongva halk regéket. 

Lám, amíg gondtalan' a sabin vadonban 
Elbolyogva messze, Lalagét daloltam, 
Jött egy farkas, — fegyver nem volt a kezemben, 

És kikerült engem! 

Akkora szörny, melyhez foghatót nem terme 
Harcos Apulia nagy tölgy rengetegje, 
Sem a rőt oroszlán elaszott szülője, 

Numidia földje 

Vess engemet észak örökös havára, 
Hol nincs lomb és lomb közt üde szellők árja, 
Oly tájékra, melyen ólomnehéz köd ül 

S komor ég vesz körül; 

Vess engem alá az izzó napszekérnek, 
Oly földre, hol ember fia meg nem élhet, 
Lalagét imádom, az édes beszédút, 

Édes csevegésüt. 

• • • 



A FÉLÉNK ŐZIKE. 
Chloéhoz. 

« 

Kerülsz, Chloé, mint őz, melyet 
Megriaszt egy fuvalom: 

Fut, keresve aggó anyját 
Árkon-bokron, avaron. 

Mihelyest tavasz szelétől 
Zörren egy-egy kis levél, 

Zöld gyík surran át a bokron, 
Térde, szíve elalél. 

Nem mint tigris vagy oroszlán 
Űzlek, hogy széttörjelek, 

ideje, hogy elhagyd anyád : 
Nagy lány vagy már, nem gyerek! 

• • • 
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24>QUINTILIUS VARUS 
HALÁLAKOR. 
Vergiliushoz. « 

Ne szégyeneljük : a könny hadd omoljon, 
Ily drága főt a sír ha elfedett. 

Oh Melpomene! Zengj gyászdalt a kobzon 
Melyhez atyádtól nyertél ihletet. 

Hát Quintiliusra örök álom omlott! 
A becsület s a szép testvéri pár: 

Hűség, Igazság ő hozzá hasonlót 
Egész világon hol, mikor talál ? 

Sok jó hullatja bús könnyét e sírra, 
Keservesebben, mint te, senki sem. 

Jámbor szived hiába esdi vissza: 
Nem örök kincsül nyerted, Vergilem ! 

Habár lantját pengetnéd Orpheusnak 
S a fát, a szirtet megindítanád, 

Nem térne vissza élte a kimultnak, 
Ki lakja immár Hades árnyhonát. 

Kit szörnyű vesszejével oda űzött 
Hermes, örökre leköti oda . . . 

Keserves egy sors, ám könnyebb, ha tűröd, 
Min változtatni nem lehet soha. 

• • • 
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LEVÉLHULLÁS. 
Ly diához. 

Mind' ritkábban zörgetik már 
Víg fickók az ablakod. 

Nyugtot hagynak : tán az ajtód 
Már be is rozsdásodott ? 

Bezzeg egykor fürgén fordult! 
Most ily hang elvétve szól: 

„A sok hosszú éj megöl már; 
S te Lydia, aluszol ?" 

Nem-sokára vén anyóként 
Gőgös ifjak gúnyja ér. 

Sírsz, róván a szük sikátort, 
S nem kisér más, csak a szél. 

Vad szerelmi vágyra gyújtván 
Ámor nyila májadat, 

Száguldasz dühödt csikóként 
S ajkadon panasz fakad : 

Hogy zöld mirtuszt köt füzérbe 
S borostyánt az ifjúság : 

Nem bánja, ha szél játéka 
Lesz a fonnyadt, száraz ág. 

• • • 



.EGY DALT LAM1ÁMNAK. 
Aelius Lamiához. 

r 

En, a múzsák hív barátja, 
Búm, gondom a tengerárra 

Küldve a szélnek eresztem; 
Észak fejedelme ki lesz, 
Kitől retteg Tiridates, 

Nem vetek arra ügyet sem. 

Te, ki tiszta csermelyeknek 
Habjaiban leled kedved, 

Jószívű, mennyei Múzsa ! 
Tépj sok tarka virágszálat 
S kösd fejére Lamiámnak 

Illatozó koszorúba. 

Mert mit sem ér e dicséret, 
Csak ha te magad dicséred 

Őt s húgaidnak a serge. 
Illő lesbosi lantotok 
Most új dalra ajzanotok: 

Lamia érdemes erre. 



VÍG CIMBORÁK KÖRÉBEN. 

Közben: biz' ez rút, barbár egy szokás! 
Bacchus a béke s tisztesség barátja: 
Véres viszállyal egyikünk se bántsa. 

Bor s gyertyafény hogy' is férhetne meg 
A perzsa tőrrel? Csendesüljetek, 
Barátim! A szó elhal e zsivajban: 
Kiki maradjon fekhelyén nyugodtan. 

Igyam tán én is Falernum fanyar 
Borából? Jó, de mondja meg hamar 
Megilla bátyja, hogy boldog szerelme 
Nyilát szivébe kinek keze verte. 

Te tétovázol? Akkor nem iszom. 
Szólj! Nem lehet szégyenletes viszony, 
Amely szivedre ráveté igáját, 
Hozzád méltatlan nem lehet a lánykád. 

No, rajta csak! tovább mért rejtened? 
Bízd hü fülemre! . . . Ah, szegény fejed! 
Szörnyű Charybdis örvényébe estél, 
Te más, nemesb szerelmet érdemeltél. 

Van-é bűvész, van thessali banya, 
Kinek megmenthet bűvös itala? 
Van isten? Benned a Chimaera körme, 
S nincs Pegasus, mely megválthatna tőle. 

ivódjon a thrák víg poharazás 



28.ARCHYTAS. 
Gondolatok a tengeren. 

Archytas, te kimérted a földet, a tengerek árját 
l És a fövény végnélküli számát, 

S most a matinusi part hitvány pora rejti a tested ! 
Im' e csekély adomány a jutalmad, 

Hogy kutató elméddel az aetheri lakba repültél 
És bebolyongtad az égnek a boltját 

Meghalt Tantalus is, lakomázó társa Zeusnak, 
És Auróra férje, Tithonus, 

Meg Minős, meghitt bizalmasa nagy Jupiternek 
S Pythagoras, ki a had esi éjbe 

Kétszer szállt le, habár igazolta az argosi pajzzsal, 
Látta a trójai kort s a halálnak 

Mást nem adott, egyedül csontját meg a bőrét, 
S a természetnek s az igaznak 

Bajnoka volt, te tudod. De a végutat egyszer 
Meg kell járni az egy örök éjig. 

Ezt Fúriák dobják oda mérges Mars örömére, 
Annak a kapzsi tenger a sírja; 

Apraja-nagyja vegyes tömegekben tódul a sírhoz : 
Nem könyörül Proserpina senkin. 

Engem is a Notus, a lemenő Orion követője 
Mély hullámsíromba borított 

Ámde, hajós, te maroknyi fövényt rám vetni ne sajnálj 
E temetetlen főre, tetemre. 

S én megígérem, akármint dúl is az Eurus 
Hesperiád vizein, kimenekszel; 

Hadd szenvedje csupán Appúlia erdeje mérgét; 
Bőkezű áldást ontson öledbe 

Juppiter és Neptun, védője tarentumi földnek. 
Mit? te nem átallsz bűnbe merülni, 
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Mellyért ártatlan maradékidat éri a bosszú? 
Sőt a megérdemlett lakolás tán 

Tőled sem marad el; nem hagyhatsz el boszulatlan 
S nem szabadít meg semmi vezeklés. 

Nem sok időbe kerül, ha sietsz is, vesd tetememre 
Háromszor fövenyed, s tova futhatsz." 
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LEHETSÉGES-E? 
Icciushoz. 

Arábiának dús kincshalmazára 
. Vágysz Iccius s készülsz kemény csatára, 

Hogy Sába gőgös királyit legyőzd 
S láncod a perzsának nyakára kösd? 

Melyik barbár szűz lészen rableányod, 
Ha majd a harcban jegyesét levágod? 
Mely illatos fiúcska nyújt neked 
Jól megmerített, habzó serleget? 

Királyfi tán, kit otthon édes atyja 
Tanított volt nyilazni? — Ki tagadja, 
Hegynek folyik ma-holnap a patak 
S a Tiberis visszafelé halad! 

Ha te, kitől mi oly sokat reméltünk, 
Ma arra készülsz, mit sohase véltünk, 
Od' adni sok bölcs, drága könyvedet, 
Ha spanyol vérttel fölcserélheted! 

• • • 



30. FOHÁSZ VÉNUSHOZ. 

Vénus, Cnidus, Paphus istennője! 
Hagyd el kedves Cyprusod most s jöjj be 

Glycerámnak ékes hajiokába: 
Ő hív téged tömjén-illatárba. 

És siessen tüzes fiacskád is, 
Nymphák, öv nélkül a Gráciák is; 
Aki tőled kapja báját, Hébe, 
S Hermes légyen a csapat vezére. 

• • • 

41 



. TEMPLOM AVATÁSKOR. 
Apollóhoz, 

r 

Uj templomod fölszentelt csarnokába' 
Phoebus, bor-öntve költőd initkiván? 

Nem, hogy begyűjtse mindazt garmadába, 
Mi megtermett a dús Sardinián. 

Calabriának nem kivánja nyáját, 
Indus elefántcsontot, aranyat, 

Nem a mezőt, amelyen csendes árját 
Hömpölygeti a Liris hallgatag. 

Akit kegyébe vett a jó szerencse, 
Calesben az hadd messe szőlejét, 

A dús kalmár arany pohárba töltse 
Syr árukon vett drága bor levét. 

Büntetlenül, mint Ég kegyeltje rójja 
Az Óceánt évenként négyszer is . . . 

Nekem elég az olajfa bogyója, 
Meg a katáng s a könnyű mályva is. 

Add meg, Phoebus, testben-lélekben épen 
Élveznem, amit ád sorsom kegye: 

Ne rút öregség légyen osztályrészem 
És el ne hagyjon a lant ihlete. 

• • • 
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. LANTOMHOZ. 
• < 

Kérlek, oh lant, hogyha gondtól menten 
A magányban véled enyelegtem, 

Zengj ma egy latin dalt, mely tovább él 
Múló, röpke percnél. 

Mint legelső, Lesbos hős szülötte 
Pengetett, ha harc tombolt körötte, 
S vad viharban, vészben hánykolódva 

Partot ért hajója. 

Majd Bacchusról zengett, a Múzsákról, 
Vénusról és szárnyas magzatáról, 
A szép Lycusnak bogár szeméről 

És holló fürtéről. 

Drága dísz te Apollo kezébe', 
Olympusi lakomáknak éke, 
Küzdelmimbe' vígasz, oh jövel csak, 

Méltóan ha hívlak. 
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VIGASZTALÁS TIBULLUSHOZ. 

Ne vedd zokon, Albiusom, 
Hogy Glycerád hitszegő; 

Ne zengj bús dalt, hogy túlragyog 
Egy ifiabb szerető. 

Kis homlokú szép Lycoris 
Cyrusért ép így hevül, 

De Cyrusnak a kis durcás 
Pholoé kell egyedül. 

Ám előbb lesz, hogy farkassal 
A kis bárány frigyesül, 

Mint Pholoét a csúf hűtlen 
Elnyerhetné kedvesül. 

Ebben leli kedvét Vénus, 
Hogy idegen sziveket 

Érc igával összekötöz 
S kegyetlenül kinevet. 

A szebb viszonyt én is úntam, 
S édes béklyót vete rám 

Myrtale, — ki túltesz dacban 
Adria vad viharán. 

• • • 
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MAGÁBA-SZÁLLÁS. 

Fukar, hanyag híve valék az Égnek, 
Tévelygve útján balga bölcseségnek: 

Meg kell fordítni már kormányrudam, 
Hogy megtaláljam elhagyott utam. 

Lám, Juppiter, ki lángzó mennykövével 
Máskor az ég felhőit szórja széjjel, 

Villáma dörgő, szárnyas fogatát 
A tiszta égen robogtatta át. 

Belé rendült a lomha föld, folyóknak 
Kanyargó árja, a Styx és a holtak 

Sötét országa, a szörnyű, gyűlölt 
S az Atlas-csúcs, hol véget ér a föld. 

A nagyot isten könnyen megtörpíti, 
S a homályosra fényt szokott derítni; 

Fortuna szárnyal és a koronát 
Az egyik főről másra tészi át. 
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FORTUNA 
ISTENASSZONYHOZ. -

Ki véded a szép Antiumnak székhelyét, 
Fortuna, néked van reá hatalmad 

Hogy fölemeld a porbul a föld gyermekét 
És gyászra válts sok büszke diadalmat. 

Aggó fohásszal hozzád járul a szegény 
Szántó-vető, s mint tenger asszonyához 

Hozzád a kalmár, ha Carpathus tengerén 
Nagy útra készül és tenéked áldoz. 

Sok város és nép, vándor scytha, durva thrák 
S a büszke Latium remeg tetőled, 

Barbár királyokat szült ősz anyák 
S tyrannusok, bíborba öltözöttek: 

Hogy hírük oszlopát lábad ledöntheti, 
Ha népük egykor talpra áll; csatára, 

Csatára kelnek a hon lanyha gyermeki 
S a kényuraknak eljön a halála. 

Előtted jár a zordon Végzet kényszere, 
Jó-sok gerendaszög van érc kezében, 

Aztán vas ék, horgas kampó is van vele, 
És súlyos ólom olvasztásra készen. 

Mögötted a Remény kisérgeti nyomod, 
S a ritka Hűség, hófehér lepelbe', 

Még akkor is, midőn gyászt öltve elhagyod 
Az úri kastélyt, bosszúságra kelve. 

De a hitlen tömeg s a hitszegő rima 
Hátat fordít, szétfutnak a barátok, 
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Mihelyt a csapnak nincs immár mit adnia: 
A szenvedésben nincs osztozni vágyok. 

Ótalmazd Caesart, aki most indít hadat 
A brittek ellen, végén a világnak, 

Védd ifjú sergét, rettegést támasszanak 
Határaig az indus Óceánnak. 

Oh jaj, milyen vád, szégyen a sok seb reánk, 
S testvéri vér ontása! Van gonoszság, 

Mitől mi, szörnyű vaskor, visszariadánk? 
Mit elkövetni félt e bűnös ország? 

Félvén az istent visszataríá-é a szent 
Oltároktól kezét az ifjuságunk? 

Kovácsold újra tompa kardunk s jól kifend, 
Hogy massagétát, arabot levágjunk. 

• • • 
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.NUMIDA MEGJÖTTEKOR. 
r 

Égjen a tömjén, zengjen a lantunk, 
Áldozatul egy borjut is adjunk 

Numida védő isteni, néktek, 
Akit a messze nyugatról 

Kegyetek épen haza vezérlett. 

Csókokat oszta barátai közt szét 
S Lamia nyerte a legjava részét: 
Gyermekül együtt játszadozának 

S fölcseperedve is együtt 
Lettek a részesi férfitogának. 

Ezt az örömnapot el ne felejtsük, 
Krétavonással meg is jegyezzük. 
Járja sorát az a kétfülü kanna 

És ne pihenjen a lábunk, 
Saliusokként szökve, csapongva. 

A boritalt bíró Damalis most 
Thrák borozásba' ne győzze le Bassost 
És ne legyen rózsába' hiányunk: 

Légyen zeller, örökzöld 
S hervadozó liliom-virágunk. 

Minden sóvár szem Damalisnak 
Szép arcán csügg, ám Damalis csak 
Uj szeretője nyakára fonódván 

Öleli, el sem ereszti, 
Mint a fatörzset a buja borostyán. 
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©„NUNC EST BIBENDUM! 
Cleopatra halálakor. 

Most kell csak inni, most ropni a táncunk 
Szabad bokával, drága feleim! 

Itt az idő, hogy fényes tort ajánljunk 
Az istenek szent kerevetein. 

Az ősi pincéből bün is lett volna 
Előhozatni caecubumi bort, 

Amíg egy őrült királynő a honra 
S a Capitoliumra vészt koholt 

Miféle néppel? Pulya „férfi"-népnek 
Szennyes hadával, mely körülvevé! 

Korlátlanul szállt szárnyán a reménynek, 
Édes szerencse megrészegité. 

De szűnt a vak düh, amidőn a lángtól 
Alig menekvék egyetlen hajó, 

S lelkét, mely kábult volt Nilus borától, 
Megrendité a rémítő való: 

Itáliától hogy már futva futhat, 
Vitorla szárnyán Caesar követi, 

Mint ölyv a gerlét, gyors vadász a nyulat, 
És a bilincset mindjárt ráveti. 

Reá e végzet-küldte átkos rémre ! 
De szíve mégis dicső végre tört: 

Más gyönge nőként a kardot se félte, 
Nem kutatott egy rejtező öbölt. 

Mely már porban hevert, a palotára f * 
Nyugodt szemmel tudott tekinteni, | 
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S a viperákat kebelére zárta, 
Míg mérgüket beitták erei 

Midőn magát elszánta a halálra, 
A daca még nőtt: el nem tűrheté, 

Győztese őt hogy rabként verje láncra 
S hurcolja Capitoliumunk felé. 
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38. POMPA NÉLKÜL! 

A perzsa pompát gyűlölöm, fiű! 
Nem kell énnékem tarka koszorú; 

Ne is kutasd a tarlott őszi tájat, 
Találsz-e rajt' egy késő rózsa szálat. 

Egyszerű mirtusz, semmi cifraság! 
Elég fejünkre egy-egy mirtuszág: 
Nem rí le rólad, szolgáról, se rólam, 
Ha iddogálok szőlőlugasomban. 

• • • 
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AZ ÓDÁK 
MÁSODIK KÖNYVE. 

Ki mindig az arany középutat járja, 
Szenny soha sem borúi annak hajiokára ; 
Irigylésre méltó palota fényére 

Nincs neki szüksége. 
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i. NAGY FELADAT. 
C. Asinius Pollióhoz. 

AMetellusszal indult polgárháborút, 
A harc okát, hibáit, változó SGrát; 

A sors játékát, a nagyoknak végzetes 
Szövetkezését; fegyverinket, melyeken 
Engeszteletlen' ontott vér tapad ma is: 
Veszélyes kockázattal ily nagy müvet irsz, 
S tán nem tudod, hogy a csalárd hamú alatt, 
Amelyen jársz, még most is izzik a parázs! 

Ám légyen távol a komoly tragédia 
Muzsájá színpadunktól egy kis ideig; 
De ha megírtad a harcok történetét, 
Felöltöd ismét athéni kothurnusod, 
Oh Pollio, te vádlottaknak gyámola, 
Tanácsot ülő kúriánknak oszlopa, 
Kinek örök hirt biztosított a babér, 
Melyet szedél Dalmatiának harcterén. 

Fülembe zúg ijesztő harsogása már 
A trombitáknak, a kürtök rémítenek, 
A fegyvercsillogás riasztja a futó 
Lovakat és a lovasok tekintetét. 
Már szinte látom a hős hadvezéreket 
Díszükre váló csataportól szennyesen, 
Látom leverve az egész föld kerekét, 
Egyet nem: Cato törhetetlen szellemét! 

Juno és minden isten, aki pártolá 
A púnt és bosszú nélkül, tehetetlenül 
Elhagyta földjét, a győzőknek sarjait 
Halotti torként Jugurthának áldozá. 
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Van föld, amelyet latin vér nem áztatott, 
Mely testvérgyilkos harcokról ne szólana 
S Italiának romba dőltéről, amely 
Fülébe hangzott még a párthusoknak is ? 

Van-é hullám, van-é folyó, mely mitse tud 
E gyászos harcról? Mely tengert nem feste meg 
Kiontott vérünk ? Van-e még egy partvidék, 
Az öldöklésnek hol nem látszanék nyoma ? 
Ne légy merész, oh Múzsám s játszi dolgaid 
Helyett ne zengj most panaszos elégiát. 
Könnyebb kézzel pengetve a lant húrjait 
Vénusnak barlangjában vígabb dalt keress. 

• • • 
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IGAZ ÉLETÜDV. 
C. Sa/lustius Crispushoz. 

Nincs az aranynak semmi fénye, 
Melyet elásva a földnek ölébe 
Kapzsi fukarság eltemet. 

Gyűlölöd, úgy-e, Crispus, tudván, 
Hogy csak okos használat útján 

Nyerhet fényt és érdemet? 

Él Proculeius, sír födi bárha, 
El nem enyésző Hír veszi szárnyra, 

Szállva időtlen időkön át: 
Két öccséért annyit áldoz, 
Oly szeretettel ölelve magához, 

Mint atya édes magzatát. 

Hogyha sóvár vágyad zabolázod, 
Tágasb lesz, meglásd, uraságod, 

Mintha a távoli Libyát 
Gadesszel kötnéd te össze 
S mindakét pún népnek a földje 

Csak neked adna koronát. 

Hogyha sovárgásának enged, 
Terjed a vízkór, nem lel enyhet, 

Oltani szomját nem lehet; 
Míg az erekbül a kór anyagja 
El nem távozik, el nem hagyja 

A baj az ernyedt részeket. 

íme Phrahátes a nép szemében 
Boldogan ül a királyi széken, 

Ámde tagadja a derék, 
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S törli a boldogok sorábul, 
Mert hiu külszínen el nem ámul, 

Mint a hiszékeny, balga nép. 

Mert koronát és biztos uralmat 
Ő egyedül csak annak adhat, 

Annak nyújt babért keze, 
Aki nyugodtan elhaladhat 
Halmaza mellett kincsnek, aranynak 

S meg se rebben a szeme. 

• • • 
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3}ÉLJ AZ IDŐVEL! 
Delliushoz. 

Mindenkor őrizd meg nyugalmadat, 
Oh Dellius! Ne csüggedj a veszélyben. 

Ha jó a sorsod, el ne bízd magad 
És örömöd túláradó ne légyen. 

Mert meg kell halnod, ha bú s gond között 
Telik az félted, ha hűvös berekben 

Jófajta szőlő nedvét szürcsölöd 
S ülsz ünnepet vidáman, gondfeledten. 

Mért hívogatna vendégszerető 
Árnnyal a nyárfa és pinia lombja? 

Kristály pataknak tova siető 
Ezüstös habja mért csevegne zsongva? 

Oda vitess bort, drága kenetet, 
S a rózsa kedves, hervatag virágát, 

Tavaszkorát míg éli életed, 
Míg fonva sorsod' engedik a Párkák. 

Vadászberked, szép házad, nyaralód, 
Melyet a Tiberisnek nyaldos árja, 

Mind itt hagyod, s egy boldogabb utód 
Ül kincseidnek fényes garmadára. 

Gazdag vagy-é s Inachus volt üköd, 
Vagy úgy tengődöl itt, miként a koldus, 

^ Mint nemtelen házból való szülött, 
Mindegy: könyörtelen' leránt az Orcus. 

Egy célra tartunk mind; a sorsveder 
Forgatja sorsunk: később vagy korábban 

Kiugrik, és legott indulni kell 
Örök száműzés gyászos csolnakában. 
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CSAK SZERESD! 
Xanthiashoz. 

Szolgalányt szeretsz? Ne szégyeld 
Rabnő volt már Briseis, 

S hószinétől lángra lobbant 
A kevély Achilles is. 

Aiaxot is elbájolta 
Rabnőjének szép szeme, 

Diadalmas Agamemnon 
Cassandráért epede: 

Hogy Hellasnak hőse előtt 
Porba hullt a trójai 

S könnyű lett Hector vesztével 
Iliont lerontani. 

Hátha Phyllis apja, anyja 
Fényt deríthet még reád : 

Ő királyi sarj s kesergi 
Elveszített otthonát? 

Nem lehet silány anyának 
Lánya, kit szived szeret: 

Aljas vérből oly önzetlen, 
Hű lény nem születhetett. 

Mily karok, mily arc, mily ikra ! 
Tiszta szívvel mondhatom. 

Féltékeny ne légy reám, hisz 
Negyven év a vállamon! 
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5. TÜRELEM! 

Igát viselni gyönge még nyaka, 
Lépést a társával se tartana. 

Nincs abba mód, hogy azt ma még kiállja, 
Ha kéjt sovárgva jő feléje párja. 

Bocidnak még a zöld mező körül 
Jár gondolatja; majd belé merül 
A hüs folyóba, majd a többiekkel 
A füzes árnyán játszadozva szökdel. 

Az egres szőlő után te ne fuss! 
Várj nyugton, amíg a színekbe' dús 
Ősznek lehelletétül a ma kékes 
Gerezd piros lesz és bogyója édes. 

Majd ő keres fel! Száguld az idő 
És néki adja a tőled tünő 
Évek sorát; és Lalagé, megéred, 
Hegykén, merészen megy vadászni férjet. 

S szereted, mint a büszke Pholoét, 
Vagy a szép Chlorist sohse szeretéd, 
Bár válla tündököl, mint hold sugára, 
Amely ezüstként rezg a tengerárba'. 

Se Gygest, akit lányok közt sohsem 
Ismerne föl idegen, vizsga szem: 
Lány-számba menne szép fürtös fejével, 
És szűzi arca bájos kellemével. 

• • • 
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«> A NYUGALOM RÉVE. 
Septimiushoz. 

Septimius, ki Gadest megjárnád velem 
S Cantabriát, mely nem tud tűrni jármot, 

A mór haboktól tajtékzó, zöld tengeren 
A Syrtisekhez kisérnéd barátod : 

Bárcsak Tibur, az ősi Argos gyarmata, 
Lehetne agg koromnak menedéke, 

Hol megpihenne testem, ha kifárada 
Sok vándorúiba', harci küszködésbe'. 

Az irigy Párkák onnan ha eltiltanak, 
Gyapjas juhoknak kedves folyamárja, 

A szép Galaesus vonja minden vágyamat 
S a spartai Phalanthus ősi vára. 

Nincs zug a földön, mely rám édesben nevet, 
Mézet Hymettos nem termel külömbet, 

Olajbogyót is olyat láthat ott szemed, 
Melynél telibb Venafrumban se nőhet. 

Hosszú tavaszt ád Juppiter, langyos telet 
És Aulon völgyét Bacchus úgy megáldja, 

Hogy nem kell vetnie irigykedő szemet 
Hires Falernum szőlő-garmadára. 

E hely, ez áldott halmok várnak engemet 
Tevéled együtt élni, sohse válva: 

Ott hullatod majd hü baráti könnyedet 
Költő hívednek még meleg porára. 

• • • 



7) ISTEN HOZOTT! 
Pompeius Varushoz. 

Pompeiusom, ki Brutus seregében 
Láttál velem sok válságos napot: 

A honi isteneknek téged épen, 
A honi égnek vissza ki adott ? 

Ifjú koromnak régi, drága híve! 
A lomha nap mily gyorsan tova szállt, 

Ha syr kenettel és virággal hintve 
Ürítgetők a borral telt pohárt! 

Veled sinylém Philippit s gyors futásba' 
Hajh, szégyenszemre pajzsom elvetém, 

Erőnk hogy megtört és porig alázva 
Koldult kegyelmet sok szájhős legény. 

Csüggedt valék, de Hermes ködlepelbe 
Burkolt s kimentett a vészből hamar, 

Téged a hullám árja visszanyelve 
Vitt, hol dühöngve tombolt a vihar. 

A hálatort most ródd le Juppiternek: 
A sok vesződség nemde megviselt? 

Az én babérfám árnyában pihenj meg 
S ne kíméld a tenéked szánt csebert. 

Gondűző massicust a serlegünkbe, 
Öblös kagylóból bőven balzsamot! 

Ki fon örökzöld koszorút fejünkre? 
Mirtusz körítse fürteink' legott! 

Kockát elő! Hadd lássuk, lakománkon 
Ki lesz királyunk? Én úgy tombolok, 

Miként a thrák. Megjött az én barátom: 
Mulatni, inni most kedves dolog! 



;. A CSAPODÁR BARINÉHEZ. 

Megszegett sok esküvésed 

Egyszer ártott volna csak; 
Egy fogad lett volna barnább, 

Egy kisujjod körme vak: 

Elhinném; de valahány új 
Csalfasággal terheled: 

Tündöklőbben támad, ifjak 
Köz bajára, szép feied. 

Még javadra vál, hamisan 
Hívni holt szülőd porát, 

Az örök istent s az éjnek 
Néma csillag-táborát! 

Maga Vénus már kacagja, 
A nymphák is együgyün; 

• Kacag Ámor, fenve lángzó 
Nyilát véres köszörűn. 

Minden ifjú néked serdül, 
Néked nő új szolgahad; 

És a régi — szidja jármod: 
S fenyegetve — ott marad. 

Félti anya kis legényét, 
Félti tőled fukar ősz, 

S férjét új ara szegény, hogy 
Báj-körödben elidőz. 

Arany János. 

• • • 
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9. VIGASZTALÁS. 
Valgiushoz. 

Zivataros felhő is kimerül 

S a földet nem paskolja szüntelen; 
Vihar fuvalma lassanként elül, 

Oh Valgius, a Kaspi-tengeren; 
Örmény mezőn sem örökös a jég, 

Nem rázza folyvást észak zord szele 
A Garganusnak tölgyes erdejét, 

S megint kihajt, ha elhullt, levele. 

Te sohse szűnő gyászdalban keserged, 
Hogy elragadta Mystest a halál : 

Az esti csillag hallja bús keserved, 
A hajnalcsillag könnyek közt talál. 

Lásd az, ki három emberkort megért, 
Kedves fiáért mindig nem kesergett, 

És Troilusnak kora vesztéért 
Folyvást övéi bús könnye se pergett. 

A bús panasznak szüntesd hát szavát! 
Inkább Augustus űj győzelmeit 

Daloljuk most, a Niphates havát 
Az Euphratest, amely ma már szelid; 

— Mert megtanulta zabolázni árját 
Mióta meghódoltak népei; — 

S a gelonust, ki szilaj paripáját 
Ma megszűkült pusztákon fékezi. 

• • • 
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30. AZ ARANY KÖZÉPÚT. 
Liciniushoz. 

Helyesebben éled, Licinius, élted, 
Ha mindig a síkra hajód nem vezérled, 

De a csalfa parthoz sem tapadsz szünetlen', 
Vihartól féltedben. 

Ki mindig az arany középútat járja, 
Szenny soha sem borul annak hajiokára; • 
Irigylésre méltó palota fényére 

Nincs neki szüksége. 

A sudár fenyüfát gyakoribb szél rázza, 
Súlyosb a magas, nagy tornyok zuhanása 
S az egekbe ötlő kőszálak ormára 

Csap az égnek lángja. 

A férfias, bölcs szív balsorsba' reméli 
Sorsa változását, a jó sorsba' féli. 
Ránk hozta Juppiter a zimankós telet? 

Lesz azért kikelet! 

Ha borús az ég most, majd kiderül újra, 
Félelmetes íját Apollónak ujja 
Nem feszíti mindig és hallgató lantja 

Zengzetét hallatja. 

A mostoha sorsban légy erős és bátor, 
De nagyon kedvező szelek fuvalmától 
Duzzadni ha látod, vond össze vitorlád: 

Jó az okos korlát! 

• • • 
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Quinctius Hirpinushoz. 

Mit forral a harcos kantaber s a scytha, 
Akik ellen bástya az Adria nékünk, 

Ne kutasd, Quinctius, és a jövő titka 
Ne bántson; keveset kíván a mi éltünk. 

Elmarad ám tőlünk az ifjúkor bája 
S a száraz öregség oda lép helyébe; 

A pajzán szerelmet tova üzi lába 
És a könnyű álmot elrebbenti véle. 

A tavasz virága diszét elhullatja, 
Változtatja fényét ezüstje a Holdnak. 

Messze jövőn mért jár lelked gondolatja? 
Annak a tervei lelkednél nagyobbak. 

Mért nem iszunk inkább a gondot feledve, 
Míg lehet, a platán, pinia árnyába', 

Deresedő fürtünk rózsával övezve, 
Nárdus illatárját hintegetve rája? 

Ha gond gyötör, itt van Bacchus, hogy elűzze. 
Siess, fiu, merj csak a patak árjából, 

Mely amott tova fut, s öntsd reá a* tűzre, 
Amely csak úgy árad Falernum borából. 

Te meg az alvégről hívd ki Lydét nyomba', 
Elefántcsont lantját otthon ne feledje. 

Fésületlen? Nem baj : egyszerű kis kontyba' 
Spártai leányként szedje hamar rendbe! 

i,. FÉLRE A GONDDAL! 



AZ ÉN DALOM. 
Maecenashoz. 

Cr \ h ne kívánd, hogy e lágy szavú lanton 
J Zengjem sok kemény csatánk, 

Melyet a vad Numantiának 
Birtokáért folytatánk; 

Hannibalt, a honunknak az átkát, 
Pún vértől pirosult habok árját. 

Vad lapithák és bortul elázott 
Centaurus-nép szörnyű hadát, 

És a Herakles karja leverte 
Gigasok ádáz, zord csapatát, 

Melynek ijesztő támadatára 
Megremegett Kronos ős palotája. 

Maecenas, te folyó beszédben 
Érdemesebben rajzolod 

Caesarunk híres diadalmit, 
Amelyeket csak megvívott, 

S a sok büszke király miképen 
Ment láncon diadalmenetében. 

Engemet arra késztet a Múzsa, 
Zengjem a szép Licymniát, 

Szép szeme tündöklő ragyogását, 
Édes ajka bűvös dalát. 

Hü szive, mely szerelemre termett, 
Semmit sem kér, csak szerelmet. 

Ah a Diána nagy ünnepe napján 
Játszadozó szüzek közepett, 



Hogy lebegett tova táncban a lába, 
Szelleme mily fényt hintegetett 

Sok deli társ közt, hogyha kitárta, 
Karja havának nem vala párja. 

Lábad elé ha özönlene a kincs, 
Amely Achaemenesé vala, 

Mind, amit a dús Phrygia termett 
És az arabs fénylő aranya: 

Licymniádnak egy hajafürtjét 
Mind e javakkal elcserélnéd? 

Amikor ajkad csókja-tüzéhez 
Csak oda hajtja hattyu-nyakát, 

Vagy hamiskás tettetéssel 
Csókot ő bizony, ő nem ád ; 

Várja, rabold el tőle, ne kérjed, 
Néha meg ő ad lopva tenéked. 

• • • 



A KIDŐLT FA. 

Baljós napon gonosz kéz ültetett 
Szerencsétlen fa, egykor tégedet 
S növelt egész falunk gyalázatára, 
Hogy vészt zúdíts a késő unokára. 

Arról hiszem, hogy atyjának szivét 
Átverte volna, háza belsejét 

Vendége vérével locsolni képes, 
Mérget kever s minden gazságra éhes. 

Csak ily gonosztevő ültethetett 
Földembe, átkozott fa, tégedet, 

Hogy vétlen gazdád életére törve 
Szegény fejére romlást hozva dőlj le. 

Mit hozhat a jövő perc, bármilyen 
Okos, nem tudja soha senkisem. 

A pún hajóst a Bosporusnak árja 
Rémíti, s más vész zúdulhat reája. 

A perzsa nyíltól fél a római, • 
Perzsát ijesztik Róma láncai: 

Jő észrevétlen' a - halál, s hatalma 
A népeket, mint szokta, elragadja. 

Már szinte láttam lenn a bús ködöt, 
Ősz Aeacust a zord bírák között, 

Csöndjét a boldogultak székhelyének, 
Sappho lantján már-már csendült az ének 

A nem viszonzott epedés szava ! 
Arany lantján Alcaeus panasza 



Már-már felbúgott viharzó vizekről, 
Számkivetésről, harci küzdelemről. 

Szent áhítattal les az árnysereg 
Dalukra, ámde legmohóbb tömeg 

Tolong, ahol tusákról szól az ének, 
Vagy zsarnokokról, kiket elüzének. 

Ámulva hallja fennkölt hangjait 
A Cerberus-szörny és fület konyít; 

A Fúriák hajába' megnyugodva 
Pihen a kigyók sziszegő csoportja. 

Prometheus és Tantalus megint 
Gyönyörködik, nem érez semmi kínt 

És Oriont sem űzi már a gondja 
Félénk hiúzra, vad oroszlánokra. 

• • • 



ELMEGYÜNK-ELMEGYÜNK!.. 
Postumushoz. 

Postumus, Postumus, hajh elfut az élet! 
Jámborsággal föl nem tartóztathatod 

A ráncokat és a közelgő vénséget, 
Sem az eljövendő utolsó napot; — 

Nem, hogyha naponként száz bikát levágva 
Kérleled is Plútót, a könyörtelent. 

Látod, Geryont és Tityost bús árja 
Örökre lekötve tartja oda lent. 

S azon a bús áron valamennyiünknek, 
A föld termésével kik táplálkozunk, 

Át kell majd hajóznunk, akár fejedelmek, 
Akár földhöz ragadt koldusok vagyunk. 

Hasztalan a Véres harcokat kerülnünk 
S az Adrián zúgó vad hullámokat; 

Hasztalanúl óvjuk nagy gonddal a testünk, 
Ősszel ha sirocco heve fúvogat. 

Meg kell látnod egykor a Cocytos árját, 
Lomhán és sötéten hogy vánszorg tova, 

Meg a Danaidák s Sisyphus munkáját, 
S gyötrelmét, amelynek vége nincs soha. 

Itt hagyod hitvesed, itt a házad, telked . 
És gondosan ápolt lombos fáidat: 

Rövid uraságod rajtuk ha letellett, 
Csak a gyűlölt ciprus jelzi sírodat. 

Méltóbb örökös jön hordódat ürítni, 
Melyet száz lakattal őrizel talán, 

És azt a büszke bort padlódra legyinti, 
Melynél nincs külömb a főpap asztalán. • • • 



A FÉNYŰZŐ KOR. 

Alig hagy földet, már az ekevasnak 
z v A fejedelmi paloták sora. 
Halastavak terpeszkednek, nagyobbak, 

Mint a Lucrinus széles mocsara. 

Hol szőlővel befutva szilfa álla, 
Platanus áll most; mirtusz, ibolya, 

S ezer virágnak leng ott illatárja, 
Hol termő olajerdő virula. 

Babérliget van védni nap hevétül! 
Eldődeinknél más volt a divat, 

Ah mást szabott egy Romulus törvényül, 
Cato dühöngött volna e miatt. 

Szerény vagyon volt egyesek kezében, 
Annál nagyobb volt ám a közvagyon; 

Oszlopcsarnok magánlak közelében 
Hüs szellőt fogni nem volt északon. 

A jó szokás bizony nem engedé meg, 
Hogy önként nőtt gyepet megvessenek, 

De a még ritka márványból nyerének 
Házat a város és az istenek. 

• • • 



) NYUGALMAT! 
Pompeius Grosphushoz. 

Ahajós nyugalmat kér az égtül, 

Vész ha támad a nyílt tengeren, 
Fellegektül a Hold elsötétül 

S nem ragyog rá csillag fénye sem. 
Nyugalmat kér, oh Grosphus barátom, 

Harcos thrák és tegzes méd csapat, 
Ámde azt nem kaphat semmi áron, 

Bárha kínál kincset, aranyat. 

Mert kincs és rang meg nem menti lelked 
Benne dúló szenvedélyitül, 

S gondjaidtól, melyek ott repdesnek 
A kazettás mennyezet körűi. 

Boldog, kinek ősi sótartója 
Fényes dísz a kisded asztalon, 

S könnyű álmát el nem űzi róla 
Szennyes vágy, gyötrő aggodalom. 

Rövid a lét: sokra mért vadászunk? 
Más napért hont mért cserélgetünk? 

A hazából könnyű bár futásunk, 
Minmcigunktól menekedhetünk? 

Felszáll a Gond páncélos hajónkra, 
A dandárral mind' együtt üget; 

Gyorsabb mint a szarvas, mint a bóra, 
Hogyha kerget viharfelleget. 

, Élvezd, amit a jelen megadhat, 
Ne kutasd a kétes holnapot; 
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»Tűrd mosolygva, hogyha bú sanyargat, 
Teljes üdv embernek nem jutott. 

Hős Achilles kora sírba hullott, 
Tithonus vénhedve senyvedett. 

Mit tetőled megtagadt a sorsod, 
Avval még megáldhat engemet. 

Legelődön száz meg száz a csorda, 
Rád nyerítnek a versenyfogat 

Telivér kancái, pún biborba 
Mártott gyapjú födi válladat: 

Kis mezőt adott a Párka nékem, 
Ám beváltá szép igéretét: 

A görög Múzsának ihletében 
Részt adott s megengedé lenéznem 

A tömeg kaján Ítéletét 

• • • 



<0.HÍVEN A SÍRIG! 
Maecenashoz. 

• • 

Örök panasszal mért gyötörsz te engem, 
Az élet útján díszem, gyámolom ? 

Nem akarom, s nem kívánják a mennyben, 
Hogy rád előbb borúljon sírhalom. 

Lelkem felét, ha téged elragadnak 
Felsőbb hatalmak, én, a csonka fél, 

Becsem veszítve itt mikép maradjak, 
Mint egy halott, ki csak látszólag él? 

Egy nap' szakad meg mindkettőnknek élte; 
Esküm meg nem szegem: megyek, megyek, 

Ha te vezérelsz; el vagyok tökélve, 
Hogy végső útadón társad legyek. 

Ha ránk fuvall a vad Chimaera lángja, 
S a százkarú Gyges kél ellenünk, 

El nem szakíthat tőled: így határza 
A Párka és nagy Dike istenünk. 

Mérleg vagy baljós Skorpió jegyében 
Történt bár születésem egykoron, 

Akár a Bak volt, mely fénylett az égen, 
E zsarnok a nyugati habokon: 

Csodás öszhang vezérli életünket! 
A fényes Juppiter, lám, tégedet 

Saturnus bősz hatalmából kimentett 
S késlelteté a szárnyas végzetet. 

Akkorr történt, hogy a színházba lépted' 
Három tapssal köszönté a tömeg; 
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Rám a kidőlt fa hozta voln' a véget, 
Ha törzsét Faunus nem ragadja meg. 

Múzsafiaknak ő a pártfogója! 
Építsd fel hát igért szent házadat. 

Hálaadóját költőd is lerójja: 
Szerény bárányka lesz az áldozat. 



is, MEGELÉGEDÉS. 

Sem arany, sem elefántcsont 
Nem ragyog le házam padmalyáról, 
Oszloperdőm sincs Hymettos 

S Numidia drága márványából. 

Nem szállott váratlanul rám 
Attalus királyi palotája, 

Nem járok nemes kliensnők 
Keze szőtte bíborszín ruhába'. 

Ámde van hű szívem s benne 
A költészet áldott ihletése, 

S fölkeres szegényt a gazdag: 
Többet ennél nem adhat az ég se. 

S a dicső barát se adjon! 
Boldogít az egy Sabinum engem. 

A napok mind jönnek, mennek, 
Újul a hold s megfogy újra menten: 

És te vágatsz drága márványt 
Nem gondolva a közel halálra, 

S palotát rakatsz kitolva 
Baiae partját habzó tengerárra. 

Mert a száraz szűk tenéked, 
így a tengert vissza kell szorítnod; 

Szántófölded is kitágul, 
A határkövet ha felszakítod. 

Átugorsz mohón a szomszéd 
Mesgyéjén s szavadra menniök kell 
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Férfinak, nőnek mezítlen 
Gyermekikkel, házi istenökkel. 

Lám pedig bizonyosabban 
Új palota nem vár dús urára, 

Mint reád a mindnyájunkat 
Elnyelő Orcusnak bús homálya. 

Mit törtetsz ? Megnyílik a sír 
Szája a szegénynek, a királynak; 

Charon aranyért sem adta 
Vissza Prometheust a világnak. 

Tantalust s Pelopsot ő ott 
Féken tartja, s híva és hívatlan' 

Jő s levészi terhit annak, 
Aki küzdött s megfáradt a bajban. 

• • • 



.9. BACCHUS HATALMA. 

Minap, — utódok, ezt higyjétek el nekem ! 
Megláttam Bacchust a magános bérceken. 

A nymphaserget épen dalra tanította, 
Közben fülét hegyzé satyrosok csoportja. 

Euhoé! Szivem borzadva még ma is remeg, 
Gyönyör dagasztja Bacchusszal telt keblemet, 
Ujjong a lelkem. Euhoé! Atyám, kímélj meg! 
Hogy thyrsusod fejemre sujt, remegve félek. 

Szabad most énekelnem a bacchansokat, 
S vad tombolásuk, a dús borforrásokat, 
Árját az édes tejtől duzzadó pataknak, 
A faodúból ott mily mézcseppek fakadnak. 

Szabad dalolnom üdvözült nőd fejdiszét, 
Hogy csillagul te azt az égre helyezéd, 
Mint dőlt a porba Pentheus királyi háza, 
Hogyan veszett Lycurgus tőled megalázva. 

Irányítod te a folyót, az indus tengerárt, 
Trák bacchansnők hajába, — mi nekik nem árt 
A szőlő nedv okozta kedves mámorodban 
Mérges kígyókat fonsz be a bérces vadonban. 

Hogy a Gigások vakmerő, gonosz hada 
Bércekre hágva Atyád ellen támada, 
Oroszlántól kölcsön vett. szájjal és körömmel 
Rhoetusra törtél, s a küzdés javadra dőlt el. 

Hogy harcra termettél, nem gondolák pedig, 
Hivék, neked csak édes játék tetszhetik, 



Tánc, tréfa és enyelgés, — ám te megmutattad, 
Hogy a tusákban ép úgy, mint békébe' nagy vagy. 

Arany szarvaddal hogy látott az Alvilág, 
A Cerberus farkát csóválva néze rád, 
S hogy távozál, a hármas nyelvét nyújtogatta 
És hízelegve két lábad s a combod nyalogatta. 

• • • 
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HALHATATLANSÁG. 
Maecenashoz. 

Erős, szokatlan szárnyak a tiszta aether 
Hónába ragadják kettős lényemet. 

E földi salakban únott már a létei: 
Szállok, hova semmi irigység nem követ. 

Maecenasom, én, a szegény szülők ivadéka, 
Szeretett hívednek akit nevezel, 

Nem lészek a szörnyű -halálnak martaléka, 
Az Orcus örökre engem nem temet el. 

Im' érdes bőr tapad már lábaimra, 
Testem fehér hattyúvá alakúi, 

Az ujjaimra és a vállaimra 
Érzem, sok hószinü toll puha pelyhe borúi. 

Meglátom, túlszárnyalva ícarusnak 
Hirét, a zúgó Bosporus árjait ; 

Dalt zengve bejárom Syrtiseit Libyának 
S a Hyperboreus mezőknek tájait. 

Megismer a colchus, a dák, aki féli hatalmunk, 
Titkolja habár, s a világ peremén lakozó 

• Gelonus, és művelődni kiván mirajtunk 
A Hiberusból, Rhodanusbul ivó. 

Az üres ravatal fölött ne sírjatok hát 
Bús könnyeket és gyászénekeket. 

Szüntesd a panaszt s hagyd a temetési pompát 
Minek az nekem ott, aki sírban nem pihenek? 

• • • 
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A BOLDOGSÁG TITKA. 

El innen, el, profán tömeg, gyűlöllek! 
Csend s áhítat most! Im' e mái nap' 

Még nem hallott dalt zengek a szüzeknek 
És a fiúknak én, a Múzsa-pap. 

Király hatalmát féli mind a népe, 
De a király fölött úr Juppiter: 

A vad gigászok gőgjét ő töré le, 
Világot renget szemöldökivei. 

Van, aki szélesb szőlőrendet ültet, 
Az hivatalt, mint ősibb vér, keres ; 

Ez itt talán több kliensnek örülhet, 
Az hírben és erényben érdemesb: 

A Kényszerűség egy törvényt követve 
Kisorsol Ínségest és gazdagot; 

A tágas öblű, kapzsi sorsvederbe' 
Kijönni készen minden név forog. 

Damocles kardja ott csüng a gonosznak 
Feje fölött s nem ízlik ő neki 

Királyi tor se, szemére se hoznak 
Álmot madárnak, lantnak zengzeti. 

A földmivesnek édes, könnyű álma 
Az alacsony gunyhót nem veti meg: 

Száll, hova hívja partok hűvös árnya, 
És lágy zefirje Tempe völgyinek. 

Aki nem áhít többet az elégnél, 
Azt nem ijeszti zúgó tengerár 



Viharja, vésze, Haedus hogyha felkél 
Vagy ha az égről Arcturus leszáll. 

« 

Nem jégeső, mely szőlejét leverte, 
Sem a hazug föld, hogyha perzselő 

Hőtől vagy fagytól szenvedett a kertje, 
Vagy árta néki áradás, eső. 

A gazdag úr, a szárazföldet únván, 
A mesternek pénzt és parancsot ád. 

Legott a halnak szűkebb lesz a hullám, 
Hogy az belé kőtömböket bocsát. 

De bárhová megy, gyötrő búja, gondja 
Hiven kiséri mindenhova őt; 

Felszáll vele az ércpántos hajóra, 
Ott ül sötéten a lovas mögött. 

Ha fríg márvány és csillagfényü bíbor 
A szenvedésre írt nem ád soha, 

Nem csillapítja falernumi óbor, 
Se perzsa fejedelmek balzsama: 

Miért ragyogjon nékem oszlopokkal 
Irígyletes, újmódi palota? 

És kincsekért, amelyek telve gonddal, 
Sabinumom mért adjam én oda? 

• • • 
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A HAZA MINDEN ELŐTT. 

Bajt és sanyargást tűrni hadd tanuljon 
Kemény tusákban edzett ifjú nép 

Kopját röpítve bátran lovagoljon 
S rémítse parthusok vad seregét. 

Az ég alatt, künn, ott teljék az élte 
Vészben, viharban, és a várfalak 

Ormárul őt a király felesége 
S leánya látván sóhajtozzanak: 

„Oh bár királyi jegyesem, a harcba' 
Ki még tudatlan, ne ingerlené 

E bősz oroszlánt bosszuló haragra, 
Amely vérben gázolni késztené!" 

Édes dicsőség halni a hazáért! , 
Eléri a futót is a halál: 

Megkapja bérét a rút gyávaságért, 
Midőn a kopja hátába talál. 

A hős erény, mely nem ismer kudarcot, 
Fennen ragyog szeplőtlen fényiben; 

Népkegy szele nem adhat néki rangot, 
S el nem veheti tőle sohasem. 

Az érdemesnek az eget kiküzdvén, 
A hős erény nem-járt utat tör át; 

Szárnyal magasra és lenézi büszkén 
A csőcseléket és a föld sarát. 

Hü hallgatásnak is kijár a bére: 
Ceres szent titkait ha fölfeded, 



Ne vágyakozzál vélem egy födélre, 
Velem ne oldjon csónakot kezed! 

Mert Juppiter, szentsége hogyha bántva, 
Vétkeshez olykor vétlent is soroz. 

A büntetés bár sántán jár nyomába', 
Előbb-utóbb bűnhődik a gonosz. 

• • • 



3. AZ ORSZÁG TALPKÖVE. 

\rur ^ v r ^ t - ' -v 
ie^AX. 

Az igaz embert, ki hü s kitartó, 
L Határzatában nem rendíti meg 

Se kényúr arca, ijesztő, haragvó, 
Se rosszra késztő, zajgó néptömeg. 

Az Adrián süvöltő déli szél sem, 
Se Juppiter, bár mennykövet dobál; 

Ha összedől is a világ egészen, 
Ő omladékin rendületlen' áll. 

Pollux s Herakles ily uton haladtak 
S érték el a menny tündöklő hónát 

Caesarnak ők maguk közt helyet adnak 
S nektár füröszti ajka bíborát. 

Ekkép töréd a tigrispárt igába 
S jutái az égbe, Bacchus istenünk, 

Ekkép ragadta el Mars paripája 
Az Acherontól Romulus ükünk'. 

Mert szólt Juno s az istenek tanácsa 
Örült szavának: „Trója, tégedet 

A szépség bűnös, végzetes birája 
S az idegen nő sirba temetett. 

Mert Laomedon hogy rászedé az égnek 
Nagy istenit, Pallasnak engedett 

Halálra szánva s énnekem a végzet 
Téged, hitlen királyod s népedet. 

Nem tündököl már a szép Helenának 
Hírhedt vendége, s Hector karja már, 
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Védvén a bűnös priamusi házat, 
Hellen hadaknak ím' ellent nem áll. 

A hosszú harc, melyet szított viszályunk, 
Megszűnt. Haragját szívem feledi : 

A gyűlölt unokát ám bírja Mársunk, 
Kit Uion papnője szült neki. 

Jusson be már a fényesség hónába, 
Ajaki ott nektárt szürcsöljenek 

És égi rendjük gondtalan sorába 
Hadd iktassák a boldog istenek. 

Míg Ilionnak s Rómának közötte 
Mély tengerár zúg s Priamus, Paris 

Sírján ott szökdel a nyáj és mögötte 
Büntetlen' rejti kölykét a vad is: 

Uralgjon e nép boldog számüzöttként 
Más, messze földön! Álljon fényesen 

A Capitolium s diktálva törvényt 
Győzelmet üljön a vad médeken. 

Rettegje hős nevét a messze távol 
Odáig, ahol keskeny tengerár 

Elvágja Európánkat Afrikától 
S Nilus vizében fürdik a határ. 

Az aranyat ha hagyja ott pihenni, 
Hol jobb helyen van, a föld méhiben, 

És szent kincsekre nem merészli tenni 
Rabló kezét mohó önzésiben: 

Határi bárhol vannak a világnak, 
Hős fegyveri odáig érjenek, 



Tüzét hadd lássa izzó napsugárnak 
S köd-ülte, zápor-mosta földeket. 

De hősi néped szép jövője, Róma, 
Valóra válni akkor fog neked, 

Álkegyeletből ha elbizakodva 
Az ősi Tróját föl nem épited. 

Ha baljóslattal Trója újra támad, 
Megismétlődik gyászos végzete: 

Magam vezérlem a győztes csatákat 
Ellene, Zeusnak húga s hitvese. 

Falát Phoebus háromszor bárha rakja, 
Görög hadam háromszor döntse le, 

És a fogoly nő háromszor sirassa 
Férjét s fiát, kik ott vesztek vele." 

A játszi lanthoz nem való ily ének. 
Múzsám, hová törsz? Mért vagy ily merész? 

Hallgasd el azt, mit istenek beszélnek: 
A szent, magasztos így homályba vész! 

• • • 



A MÚZSA ÁLDÁSA. 

Oh Calliope, szállj alá egedbül, 

Zengj fuvoládon hosszú éneket! 
Avagy talán ajkad szózatja csendül 

S kisérve Phoebus húrja már rezeg? 

Halljátok-é, vagy édes őrületnek 
Bűbája ringat? Hallok hangokat 

S bolyongva járom árnyát a bereknek, 
Hol búg a szellő, cseveg a patak. 

A Kányafőn, Apukába', dajkám' 
Elhagyva futkároztam mint gyerek, 

S im' üde lombbal, míg fáradtan alvám, 
Takart csodásan vadgalambsereg. 

Mesés dolog volt ott ez mindazoknak, 
Kik Acherontia meredekén, 

Bantia erdős völgyében lakoznak 
És lenn Forentum kövér mezején: 

Hogy nem bántott a kígyó, medve ottan, 
Míg szent babér és mirtusz rám borúi 

Bizton pihentem égi ótalomban 
Isten-kegyelte lelkes magzatul. 

Múzsák, tiétek vagyok én, tiétek, 
Sabinumom ha láthatom megint, 

Hűs Praenestébe vagy Tiburba mégyek, 
Avvagy derűt rám Baiae öble hint. 

Forrásitok, kartáncotok hivére 
Philippi síkja romlást nem hoza, 



Sem a kidőlt fa, szomjazó e vérre, 
Se Palinurus zajló zátonya. 

Velem ha vagytok, bátran szállanék én 
A Bosporus dühöngő habjain, 

Assyriának izzó partfövényén 
Járnám nyugodtan vándorútaim. 

Megyek a vendéggyülölő britannhoz, 
A concanushoz, ki lóvért iszik, -

Megyek sértetlenül a scytha Donhoz, 
Sértetlen' a tegzes gelonusig. 

A nagy Caesart is, végezvén tusáit 
Ha pihenést ad fáradt serginek, 

S a küzdelemtől megnyugodni vágyik, 
Barlangotokban felüdítitek. 

Ti adtok, áldók, szelíd bölcseséget, 
S ez adománynak ti örvendetek. 

Tudjuk, a rettentő titáni népet 
Hogy tönkre sujták égi menykövek 

Annak kezéből, ki törvényt s jogot szab 
A lomha földnek, tenger vészinek, 

Bús alvilágnak, népes városoknak, 
Az istenek s halandók serginek. 

Mily fenyegetve tört az égi trónra 
Ez erejében bízó ifjúság, 

S a két testvér, akik az Olymposra 
A Peliont tornyozva fölrakák. 

De Mimas és Typhoeus mit tehettek, 
És mit a rettentő Porphyrio? 



Enceladus és Rhoetus mire mentek 
Kitépett fákkal vakmerőn dobó? 

Hiába törtek Pallas pajzsa ellen! 
Volcanus is harcot szomjazva állt, 

Juno királyné s az, aki szünetlen' 
íját feszítve mindig célt talált; 

Az, akinek fürtjét, mely lágyan omló, 
Castaliának mossa harmata, 

A* Lyciában trónoló Apollo, 
Patara dísze, Delos magzata. 

Erő ész hijján megdől önsúlyától; 
Ha mérsékelt, segítik istepek, 

De nyers erőt, mely minden rosszat ápol, 
Csak gyűlölhetnek a boszús egek. 

A százkarú Gyas s a szűz Diána 
Erényét megkísértő Orion, 

Kit annak íja taszíta halálba, 
Tanú, hogy igaz a szó ajkimon. 

Az Anyaföld is kesereg busulva, 
Hogy szörnyszülöttit nyomja terhivel, 

Kiket Zeus pokol mélyére sujta 
S Aetnát a gyors tűz sem emészti fel. 

A fékevesztett Tityost se hagyja 
A keselyű, mely máját tépdesi; 

A buja Pirithousnak jutalma 
A háromszáz lánc, mely megfékezi. 

» . 
• • • 
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5. REGULUS. 

A mennydörgő Zeus, hisszük, úr az égben 
A földön Augustus lesz istenünk, 

Mihelyt erőt vesz a garázda méden 
S Britanniát is megszerzi nekünk. 

Hát barbár nővel Crassus katonája, 
Mint becstelen férj, frigyben élhetett? 

- Halld, ős erény s tanácsunk büszke háza! 
S oly rokonok közt megvénülhetett? 

Oh marsus, apulus, te méd királynak 
Szolgálni tudtál? Elfeledhetéd, 

Neved, mezed s fényét a Vestalángnak, 
Juppiter él bár és áll Róma még ? 

Bölcsen honunkat ily szégyentül óvta 
Nagy Regulus, ki büszkén elvetett 

Oly békét, amely késő századokra 
Rossz példa-termő magvat rejteget. 

Pusztuljon inkább fogoly ifjuságunk 
S ne szánja senki! „Láttam, — szólt szava 

Pún templomokban sok hadi zsákmányunk: 
Harc nélkül adták harcosink oda! 

És hátrakötve láttam a polgárnak 
Szabad kezét — mily szégyen ez reánk! 

-Láttam kapákat, tárva-nyitva álltak 
S virult a föld, melyet mi feldulánk. 

Talán vitézb lesz, arannyal kiváltva 
Az a fogoly? —- Hát mért tetézze kár 

Rút szégyenünk? Gyapjú, bíborba mártva, 
A régi színt nem kapja vissza már. 

i 
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A hős erény, ha egyszer elvetették, 
A gyáva szívbe nem tér meg soha. 

A szarvas gím, ha hálóból menekvék, 
Tán harcot áll? Nem, félve fut tova 

Vitézi harcot a punnal hogy' állna, 
Ki hitszegőkre rábizá magát ? 

Érezte a szíjt, mely húsába vága 
És pulyaként rettegte a halált? 

Hogy mentse éltét, csak is abban aggva, 
A gyáva békét esd harcok helyett: 

Szégyenletes! Karthago, mily magasra 
Emelt e hon ledőlte tégedet!" 

Mondják, szemérmes felesége csókját 
S kis gyermekit, mint aki száműzött, 

Elhárította, és sötéten ott állt 
Szemét lesütve az atyák között. 

A habozókba bátor lelket öntve 
Olyat tanácsolt, mint senki soha, 

S a búsuló barátoknak közötte 
Haladt dicső hazátlanúl tova. 

Tudá pedig, hogy kínok kínja várja 
A barbaroknál; ám süket maradt 

A visszatérést gátló nép jajára 
És félretolta a rokonhadat — 

És ment vidáman, mint aki kliensi 
Ügyét-baját hogy elintézheté, 

Siet Venafrum kiesén pihenni 
Vagy száll a kedves Tarentum felé. 

• • • 
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ISTENFÉLELEM. 

Ártatlan' is bünhődöl, Róma népe, 
J - \ Ősid bűnéért, míg az istenek 
Dőlt házai s füstbarnitotta képe 

A régi fényben nem tündöklenek. 

Úgy lészel úr, ha szolgálsz isteneknek: 
Nevükbe' kezdd és végezd dolgodat! 

Az istenek, a tőlünk elfeledtek, 
Küldtek honunkra gyászt és bajt sokat. 

A parthus immár kétszer visszaverte 
A támadást, mit nem javallt az Ég, 

S a dús prédának örvend, megnövelve 
Nyaklánca mitse-mondó kis diszét. 

Sok pártviszálytól tépett városunkat 
Majd elsöpré az aethiops, a dák; 

Ennek nyilától annyin porba hulltak, 
Azt tengeren rémülve borzadák. 

Mely bűnben oly termékeny volt, a század 
Először házakat, családokat 

Mocskolt be, s mely a földre, népre áradt, 
A métely ép' e forrásból fakadt. 

A fölserdült szűz ión táncot tanúi ma, 
S kacérkodás fogásait lesi, 

Csikófoga mikor még el se hulla, 
A keble léha vággyal van teli. 

Később a férj borozó társi közzül 
Keres magának ifiabbakat, 

Hora t ius ódái és c p ó d u s a i . 



S nem válogatva, a tilos gyönyörbíil 
d Világ-eloltva sebten osztogat. 

Sőt nyilt hívásra, tudja jól a férje, 
Elhagyja házát, intsen csak neki 

Hispán hajós úr vagy szatócs, ha pénze 
Gyalázatát jól megfizetheti. 

Nem ily szülőknek vala sarjadéka, 
Mely pún vérrel festé a tengerárt, 

Csapott Pyrrhusra, Antiochusékra, 
Veré le a rettentő Hannibált; 

Hanem vitéz parasztok férfi-sarja, 
Mely vaskapával rögöt forgata, 

S szigorúan ha úgy kivánta anyja, 
Hasábba vágott fát hordott haza: 

A nyugvó Nap ha nyújtva bércek árnyán 
Fáradt bikának jármát leszedi, 

És kocsijával tengermélybe szállván 
A kedves alkonyt ránk terítgeti. 

A zord idő mi mindent tönkre juttat! 
Az ősökénél gyarlóbb kor hozott 

Világra minket, hitványabb fajunkat 
S nyomunkba lép még bűnösebb utód 



7. HŰSÉGET A HŰNEK! 
Asteriához. 

Mit siratod, Asteria, 
Gygesed', hű párodat? 

Megjön ő tavasz nyíltával, 
Langy zefir fuvallatával 

És hoz drága árukat! 

A dühös Capella nyugtán 
Dél viharja elveré, 

Oricumba: könnyek árja 
Közt telik hűs éjtszakája, 

A szemét se hunyja bé. 

Jő pedig Chloé követje 
S hogy megejtse a szivét, 

Elmondja, hogy' eped érte 
Szép úrnője, a szegényke, 

Szíve ég, mint a tiéd. 

Intő példakép' beszéli 
A gyászos történetet: 

Proetus csalfa női szóra 
A derék Bellerophonra 

Gyászos véget tervezett. 

Bűnre oktató mesékkel 
így csábítja szüntelen: 

Peleust is majd halálba 
Taszította bosszút állva 

A megvetett szerelem. 

Mindezekre süketebb ő, 
Mint szirtfalak, zord h e g y e k . . 

7* 99 



De te vigyázz, szomszédodon, 
A csinos Enipeuson 

Rajta ne felejtsd szemed! 

Jóllehet a Mars mezőjén 
Oly ügyesen senkisem 

Zabolázza paripáját, 
S a Tiberis sodró árját 

Nem szeli oly sebesen. 

Este zárd be ajtód, s bárha 
Fuvolája kesereg, 

A utcára ne nézegess, 
S bárha szívtelennek nevez, 

Büszke maradj és hideg! 

• • • 
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@ AZ AGGLEGENY ÜNNEPE. 
Maecenashoz. 

íl 

-

Mi jut eszembe, agglegénynek, 
A matrónák szent ünnepén; 

Virágfűzér mért van kezembe', 
Miért e tömjénes szelence 

S a friss gyepen miért a szén — 

Csodálod, két nyelv bölcs tudója ? 
Csaknem megölt — egy éve ma! 

A rám szakadt fa s tort ígértem 
Bacchusnak: ő menté meg éltem, 

Övé a hófehér gida. 

E napnak üljük fordulóját 
S megnyitjuk a vén amphorát, 

Mely Tullus consulsága óta 
A füstön áll eldugaszolva 

S megszítta véle jól magát. 

Üríts, Maecenas, száz pohárt is 
Barátodnak jóllétire: 

Hadd égjen reggelig a lámpa, 
De a viszálykodás, a lárma 

Száműzve légyen messzire. 

Az állam gondját tedd ma félre ! 
Hisz' verve már a dák sereg; 

A médust a saját fajára 
Uszítják vérengző viszályra 

A vérre szomjas fegyverek. 

Hispaniának partjain, lám, 
A cantaber, ős ellenünk, 
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Már hordja láncunk, és a scytha 
Fölajzott íját meglazítja: 

Fut és nem mérkőzik velünk. 

Magán-ember vagy: hát ne töprengj, 
A nép vajon még mit kiván? 

Élvezd örömmel, mit a perc ád, 
Szakítsd le minden perc virágát 

S elűzve gondod, légy vidám ! 

• • • 



9. MÚLT, JELEN, JÖVŐ. 

Horatius. 

Míg kedves valék szivednek 
S más, kegyeltebb ifjú karja 

Nem fonódott hó nyakadra, 
Üdvöm nem cseréltem volna el 
Perzsiának fejedelmivel. 

Lydia. 
Mig szived másért nem égett, 
Chloénál hátrább nem álltam 
S üdvöd' lelted Lydiádban: 
Nem volt Róma Iliája sem 
Ünnepeltebb, mint az én nevem. 

Horatius. 
Chloé most az én királynőm! 
Édes dal csendül az ajkán, 
Gyönyörűen játszik lantján. 
Oda adnám éltem szívesen, 
Csak hogy éljen és boldog legyen! 

Lydia. 
Ornytus derék fiának, 
Calaisnak hő szerelme 
Gyujtá szívem gerjelemre. 
Kétszer adnám érte szívesen 
Éltemet, csak ő boldog legyen! 

Horatius. 
Hátha még megtér szerelmünk 
Egyesítve érc igába'? 
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S szőke Chloét elbocsátva 
Zárt kapum majd újra nyitva áll, 
S rég nem látott Lydiámra vár? 

Lydia. 
Bár amaz szebb, mint a csillag, 
Te lengébb a lenge nádnál, 
Haragosb a Hadriánál: 
Szívem-lelkem csak egyért eped, 
Veled élni s halni teveled. 
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Innád bár a messze Don vizét, Lyce, 
Mint egy durva, barbár scytha hitvese, 

Szánakoznod kéne rajtam, 
Látva, amint télben-fagyban, 

Míg süvöltnek zord szelek, 
Zárt kapudhoz hasztalan' esdekelek. 

Hallod-é az ajtódat, hogy' csikorog, 
Fényes házad kertjében miként morog, 

Zúg a szélvész? Elsodorva 
Szerte hullong a fa lombja 

S a derült égboltozat 
Csillogtatja a jéggé fagyott havat. 

Hagyd a gőgöt, nem kedves Vénusnak az, 
Ne feszítsd a húrt, mert elpattanhat az! 

Tyrrhén atya nemze téged, 
Könnyen felpezsdül a véred : 

Penelope szerepét 
Nem rád szabták, hozzád nem is illenék. 

Bár ajándék s kérelem nem hat reád, 
Halvány arca annak, aki úgy imád, 

Sem, hogy a te drága férjed 
Egy thrák nővel megcsal téged : 

Oh kíméld az életét 
Hü rabodnak, aki csak teérted ég. 

Mint a tölgy, oly hajthatatlan a szived, 
Mór kígyónál semmivel se szelídebb ; 

Ám ne hidd, hogy ajtód őre 
Lészek én itt mindörökre 

S még sokáig tűröm itt 
A szelet s az égnek sürü pelyheit! 

• • • 
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.MERCURIUS, IHLESS! 

Mercurius, aki Amphiont tanítád 
Zengő énekével mozdítni a sziklát, 

Ihlesd meg e lantot, hét húrja zenegjen 
Mentül édesebben. 

Néma valál egykor, lant, kedves se voltál, 
De ma szívesen lát dús asztal és oltár: 
Mondj olyan édes dalt, hogy büszke fülébe 

Lyde is bevégye. 

Féktelen csikóként szökdeli a berket, 
Nyúlni magához egy kis újjal sem enged; 
A szerelem üdve, férfi szilaj vágya 

Nem hajtja igába. 

Csábítod a tigrist, csábítod az erdőt, 
Gátolod a csermelyt, a sebesen csergőt; 
Orcus szörnyű őre hangod hallatára 

Nyomba' megjuhádza: 

Cerberus, ámbátor furia-hajába 
Száz kígyó fonódik és a három szája 
Mindenik nyelvéről fekélyes lehellet 

Rút pestise terjed. 

Ixion, Tityos kínja közt mosolygott, 
Danaus leányi feledék a dolgot: 
Üresen állt vedrük, amíg elbájolva 

Figyeltek dalodra. 

No hallja meg Lyde vétkét a szüzeknek, 
És hallja meg azt is, érte hogy' szenvedtek, 
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Hogy' töltögetének feneketlen hordót, 
Hallja meg a sorsot, 

Orcusnak a mélyén mi várja a vétket. 
A gonoszok! oh mert szörnyebbet ki vétett? 
A gonoszok, gyilkos tőrüket döfék be 

Férjük kebelébe. 

A sok közül egy volt méltó csak a nászra, 
Ki hitszegő atyját cselvetve kijátszta, 
Aki nemesen csalt, és örök hír fénye 

Szállt érte nevére. 

Kelj föl, kelj! sugá az alvó férj fülébe, 
Örökkévalóvá álmodat ne tégye 
Nem sejtve gonosz kéz! Oh fuss el atyámtól 

S testvérim hadától. 

Hisz' mint a prédára éhes oroszlánok, 
Úgy törnek a férjre gyilokkal e lányok. 
Az én szivem lágyabb, én meg nem gyilkollak, 

Prédára se hagylak. 

Zord bilincsbe verje bár apám a lábam, 
Szegény uramat hogy jó szívvel megszántam, 
Vigyen bár a messze Libya sikjára 

A vitorla szárnya: 

Menj, hova lábad visz és ragad a szellő, 
Menj, amíg az Éj és Vénus kegye kellő: 
Légy boldog s pár szavát hű emlékezésnek 

Sírkövemre véssed! 

• • • 
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:. OH A LEÁNY SORSA . . . ! 
Neobuléhoz. 

Szomorú sors a leányé: 
Tilos ő néki szeretni, 

A bor édes mámorába 
Szive búját betemetni. 
Remeg: a bácsi szidalma 
Leszen érette jutalma. 

íme, tőled Neobule, 
Az a pajkos, szárnyas gyermek 
A guzsalyt is elragadta, 
El a szorgos munkakedvet. 
Egyebet nem látsz sehol, csak 
Szeme fényét Hebrusodnak. 

Deli vállát ha füröszté 
Tiberisnek hűvös árja, 
S paripára ül, a versenyt 
Bellerophonnal megállja. 
Öklözésbe', gyors futásba' 
Nem akad sehol se párja. 

Ha a fölvert szarvasoknak 
Fut a síkon raja végig, 
Kiröpített gerelyétől 
Hol emez, hol amaz vérzik; 
S mely ott lappang a bozótban, 
Az ő rabja lesz a vadkan. 

• • • 
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FORRÁS-AVATÁS. 

Bandusiának kristálytiszta árja, 
Méltó vagy édes borra és virágra : 
Holnap bakkecskét áldozok neked, 
Pirosra festi átlátszó vized' 
A dévaj nyájnak dévaj sarjadéka, 
Bár szarvaktól duzzad már halántéka, 
Mutatva, hogy már a szivébe' benn 
Tanyát ütött a harcvágy s szerelem. 

Forró heve nem fér hozzád a nyárnak, 
Ekevonásban elfáradt bikának 
S bolygó juhnyájnak hűs enyhületet 
Ad a te lágyan zsongó kebeled. 
Híres források közt jut hely tenéked : 
Hiszen terólad szól e hálaének 
S a tölgyövezte barlangról, amelybül 
Gyors árjaidnak csacska habja perdül. 
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14. ÖRÖMÜNNEP. 
Augustus hazatértekor. 

Hispaniának partiról, oh Róma népe, 
Caesarod, íme, diadallal visszatért! 

Jól mondta a hír: Hercules a mintaképe, 
Mert éltét százszor kockáztatva nyert babért. 

Áldozni jöjjön most az igazságos égnek 
A páratlan férj boldog, drága hitvese, 

És jöjjön húga a győzelmes hadvezérnek, 
Szüzek anyái s amaz ifjaké vele, 

A háborúból akik épen hazatértek. 
Ti meg, kik árvák lettetek vagy özvegyek, 

Fojtsátok el most árját a bús könnyezésnek, 
S tartóztassátok a panasztól nyelvetek. 

Igazi ünnep ez a nap az én szememben, 
Mely szétoszlatja a sötét, nagy gondokat: 

Tusáktól, zord haláltól nincs miért remegnem, 
Amíg Caesart uralja Napkelet s Nyugat. 

Menj csak, fiú, és hozz kenőcsöt, koszorúkat, 
És bort, a marsus háborús évből valót, 

Ha Spartacus s kóbor csapatja Spartacusnak 
Egy hordócskát még érintetlenül hagyott. 

A széphajú Neaerát hívd, hogy szaporázza 
Lépésit, kontyba kötve szép, holló haját. 

A zord kapús ha sokat teketóriázna, 
Hagyd ott, a szót ne vesztegesd reá tovább. 

Ősz hajjal a szilaj vér csillapulni kezd el, 
Mely máskor a viszályt, pört áhítá igen; 

Plancus consul alatt nem tűrtem volna ezt el, 
A pezsgő ifjúság szép esztendőiben. 

• • • v 

1 1 0 



EGY KACÉR ANYÓHOZ. 

Szegény Ibycusnak felesége, te! 
Léhaságod egyszer véget érhet-e? 

Tarts a ledérségben egy kis szünetet! 
Ily közel a sírhoz nem való neked 
Enyelegned ifjú szűz lányok között, 
Fényes csillagokra ontanod ködöt. 
Ami Pholoéhoz illik valahogy, 
Nem illik az, Chloris, tehozzád sehogy. 
Lányod ám csak vívja ifjak házait, 
Bacchansnőként, akit dob hangja vadít, 
Hisz Notus iránti vágya készteti, 
Kellesse magát, mint sóvár gím, neki. 
Hagyd, anyó, a lantot, jobban áll neked 
Luceria gyapját ha szövögeted. 
Hajadba sem illik piros rózsaszál, 
Sem ha boros kancsót fenékig ivál. 

i 
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. AZ ARANY HATALMA. 
Maecenashoz. 

Dana ét érctorony és vasajtók őrzék, 
Vigyáza reája éber kutyaőrség, 

Sóvár szerelemmel hozzá semmi úton 
Titkos éjjel senki be ne jusson. 

Ám Acrisiuson, az elzárt leánynak 
Félénk őrén Vénus és Zeus kacagának: 
Tudták, az istennek biztos útja lészen, 

Változzék csak arannyá egészen. 

Őrök közepett is az arany áttörtet, 
Villámnál hatalmasb szétzúzni a szirtet; 
Aranyszomjtól dőlt az argosi jós háza 

Rettenetes pusztulásba, gyászba. 

Philippus arannyal várkapukat tört be, 
Trónra törő versenytársait leverte; 
Zord admirálisok is tőrébe esnek 

Az aranyból kovácsolt fegyvernek. 

A növekvő pénznek gond kél a nyomában 
És epedő kincsszomj. Sohasem kívántam 
Fennhordani főmet, hogy a világ lásson, 

Oh lovagok dísze, Maecenásom! 

Minél többet meg tudsz tagadni magadtól, 
Annál többet nyersz az égi hatalmaktól. 
Dúsak táborából szökve oda mégyek 

Csupaszon, hol a vágyak szerények. 

Megvetve a kincset, fényesb uraságom, 
Mint, ha összeseprem s csűreimbe zárom, 



Mit dolgos kéz termel Apulia-szerte, 
Szegény levén a nagy pénztengerbe'. 

Hogy a tiszta forrás, erdőm egy-két holdja, 
Földem, mely reményim soha meg nem csalja, 
Jobban boldogíthat, nem sejti a gazdag, 

Afrikában kinek áll sok asztag. 

Nem hord nekem mézet Calabria méhe, 
Formiaei bor sincs nálam füstre téve, 
Gallus legelőkön legelő juhoknak 

Nyájai nem nekem gyapjasodnak. 

De nyomasztó szükség terhe nem borűl rám, 
S te nem tagadnád meg, hogyha többre vágynám. 
Korlátozva vágyam kisded jövedelmem 

Mindig többre sikerűi emelnem, 

Mint, ha Croesus földjét s a Mygdonét bírnám: 
Sok hiányzik annak, aki sokat kíván. 
Boldog, kinek isten szűk marokkal mérve 

Ép' eleget nyújt a földi létre. 

• • • 
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. ŐSZI DAL. 
Aelius Lamiához. 

Os Lamos sarja, nemes Lamia! 
— Mert, mint meséli régi krónika, 

Nevüket a legelső Lám iák is 
Őtőle nyerték s késő unokák is; — 
Attól az őstől származol tehát, 
Ki, mint a hír szól, Formiae falát 
Megépítette, és Marica partja, 
Liris vidéke mind csak őt uralta. 

Holnap keletről támadt fergeteg, 
A vén, jós varjúnak ha hihetek, -

Az őszi lombot szerte földre hordja 
S haszontalan hínárt borít a partra. 
Jó száraz fát hordass be, míg lehet, 
Hisz' holnap ülöd születésedet 
Borral, malaccal. Szünetelve dolga 
Éltet cselédid vigadó csoportja. 
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is. FAUNUS ÜNNEPERE. 

Futó nymphák üldözője, Faunus, 
Ha mezőmön, napos rétemen 

Jársz, ne távozz, míg az ifjú nyájra 
Áldásod nem árad, végtelen, 

Év végén ha mindig egy gidát kapsz 
S áldomást, mert Vénust kedveled, 

S tömjén illatárja száll a régi 
Házi oltár lángiból neked. 

Szökdel a nyáj pázsitos mezőkön, 
Decemberben ünneped ha jő, 

A baromnak nincs nyakán a járma, 
Ünneplőktől hangzik a mező. 

Meg nem ijed farkastól a bárány, 
S néked hull a sárga falevél; 

A gyűlölt rögön hogy bosszút álljon, 
A paraszt tombolva táncra kél. 



1». IGYUNK, BARÁTIM! 

Hány év telt el Inachustól 
Codrusig, ki a honért bátran veszett; 

Aeacusnak családfáját, 
A szent Trója pusztulását — 

Ezt meséled s több ilyen történetet. 

De mily áron lehet venni 
Chiosi bort s jó meleg vizet ki ád ; 

Hajiokot ki nyújt ma nekünk, 
Hol fölenged zord hidegünk 

S mikor? Arról nem beszélsz egy syllabát. 

Igyunk egyet az új Holdra, 
Az éjfélre egyet s egy harmadikat 

Az új augur Muraenára. 
Három rész bort a pohárba, 

Vagy kilencet, ki megfelel annyinak. 

A költő, a kilenc Múzsa 
Lelkes papja, háromszor hármat kiván; 

A mezítlen Gráciáknak 
Híve három részt kiván csak: 

Azoknak a tombolás nem kedves ám. 

De én épen erre vágyom! 
Hol késik a phrygiai fúvola? 

A d^lzengő lant a falon 
Mért csügg olyan hallgatagon? 

Most kell az észt eltemetni, vagy soha! 

Gyűlölöm a fösvény kezet: 
Szórd a rózsát! Hallja őrült zsivajunk 
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A vén, fukar Lycus szomszéd 
És a hozzá nem való, szép 

Ifjú asszony. Nyugtot nékik nem hagyunk! 

Fürtös fejű Télephus, te! 
Arcod, mint a hajnalcsillag, úgy ragyog; 

A szép Rhode él-hal érted. 
Engem emésztő láng éget: 

Én a gőgös Glyceráért sorvadok. 



20 EGYENETLEN KÜZDELEM. 
Pyrrhushoz. 

Nőstény oroszlántól kölykét elrabolnod 

Mily veszélyes, Pyrrhus, nem látod-e át? 
Csakhamar otthagyod a küzdő porondot, 

Hogyha látod, mily reménytelen csatád. 

Rátörve az útját állóknak rajára, 
Megy visszaragadni szép Nearchusát; 

Nagy kérdés, hogy a te vagy az ő javára 
Végzitek az érte vivandó tusát! 

Mialatt te készülsz nyilat lőni rája 
S félelmes fogát ő ellened feni, 

Csupasz lábát, mondják, a verseny bírája 
A győzelmi ágra büszkén ráteszi 

S engedi fúvatni szellő fuvalmától 
Illatos fürtökkel fedett vállait. 

Nireus volt ily szép, vagy kit az Idáról 
A szerelmes Zeus az Olympusra vitt 

• • • 
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© A BOROSKORSÓHOZ. 

Ki Manlius consul alatt velem 
Együtt születtél, Korsó, hü felem, 

Kebled panaszt vagy tréfát tartogat, 
Viszályt, szerelmet, édes álmokat? 

Akármi célra fejtették beléd 
A Massicus-hegy gondűző levét, 
Messalla minthogy simább bort parancsol, 
E víg napon szállj közibénk a polcról. 

Bár Socratesnek bölcsesége ajkán, 
El nem taszít magátul ő mogorván. 
Mondják, Catónak lelke is gyakorta 
Nemes hevületet talált a borba'. 

Te a különben lomha szellemet 
Szelíd kényszerrel tettre készteted; 
A bölcs eszméket, titkos terveket 
Szivet nyitó itallal fölfeded. 

Aggó szivekbe öntesz űj reményt, 
Erősited az erőtlen szegényt, 
Ne ijedezzen harctól, fegyverektől, 
Sem a haragvó koronás fejektől. 

Bacchus s Vénusz ha vélünk lesz vidáman, 
S nem lesz hiány a kedves Gráciákban, 
Mi majd kitartunk gyertya fényinél, 
Míg kelet ormán Phoebus visszatér. 

• • • 
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22, . AVATAS. 
Dianához. 

ércek, berkek hü gondviselője, 
Hármas alkatú, szűz istennő te! 

A vajúdó nőt te megsegíted, 
Háromszor ha szólít esdve téged. 

Mely villámra ráborúl, tenéked 
Légyen e fenyő szent, és ha véget 
Ér az év, süldőt vágok le néki: 
Agyarától többé nem kell félni. 

• • • 
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23. A SZEGÉNY ASSZONY 
ÁLDOZATJA. 
Phidyléhez. 

r 

Ujholdkor hogyha égre emeled, 
Falusi Phidyle, a két kezed, 

Friss gabnát, tömjént istenidnek adsz 
S hull áldozatként egy falánk malac: 

Nem bántja déli szél vészes fuvalma 
Tőkéidet, vetésidet se marja 
£ rozsda mérge s az apró juhnyájra 
Bajt nem zúdít ártalmas őszi pára. 

A főpap bárdját fesse csak bíborra 
Az állat, melyet Algidusnak orma 
Nevel dús tölgyesében, vagy a mellyet 
Az albai kövér mező legeltet: 

Szükséged arra nincsen teneked, 
Hogy sok vért ontva kérleld az eget. 
Elég, ha gyönge mirtusz, rozmarin 
Függ istenidnek apró szobrain. 

Ha az oltárra tiszta kéz vetett 
\ 

Kegyes darát, szikrázó sószemet, 
Inkább hajlítja istenit magához, 
Mint hogyha száz meg száz bikát feláldoz. 

• • • 

1 2 1 



24. A KOR BŰNEI. 

Arábiának és dús Indiának 
/ v Kincsét a kincsed ám haladja meg; 
Hordják sorát sok büszke palotádnak 

A szárazföld s a messze tengerek: 
Nem lesz a lelked ment a félelemtől 
S el nem hárítod a halált fejedről, 

Mert vas szögét a végzet érc keze 
A legmagasb ormokba veri be. 

Pusztáján boldogabb a scytha, kósza 
Sátrát odább gurítva szekeren, 

S a géta, zordon északnak lakója, 
Hol a közös föld osztatlan terem'. 

Tovább egy évnél földjét nem müveive 
Pihenni tér a munkás, és helyette 

Dologba áll egy más munkálkodó, 
Tudván, hogy a sors többet rá se ró. 

Elhagyva nincs ott az anyátlan árva, 
Rá mostohája hü gondot visel, 

Bár dús, de férjét nem hajtja igába, 
S ha csábítják, nem tántorodik el. 

Szép hozomány ott a szülők erénye, 
A tisztaság, mely bízva hü frigyébe' 

Más férfival szemben pirulva áll, 
A hitszegés bűn s bére a halál. 

Vad öldöklésnek, átkos belviszálynak 
Véget ki vetni lelkéből kiván, 

S hő vágya az, hogy a Haza Atyjának 
Legyen nevezve emlékoszlopán: 

Vegyen erőt az a féktelenségen 
S dicséri az utókor, hajh! mert szégyen: 
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Élő erényt irigyen gyűlölünk 
S mihelyt kimúlt, utána epedünk. 

Mit ér siralma sok tétlen panasznak, 
Ha a bűnöst nem sújtja büntetés? 

Törvény mit ér, — hisz erkölcs nélkül annak 
Értéke semmi! — ha minden kevés, 

Hogy útjától a kalmárt visszatartsa 
A délvidéket perzselő Nap arca 

S a Boreásszal szomszédos vidék, 
Ahol örökös a hó és a jég? 

Ravasz hajós ha győzhet* a vad áron 
S rábírja a szegénység szégyene, 

Hogy téve, tűrve mindent, meg ne álljon, 
Mert hisz' nehéz az erkölcs ösvényé!? 

De ha valóban bánjuk bűneinket, 
A baj szülőit: drágaköveinket 

És a hiú aranyt vessük bele 
A közeli tengernek mélyibe. 

Vagy hordjuk Juppiternek templomába: 
Tetszést ujjongva jő a nép velünk. 

A rút kéjvágynak vesszen el csirája, 
A zsenge lelkeket kell edzenünk 

Kemény dologra! — A rég' lóra termett 
Ifjú nemes ma kerüli a nyerget; 

Vadászat helyett készebb játszani, 
Kockázni és abroncsot hajtani! 

Ekközben atyja, hogy derék fiának 
Minél több pénzt hagyhasson örökül, 

Csalárd tőrt állít a vendégbarátnak 
S üzlettársát ha megcsalá, örül. 





;. DITHYRAMBUS. 
Bacchushoz. 

Oh Bacchus ! Merre, hová ragadod 
Veled eltelt lelkemet? Ah hova, mily szakadékba, 

Berkekbe röpít e szokatlan ihlet ? 
Mily grotta figyel szavaimra, 
Ha dicső Caesarnak örök 
Hírét hirdetve a csillagos égig 
Emelem, föl az égi karokhoz? 

Zengj, dalom, újat, zengj te magasztost, 
Mit más ajk még sohse zengett! 

Valamint a thrák bacchans kábulva tekinti 
Hebrust, vagy a thrák földet, mely csillog a hótól, 
Vagy a barbár lábbal járt Rhodopét, 
Ép' úgy bámúlom ez úttalan úton 
E partokat és e magános berkeket én. 

Ura a Naias-, bacchans-seregeknek, 
Kiknek a karja a kőrist 
Kicsavarja tövestül a földből, 
Add, hogy e dal ne legyen 
Köznapi, kisszerű és ne mulandó ! 
Édes merénylet 
Szőlő lombjával övezve fejem 
Járni nyomodban, Bacchus atyám! 

• • • 



26. LESZERELÉS. 
Vénushoz. 

Nem rég' Vénus zászlója alatt 
Nem dicstelenül viselék hadakat; 

Most harcom fáradt fegyvereit 
S lantom leteszem: pihenjenek itt, 
Habszűlte Venusnak függve falán. 
A kihamvadt fáklyákat szaporán, 
Meg a zárt kaput ostromló, emelő 
Rudakat s nyilamat hozzátok elő! 
Oh istennő, aki Cypruson úr vagy, 
Kit Memphis imád, hol még sohse volt fagy, 
Ha az ostorodat jól fölemeléd: 
Csapd meg, no, csak egyszer, a büszke Chloét 

• • • 
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27. BÚCSÚSZÓ GALATEAHOZ. 

Rossz embernek bagoly huhogása 
Légyen baljóslatként útitársa 

És vonítson vemhes eb neki; 
Lanuvium erdejéből futván 
Szürke farkas menjen át az útján 

S róka, melyet várnak kölykei. 

Útja-közben kígyó is zavarja 
Oldalról, miként a nyíl, suhanva 

A futó lovat rémítse meg . . . 
Más jelt kérek, — a jövőbe látva — 
Annak én, kinek, csak jót kívánva, 

Életéért a szivem remeg. 

Mielőtt a varjú visszatérne 
A mocsárral ellepett vidékre 

Hirdetvén, hogy zápor van közel, 
Én könyörgök, vajha jönne holló 
Napkeletről, mint szerencsejósló 

S minden rossz jelt messze űzzön el. 

% T 

Utadnak ne légyen semmi gátja, 
Kósza varjú csúnya károgása 

S ne kopácsoljon harkály a fán. 
Oh légy boldog, tőlem bármi távol, 
Galatea, ahová csak vágyói 

S emlékezzél néha-néha rám! 

Ámbár látod, Orion az égrül 
A mélységbe mily rohanva szédül; 

Én tapasztalásból ismerem, 

127 



•••SFJ1- -

Adriát, ha fölveré a hullám, 
A derűs Iapyx megfordulván 

Mily vihar száguld a tengeren. 

Vak dühét az őrült déliszélnek 
Ám sirassa a vad ellenségnek 

Felesége s gyermekserege; 
Hallja, mint bőg, mint üvölt a hullám 
És mint reszket a part, hogyha durván 

Ütközött a habtaraj bele. 

Europé is rábízá, az árva, 
Hószín testét a csalárd bikára, 

Szelte véle a kéklő habot; 
Ám a tengerben nyüzsögni látva 
A sok szörnyet, borsódzott a háta 

S a merész leány elsáppadott. 

Nem rég' nyíló virágot keresve 
Nymphanépnek koszorút kötözve 

Járta a rét bársony pázsit át, 
Kékes fényinél az éjtszakának 
Szemei most egyebet se láttak, 

Csak habot s az égnek csillagát 

És amint lábát Cretára tette, 
A száz várost hordozó szigetre, 

Ekkép szólt bánkódva: 
„Óh atyám! 

Én, leányod, ilyet hogy' tehettem, 
Hogy' tombolt ily őrültség felettem, 

Szent tisztem hogy cserben hagyhatám? 
Honnan jöttem, hova jöttem és mért? 
Egy halál kis büntetés a bűnért, 

A leány ha félre léphetett! 
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Ébren volnék s melyért huil a könnyem 
Rút bűnöm valóban elkövettem, . 

Vagy hiú kép csal meg engemet 

Egy hiú kép, az ivor kapún át 
A szemünkre hintve csalfa álmát, 

Szenderünkben mely meglátogat? 
Hát szebb volt a sós habon haladni, 
Mint otthon réten-mezőn szaladni 

Szedve a nyíló virágokat? 

Oh ha most egy bosszuló akadna, 
Undok állat, és kezemre adna: 

Rajtad e kar méltó bosszút áll. 
Én szügyedbe mártanám a késem, 
És letörném szarvadat, ki nékem 

A minap még oly kedves valál. 

Elhagyám atyám lakát, oh szégyen! 
Szégyen ah, hogy halni mégis késem — 

Hő fohászom hali meg, istenem! 
Légyek én itt védtelen' kidobva 
S bősz oroszlánok között bolyongva 

Prédául hadd adjam életem. 

Arcom báját lassanként apasztva, 
Rút soványság míg le nem fogyasztja 

Ifjúságom telt virágait, 
Csorbitatlan szépségembe' légyek 
Zsákmányává puszták tigrisének: 

Az hadd töltse rajtam vágyait! 

Szinte hallom, atyám hogy kiáltja : 
Halni mit késel, te, beste lánya? 

Hisz' halálod könnyen megleled: 
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Vesd el azt a hitvány éltedet! 

Avvagy inkább kedvedet találod 
Abba' tán, hogy ott legyen halálod, 

Ahol érdes szirt mered feléd? 
Bízd rá tested a zord zivatarra, 
Hogyha nem kívánsz dicső uradra 

Szőni, fonni, mint silány cseléd; 

Nem kívánsz egy barbár nőt uralni 
És mint ágyas, néki szót fogadni." — 

Ily panaszt vőn a lány ajkira. 
És jött Vénus, gúnyosan mosolygott, 
Ámor is csak neveté a dolgot 

És kezében volt ernyedt nyila. 

Amikor már eleget gúnyolta, 
Szólt: „Ne gondolj többet haragodra, 

Lázadozni szűnjön meg szived: 
Mert gyűlölt bikád jő nem-sokára 
Hízelegni néked, s azt se bánja, 

Két szarvát ha letöri kezed. 
i 

Nem tudod, mily tisztesség a részed: 
Juppiter hív, a dicső, nejének, 

Fojtsd el a búbánat könnyeit. 
Méltósággal tudjad elviselni 
Nagy szerencséd: tőled fogja nyerni 

A nevét a föld e része itt." -

• • • 
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NEPTUNUS ÜNNEPEN. 
Lydéhez. 

Ma, Neptunus ünnepnapján 
Mit lesz tenni legokosb? 

Ide, Lyde, a félretett 
Caecubumit! Bölcs eszedet 

Hagyd egyszer pihenni most! 

Látod, a nap lemenőben, 
Szárnyas időnk elrepül, 

S te nem gondolsz a korsóra, 
Mely Bibulus consul óta 

Rég' ott gunnyaszt legbelül. 
• 

Énekeljünk! Én Neptunust 
S Nereisek zöld haját; 

Majd Latonát a te hangod, 
Pengetvén hozzá a lantot 

És Diana gyors nyilát. 

Cnidos, Paphos úrnőjének 
Szól utolsó énekünk, 

Aki hattyú-fogatával 
Cycladok közt tova szárnyal, 
És méltó melódiával 

Ünnepeljük éjjelünk. 

• • • 
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@ JÖVEL, MAECENAS! 

Tyrrhén királysarj, Maecenas, be régen 
Vár illetetlen, sima ó-borom! 

A rózsafüzér már fejedre készen 
S hajad számára sajtolt balzsamom. 

Ne késlekedj! Szemed miért nyugodjon 
Örökre Tibur harsogó vizén? 

Felhőbe ötlő tusculumi ormon, 
Vagy Aefulának lejtős mezején? 

Hidd el, csömört szül s unott lesz a bőség: 
Hagyd égbenyúló, tornyos palotád, 

És ne csodáld a boldog Róma füstjét, 
Kincshalmazát és nem szűnő zaját. 

Kedvét leli a dús a változásban: 
Kicsiny hajléknak tiszta asztala 

A gond redőit elsimítja lágyan, 
Biborszőnyeg s kárpit se kell oda. 

Rejtett tüzét Cepheus már mutogatja, 
Dühöngve perzsel a hő Procyon, 

Feljő a bősz Oroszlán csillagzatja 
E földrepesztő, tikkasztó napon. 

A fáradt pásztor lankadó juhnyájjal 
Patakvizet s hüs árnyékot keres, 

Szellő se Silvanus bozótin által, 
S a néma partokon se lengedez. 

Te államszervező gondokba mélyedsz, 
Aggódva félted városunk javát, 
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Nem sző-e tervet Bactra és a Séres, 
A békétlen Don nem feni fogát? 

Az eljövendőt éjnek fátyolába 
Burkolta bölcs elmével istenünk, 

Csak mosolyogni tudja, hogyha kába 
Ésszel tulon-túl aggva remegünk. 

Élvezd nyugodtan a jelent: egyébre 
Ne gondolj! Minden, mint folyam, halad, 

Amely ma békésen lejt tengerébe, 
Holnap vad árként mindent elragad; 

Vájt szirteket, kiszaggatott fatörzset 
Együtt hömpölyget, barmot, házakat; 

A bércek, erdők viszhangozva nyögnek, 
Hol végig tombol a bősz áradat. 

Az él vidáman, maga uraképen, 
Ki így fejezhet bé minden napot: 

„Éltem!" — felhősen avvagy tiszta fényben 
Virrassza bár ránk Zeus a holnapot. 

De ő se tészi létlenné a lettet, 
És meg se másíthatja azt soha, 

Meghiusítni sem tud semmi tettet, 
A röpke perccel mely elszállt tova. 

Kaján müvét Fortuna istenasszony 
Örvendve végzi: csak játszik velünk. 

Tisztségeket hogy ennek, annak adjon, 
Szeszélye dönti el, nem érdemünk. 

Ha hü marad, jó! Ám ha szárnyra lendül, 
Adományiról lemondok szívesen, 



Saját erényem öltve fel védelmül 
Élek szegényen, becsületesen. 

Akkor, ha nyög az árboc a vihartul, 
Nem kell jajongva éghez esdenem, 

Rettegve, kincsem a habokba fordul 
És elnyeli a kapzsi, bősz elem. 

Kis csolnakomban ótalmat találva 
A könnyű szellő bizton visz tova: 

Aegeus vizének bárhogy zúg az árja, 
Megvéd az Ikrek fényes csillaga. 

• • • 
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^ „AERE PERENNIUS." 

Emléket emeltem: az érc sem erősebb, 
Faraók piramissa magasbra nem ér! 

Nem dönti le ezt sora hosszú időknek, 
Nem semmi vihar, nem az északi szél. 

AX) ». 

Tudom azt, hogy egészen nem múlok én el, * 
Jobb részem a sírba se száll, hire nő 

S megujűl, valamíg csak a Vesta szüzével 
Capitoliumunkba megy a papi fő. 

Nevem emlegetik, hol az Aufidus árja 
Zúg és Daunust uralá a mező: 

„Alacsony sorsábul a hír magasára 
Küzdötte magát ez a szellemerő. 

Első vala ő, ki honunkba behozta, 
Mit a lesbosi lant lágy húrja zeneg." 

Légy büszke ten-érdemeidre, oh Múzsa 
S babérkoszorúddal övezd fejemet! 

'ÍJ • 

• • • 
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M ú z s a ! . . . 
A te adományod az, hogy 
Kik mellettem elhaladnak, 
Mint Rómának lantosára, 
Reám ujjal mutogatnak. 
Ha tetszést nyer költészetem, 
Azt csak neked köszönhetem. 
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VÉNUSHOZ. 

Vénus, te, kit már rég' feledtem, 
Új harcra késztetsz újra engem? 

Oh kérve-kérlek, könyörülj! 
Nem az vagyok már, aki voltam, 
Mikor hódolva udvaroltam 

Jó Cinara trónja körül. 

Édes vágyak kegyetlen anyja! 
Vállam tíz lustrum terje nyomja: 

Igádra már kemény nyakam. 
Menj, ahová szerelmes ifjak 
Lágyan hizelgve híva-hívnak, 

És hadd maradjak itt magam. 

Ha szívre vágysz, mely arra termett, 
Hogy béfogadja a szerelmet, 

lm' Paullus háza nyitva ál l! 
Sehol se látnak szívesebben: 
Oda röpüljön hát be menten, 

Veled a fényes hattyupár. 

Díszíti szépség és nemes vér, 
Szegény, szorongatott kliensér' 

Hallatja ékes szózatát 
Van benne száz jeles tehetség, 
S viszi előre, hogy kövessék, 

Győzelmeidnek zászlaját. 

S habár aranyt aranyra halmoz 
A dús vetélytárs, diadalhoz 

Ha öt segíti szent kezed, 



Alba tavánál márványképet 
Állít hálásan ő tenéked, 

S borítja citrus-menyezet. 

Körülvesz tömjén illatárja, 
Figyelsz a lantnak lágy szavára 

S phryg fuvolának hangira ; 
Pán sípja is szól, és vegyülve 
Száll a sok édes hang a fülbe : 

Elbájoló harmónia! 

Szüzek fiúkkal összefogva 
Hatalmadról kétszer naponta 

Zengnek dicsérő éneket, 
S fehér bokával hármas -ütembe' 
Salius-módra lépegetve 

Járják a dobogót neked. 

Nő vagy fiú — nem izgat engem; 
Tudom, viszonzott szerelemben 

Hiában is reménykedem. 
Nincs már kedvem versenyivásra, 
A tavasz első, friss virága 

Nem koszorúzza már fejem. 

De hajh, miért, hajh miért perdül 
Ez az elárvult könny szemembül, 

Oh Ligurinus, nem tudod? 
Miért akad meg úgy egyszerre 
Beszédes nyelvem ? Szégyenemre 

Miért hogy úgy megnémulok ? 

Éjjeli álmomban gyakorta 
Itt tartalak már két karomba', 





DIRCEI HATTYÚ MATINUSI MÉH. 
Julius Antoniushoz. 

Pindarosszal aki versenyezni készül, 
Viasszal összerótt szárnyak emelik, 

Mint Icarust, égbe, ahonnan leszédül, 
És a kristály tengert róla nevezik. 

Mint a folyamár, mely törtetve a bérczrül 
Dagasztva esőtől medrébül kiönt, 

Pindarosnak ajka végtelen bőségtül 
Buzogva úgy áraszt fenséges özönt. 

Apollo babérját érdemli fejére, 
Ha harsog az ajkán merész dithyramb, 

Új szavakat görget s törvényt nem ösmérve 
Szabad rhythmusokban ömledez a hang. 

Vagy ha istenekről zeng kobzán az ének, 
S istenfiakról, kik harcra szálltanak, 

S nem egy tűzokádó szörnyet leverének, 
Leverék a bűnös Centaurus-hadat. 

Vagy ha a paripát s bajnokot dicséri, 
Kit hónába Élis pálmája vezet, 

Olyan ajándékot adván vele néki, 
Mely minden szobornál dicsőbb, becsesebb. 

Siratja az ifjat, akit bús arája 
Elveszte; hirét az égig emeli, 

Arany jellemét és hős erejét áldva 
A sötét Orcustól elirígyeli. 

Hatalmas fuvalmak ragadják az égnek 
Dirce hattyúját, ha szárnyat bontogat; 

Antonius, én a matinusi méhnek 
Követve szokását, fáradok sokat. 



Mint az száll serényen virágról-virágra, 
Gyűjtögetve mézét, úgy én Tiburom 

Árnyas ligetét és patakjait járva, 
Fáradozva szerzem gyönge, kis dalom. 

Hatalmasabb a te lantodnak a hangja: 
Az zengje meg Caesart, ha a Szent-uton 

A dacos Sygambert igájába hajtja 
S a babér méltó dísz a hős homlokon. 

Ő nála nagyobbat, dicsőbbet a földnek 
Nem adott a Végzet s az ég isteni, 

És sohasem adhat, bárha visszajönnek 
A letűnt aranykor boldog idei. 

Zengd, mily vigalom közt üli egész Róma 
Az öröm napjait, a versenyeket, 

S fórumán pör-patvar hogy' hallgat azóta, 
Hogy hős fejedelme haza jöhetett. 

És akkor, ha méltó dal fakad a számon, 
Kiséri az is majd a te éneked. 

Visszanyerve Caesart boldogan kiáltom : 
Oh dicső, ragyogó nap, hála neked! 

Te hogyha elől mégy, hozsannát kiáltva, 
Hozsánna! ezerszer mondják mindenek, 

És száll az egekbe tömjén illatárja, 
Mert kegyesek voltak a nagy istenek. 

Tíz bika, tíz üsző hull a te részedrül: 
Egy zsenge kis bárányt áldozhatok én. 

Nem rég választották el az anyatejtül, 
Áldozatra szánva nő a rét füvén. 





3. MELPOMENÉHEZ. 

Akit egyszer bölcsejében 
/ v Homlokon csókolt a Múzsa, 
Azt isthmusi öklözésben 
Győzelem nem koszorúzza; 
Azt serény ló nem röpíti 
Diadalra gyors szekéren, 
Bambérlombbal nem köríti 
Halántékát hadi érdem, 
S nem viszi fel diadalma 
Azt a Capitoliomra, 
Fenyegető fejedelmek 
Gőgjét amért letiporta, — 
Ám a termékeny Tiburnak 
Sürü lombja, hús patakja 
Azt az aeol lantnak híres 
Pengetőjévé avatja. 

Engem a( föld dísze, Róma 
Kedvelt poétái közzé 
Méltatott: oly mérges foggal 
Az irigység sem mar többé. 
Múzsa, ki az arany lantból 
Édes hangot tudsz kicsalni, 
Ki a néma halaknak is 
Hattyuhangot tudnál adni: 
A te adományod az, hogy, 
Kik mellettem elhaladnak, 
Mint Rómának lantosára, 
Reám ujjal mutogatnak. 
Ha tetszést nyer költészeterii, 
Azt csak neked köszönhetem. 
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4. SAST NEMZENEK A SASOK. 
Drusus hőstettei. 

Miként a sas, Zeus villámának hordozója, 
Akit királyul tisztel a madársereg, 

(Ez volt jutalma, hogy urának elrabolta 
Ganymedest, a bájos, szőke gyermeket) — 

Először atyjától öröklött ifjú hévvel 
Elhagyja fészkét, nem tudván, mi a veszély, 

De tél viharja multán, a tavasz szelével 
A félénk újonc már szokatlan útra kél; 

A szilaj ösztön késztve majdan támadásra, 
A legelő juhnyájra rátör a merész, 

Végtére harci kedve, sóvár prédavágya 
Mérges kígyók harcos rajára törni kész; 

S miként oroszlánkölyköt, duzzadt emlejétül 
Rőt anyja kit már elrúgott, az őzike 

Kövér füvéről megpillantva holtra rémül, 
Ifjú fogától, tudja, el kell vesznie: 

Hadat viselni rhaetus Alpesek tövében 
Úgy látta Drusust vindelicusok hada, 

E vad népség, mely, mint az amazon, kezében 
Ha harcra szállt, nagy csatabárdot forgata. 

Honnan van e szokásuk, én azt nem kutattam; 
Mindent ki tudhat? — Ez az egy kétségtelen: 

E nép, mely hősileg vitt annyi viadalban, 
Egy ifjúnak hódolni vala kénytelen, 

Megérzé, mit tesz ész és örökölt derékség, 
Amelyet áldott otthon nagyra nevele, 
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S hogy a Nérókban ím' meghozta ért gyümölcsét 
Az Augustus atyai szíve melege. 

A jótól, a deréktői csak derék eredhet: 
Tinóban és csikóban apja virtusa 

Tovább is él, és gyáva gerlicét se nemzhet 
A bérci sas, amelynek öröm a tusa. * 

De müvelés fejleszti szunnyadó erőnket, 
És őrködő gond izmosítja kebelünk. 

Ahol az erkölcs veszni indult, rossz vezérlet 
Rontá a jót, mely együtt született velünk. 

Hogy mit köszönhetsz, Róma, a Nerofiúknak, 
Tanú Metaurus, Hasdrubal levert hada, 

Az a dicső nap, mely egéről Latiumnak 
Minden reá borult homályt eloszlata. 

E nap fénylett először diadalmasan ránk, 
Mióta Afrikának szörnyű fajzata, 

Városainkon, valamint fenyőkön a láng, 
S a tengeráron Eurus, végig vágtata 

Azóta győzelemről győzelemre jutva 
Erőbe' folyvást Róma ifjúsága nőtt 

S istentelen pún dúlta templomunkban újra 
Helyükön álltak istenink, mint azelőtt. 

A hitlen Hannibal ekképen szóla végre: 
„Oh szarvasok, bősz farkasok prédája, mi, 

— Bár meg se látnának! — mi támadunk e népre? 
Hisz' győztes az, ki karjuk' kikerülheti. 

E nép, amely az égő Trójából kihozta 
Ős istenit, ki ősz atyát és gyermeket, 
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S vészben, viharban etrusk tengeren hajózva 
Ausoniában hont szerzett s lakóhelyet; 

Miként a tölgy az erdős Algidusnak ormán, 
Amelyre fejsze méri zord ütéseit, 

Vérhullatással, veszteségekkel dacolván 
Erőt és lelket épen a vasból merít. 

A csonka testű hydra Herculest ijesztve 
Nem sarjadott hatalmasabban újra ki; 

Szörnyet, mely ennél rémítőbb, még nem növeszte 
Se barbár Colchis, sem Thébának hantjai. 

Merítsd a mélybe: még dicsőbben kél ki onnan. 
Küzdj véle: és ő még sértetlen győztesét 

A porba dönti híres, hős diadalokban, 
Miket majd sírva emleget sok feleség. 

Ne menjen kérkedő követség Karthagóba 
Többé soha! Minden reményünk elvesze! 

Minden szerencse elhagyá népünk' azóta, 
Hogy Hasdrubálnak porba hullott a feje. 

Mindent kivív a Nérók karja, Juppiternek 
Áldó hatalma nékik hü védelmet ád. 

Éber gondjukkal a sok harci küzdelemnek 
Baj nélkül elkerülik szirtjét, zátonyát." 
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5. A HAZA SZEMEFÉNYE. 
Augustushoz. 

Rég' távol vagy tőlünk, jó istenek sarja, 
Romulus népének gondviselő atyja! 

A tisztes atyáknak amint megígérted: 
Oh mielőbb térj meg! 

Add vissza honunknak fényét, hős vezér te! 
Arcod ha tavaszként rámosolyg e népre, 
A percek, az órák kedvesebben folynak, 

Szebben ragyog a Nap. 

Mint az anya ifját, kit édes hónától 
Déli szél fuvalma tart irigyen távol, 
Esztendeje mult bár, hogy tengeren-túlra 

Hazúl elindúla, 

Várja imádkozva, fogadalmat téve, 
A kanyargós partról nem vészi szemét le: 
Úgy keresi Caesart, oly epedve várja 

Szerelmes hazája. 

Mert a mezőt bizton a jószág most járja, 
Terméssel a földet Ceres kegye áldja, 
Rakott hajók bátran szeldelik a tengert 

S az adott szó szent lett. 

A ház tisztaságát .nem szennyezi szégyen, 
Nem úr a gonoszság erkölcsön, törvényen, 
Anyák az apákhoz hasonlókat szülnek, # 

S nincs kegyelme bűnnek. 

Parthustól ki félne, ki jeges scythától, 
Zord Germaniának termetes ifjától? 
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Míg bírjuk Caesarunk, addig kit aggasztna 
Hiberia harca? 

Ott telik a lankán kinek-kinek napja, 
Szőlejét magános szilfára futtatja, 
Onnan vidáman tér haza asztalához 

S néked italt áldoz. 

Megtisztel a borral, fohászkodik érted, 
Háza isteni közt helyezi el képed, 
Mint Castort s Heraklest hálával eltelve 

Graecia tisztelte. 

„Szép Italiádnak szerezz, jó vezérünk, 
Áldott, tartós békét!" — reggel erre kérünk 
Még száraz torokkal, erre minden este, 

Bor ha megöntözte. 

• • • 
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6. ELŐHANG 
A SZÁZADOS ÉNEKHEZ. 
Apollóhoz. 

Phoebus, a kérkedők nagy megalázója, — 
Tudja jól Tityos s Niobe háznépe, 

Meg Achilles, kinek hős kezétől Trója 
Csaknem elenyésze: 

Nagyobb mindenkinél, kisebb csak tenálad, 
Tenger istennője hozta bár világra 
S rettentő lándzsája a trójai várat 

Döngetve megrázta; — 

De mint fenyő, melyet éles fejsze sujta, 
Vagy ciprus, amelyet vad vihar kidönte, 
Elbukott a hős test, feje lekonyulva 

Hullt trójai földre; 

Bezzeg ő el nem bujt "volna a fa-lóba, 
Amely azt hazudta: ajándék Paliásnak, 
Nem tört volna lopva balga vigadókra, 

Közepette táncnak; 

Nyilt harcban ejtette volna rabul őket, 
S elveszők jajjai szivére nem hatnak, 
Nem irgalmaz a még szótlan csecsemőnek, 

Méhbeli magzatnak; 

De rávette szépen az istenek atyját 
A te könyörgésed s Vénus hízelegve, 
Hogy jó szerencsével új város alapját 

Aeneas megvesse — 
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Múzsavezér, Phoebus, mestere a dalnak, 
Fürtöd ki fürösztöd a xanthosi vízben, 
Védd meg te a díszét az apulus lantnak, 

Fényes, deli isten! 

Ihletését lantom csak tetőled nyerte, 
Te méltattál engem a költő nevére. 
Nos, ti, deli szüzek, s nemes ifjak serge, 

Híres atyák vére! 

Végyen ótalmába titeket Diána, 
Ki a futó szarvast, gyors hiúzt elejti, — 
Ügyeljetek ám a dalnak rhythmusára, 

Miképen verem ki. 

Zengjétek Apollót áhítattal, szentül, 
Zengjétek a fényben gyarapodó Holdat. 
Ő adja a termést; ha görgeti, perdül 

Gyorsan a sok hónap. 

Elmondhatod egykor, mint asszony, uradnak 
,,Ott valék százados ünnepünk karába'; 
Horatius költő szavai oktattak 

Ünnepi ódánkra." 

• • • 
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KIKELETKOR. 
Torquatushoz. 

Eltűnt im' a hó, zöldül a mező, 
Már bontja rügyét a fa ága; 

Megújul a föld, a folyó megapad, 
Medrébe' halad megin' árja. 

A mezítlen Gracia-s Nymphasereg 
Körtáncra fűződni merészel. 

Örökösnek hogy semmit se remélj, 
Int röpke napod múló gyönyörével. 

Enyhíti fagyunk' a zefír, a tavaszt 
Tova üzi a nyár s oda van, ha 

Széttárja az ősz gyümölcsös ölét 
S jő vissza a télszak, a lomha. 

De a Hold pótolja az égi hiányt: 
Mikor egyszer mink oda tértünk, 

Hova tért Ancus, Tullus s Aeneas, 
Üres árnyék, föld pora lészünk. 

Ki tudja, hogy új napot a maihoz 
Vajon a menny isteni tóidnak? 

Mit jó-magad éldelsz, azt kivevéd 
Keze közzül a kapzsi utódnak. 

De mihelyt meghalsz s elhangza reád 
Minős ajakán az Ítélet, 

Hiába, nemes vér, hü kegyelet 
S az arany száj föl nem idézhet. 





8. A DAL HATALMA. 
Censorinushoz. 

Barátaimnak, Censorinus, szívesen 

Ajándékoznék drága csészét, bronzokat, 
Tripúsokat, hős hellenek jutalmait 
S te sem kapnád a legsilányabb adományt, 
Ha volna bőven a házamban műremek, 
Parrhasius mit színpompával alkotott 
Avvagy kivésett márványból Scopas keze, 
Embert vagy istent ábrázolni mesterek 
Nincs benne módom, és az ily csecsebecsét 
Nem is kívánja sem lelked, sem otthonod. 
A versnek örvendsz: verset, azt én adhatok 
S az ily ajándék értékét megmondhatom. 
Nem márványemlék s a belé vésett betűk, 
Mik sírba szállni nem hagyják a jó vezért, 
Se haditett, mely tönkre verte Hannibalt 
És gyors futásra készté a rémítgetőt, 
Sem a bűnös Karthago hamvadt üszkei 
Nem hirdetik hangosb szavakkal a hirét 
Annak, ki Afrikát legyőzve nyerte nagy 
Nevét, mint Ennius múzsája hirdeti. 
Ha hallgat a dal, tetteidnek nem leszen 
Jutalma semmi. Hisz' mi volna Ilia 
S Mars sarja, hogyha Romulusnak érdemét 
Irigy lepellel hallgatás borítaná ? 
A Styx vizétől felragadta Aeacust 
Nagy lelke s a hatalmas költők szózata 
Az üdvözültek szigetére helyezé. 
A Múzsa halni a dicsőt nem engedi 
És mennyel boldogítja. így ül Juppiter 
Nagy asztalánál a küzdelmes Hercules. 
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Tyndaridákból így lettek szép csillagok, 
Hajótöröttek védő fénysugárai, 
S kinek szőlőlomb ékesíti homlokát, 
így teljesíti Bacchus szívünk vágyait. 

• • • 



&A DAL HALHATATLAN. 
Lolliushoz. 

Ne hidd, hogy egykor feledés borítja, 
Mit még nem ismert, új formákban én 

Zengék a lant szavához, ki a zúgó 
Gyors Aufidusnak partján születém. 

Költők sorában első bár Homerus, 
Homály nem ülhet Pindarus nevén, 

Simonidesnek, harcos Alcaeusnak, 
Stesichorusnak fennkölt énekén. 

Nem veszhetett el a bohó enyelgés, 
Mit játszva zengett volt Anacreon, 

Él és leheli még Sappho szíve lángja, 
Melyet a lantra bízott egykoron. 

Nemcsak Helena lángolt egy bujáért, 
Csodálta szépen rendezett haját, 

Az arany öltönyt, fejedelmi pompát, 
Kiséretének fényes csapatát; 

Nyilat se Teucer röpített először, 
Trójára fegyvert már több had emelt, 

Dalt a Múzsáktól nemcsak Sthenelusnak 
S Idomeneusnak harca érdemelt; 

A hős Hector s az ádáz Deiphobus nem 
Elsők valának, kik hü hitvesért 

És gyermekért kemény csatára keltek 
S elszántan ontották a hősi vért; 

Hős már sok élt Agamemnon előtt is, 
És mégis síratatlan' vesztek el, 

1 5 7 



Rájuk borult a feledés homálya, 
Mert költő róluk dalt nem énekel. 

A tetterő, amelyről senki sem tud, 
A tétlenségnél többet alig ér. 

Az én dalom nem hallgat tetteidről, 
Oh Lollius, s neved mindenkor él. 

Irigy felejtés a te érdemidnek 
Szép koszorúját nem tépheti meg; 

Életbölcsesség ékesíti lelked, 
Jó s rossz napokban helyén van szived. 

Csaló gazoknak büntetője, téged 
Az arany, amely csábít ezreket, 

Nem tántorít el. Nem csupán egy évig 
Vagy consul így: minden kor emleget, 

Igaz bírót ha lát, ki a haszonnál 
Erényt és tisztességet többre tart, 

S megvetve büszkén bűnös kéz adóját, 
Önfegyverével vív ki diadalt. 

Boldognak a dúst balgaság nevezni; 
E nevet az méltóbban viseli, 

Ki ért ahhoz, mikép élvezze bölcsen, 
Mit a jóságos ég adott neki; 

Kinek halálnál szörnyűbb a gyalázat 
Akit le nem ver zord inség soha, 

Ki rendületlen' indul száz halálba, 
Ha jó barátja hívja vagy hona. 

• • • . 
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I. E G Y S Z É P F I Ú H O Z . 

Ligurinushoz. 

Gőgös gyermek, Vénus kegyelme 
Ma még oly dúsan ékesít: 

Szörnyedve látod nem-sokára 
Legénytolladnak pelyheit. 

Melyek vállad körül lobognak, 
Lehullnak ékes fürteid 

S rózsánál rózsább, édes arcod 
Elveszti bájos színeit. 

Borzas léssz, ráncos, Ligurinus! 
És szörnyű változásodat 

Ahányszor látod a tükörben, 
Az ajkadon sóhaj fakad: 

„Óh mért nem voltam ifju-korban 
Olyan okos, mint most vagyok? 

Vagy társaként mai eszemnek 
Ifjonti arc mért nem ragyog? 

• • • 
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H . M A E C E N A S 
S Z Ü L E T É S E * N A P J Á N . 
Phyllishez. 

Van egy korsó albaim, már elmúlt kiíenc éves, 
A kertemben örökzöld is van, Phyllisem, édes, 

S van borostyán, válogathatsz, hogy melyikkel akarod 
Díszíteni homlokod. 

Egész házam szinte nevet szép ezüst díszében, 
És oltárom tiszta zölddel fűzérezve szépen 
Várja, hogy az áldozati bárány ömlő vérinek 

Meleg árja hintse meg. 

Tesznek-vesznek, ide-oda cselédek és szolgák 
Sürgő hada lótva-futva végezi a dolgát; 
A ropogó tűzhely lángja nagy gomolyban ereget 

Fekete füstfelleget. 

Kérdezed tán, mily örömnap, melyre híva vagy ma? 
Nos, megmondom: amaz Idus nevezetes napja, 
Mely áprilist, tengerszülte Aphroditének havát 

A közepén vágja át. 

Méltán ülöm ünnepemül: saját születésem 
Napjánál is szentebb ez az évforduló nékem, 
Mert imádott Maecenásom életének hajnala 

Épen ez a nap vala. 

Hagyd Telephust, ne epekedj oly nagyon utána, 
Nem való te hozzád; lásd, egy dús, egy dévaj lányka 
Foglalta le már magának édes kötelékivel 

S többé nem ereszti el. 
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Gondolj csak a villámsujtott- merész Phaéthonra, 
S vágyaidban légy szerényebb, vagy Bellerophonra, 
Kit mint föld-szülötte lovast a Pegazus megvetett, 

S el nem érte az eget. 

Bűnösen a végtelenbe ne csapongjon vágyad, 
Nagy reményid talajából ne sarjadjon bánat 
És ne kergess álomképet, mely nem lesz tied sohsem, 

Én utolsó kedvesem! 

Mert tudd meg, más lányért nem gyúl lángra többé 
[keblem: 

Jöjj s tanulj sok édes dalt s mondd el még édesebben. 
A fekete bánatfelhőt szétoszlatják a dalok, 

És a nap megint ragyog. 

• • • 

11 Horatius ódái és epódusa 161 



. M U L A S S U N K ! 
Vergiliushoz. 

Tavaszt jelent már Thracia fuvalma, 
Az árbocon leng a vitorla már, 

Enged fagy és jég, hótól megdagadva, 
Harsogva nem zúg a vad folyamár. 

Már rakja fészkét s Itysét siratja 
A fecske, a boldogtalan madár, 

Cecropsi háznak örök gyalázatja, 
Ki hűtlen férjén szörnyű bosszút áll. 

A gyönge fűben juhnyájak legelnek, 
Pásztorok fújják furulyájukat, 

Védője nyájnak, ura a hegyeknek, 
Erdője árnyán rajta elmulat. 

Vergilius te, nagy urak kegyeltje, 
Ilyen időben szomjúság epeszt; 

De hogy Calesnek oltsa drága nedve, 
Nárdusszal kell ám megfizetned ezt. 

Nárdusszal telve egy piciny szelence 
Sulpiciustól nagy csebret kicsal; 

Az új reményt önt csüggedő szivekbe, 
Keserű gondot és bút elzavar. 

Ha erre vágyói, hozd árúd azonnal, 
Én is hozom s vásárt csapunk legitt; 

Torkod nem ázik ingyen itt bizonnyal, 
Ilyesmi csak dús háztól telhetik. 

Hagyd üzletid hát, hagyd nyerészkedésed, 
Gondolj reá, hogy egyszer meghalunk. 

Bohóság fűszerezze bölcseséged : 
Úgy hébe-hóba édes bomlanunk. 

• • • 
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I3. M I V E L E T T E L ? ! 
Lycéhez. 

Meghallgatá az Ég kérésemet, 
Meg, Lyce, amért szívem epedett: 

Vén vagy s szeretnéd, hogy szépet mutass, 
Iszol arcátlan', táncolsz és mulatsz. 

És ittasan hangod rezegteted, 
A lanyha Ámort úgy édesgeted. 
Nem hederít rád, most is ott pihen 
Dalos Chiának arca gödriben. 

Mert fut a tölgytől, amely korhatag, 
Ijesztik őt a megsárgult fogak, 
Ijeszti arcod, amely már redős 
S fürtid között a dérütötte ősz. 

Öltsd bár magadra Cosnak bíborát, 
Tedd bár nyakadba gyöngyök dús sorát, 
Nem hozza vissza elszállt éveid: 
A mult lezárta már évkönyveit. 

Hová lett arcod bája, szép szine? 
Hová, mivé lett az a szép Lyce, 
Akinek ajka szerelmet lehellt 
S szivétől megfosztotta e kebelt? 

Cinarám után oh hogy' imádtalak, 
Te akkor híres, ünnepelt alak! 
Az boldogabb, mert meghalt, mielőtt 
Az ifjúság elhagyta volna őt. 

Téged a sorsod itt tart jó-soká, 
Amíg átvedlesz éltes varjúvá: 
Nevessen rajt' a pezsgő ifjú nép, 
Mint hogyha fáklya hull hamvába szét. 
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,4. A H A R C O K 
D I A D A L M A S U R A . 
Augustushoz. 

Er rdemidért atyáink s Róma népe 
Méltó jutalmul mit adhat neked? 

Évkönyvbe írva avvagy ércbe vésve 
Hogy' örökítse meg dicső neved? 

Oh legnagyobb a fejdelmek között te, 
Amerre a Nap lakott földre néz: 

Latin törvényt nem tudva megismerte 
A vindelicus, karod mily vitéz. 

Hisz' Drusus a te népeddel veré le 
A vad genaunust, gyors breunusokat, 

S az Alpesek szédítő tetejére 
Kérkedve felrakott sok várukat; 

És visszaadta a kölcsönt tetézve! 
Aztán Tiberius küzdött megint, 

S döntötte a vad rhaetust karja vészbe, 
Intézve mindent bölcs terved szerint. 

Dicső látvány a harcnak viharában, 
Szabad halálra elszánt kebleket 

Hogy' vert, hogy' űzött vérontó tusában, 
Mint déli szél a hullámbérceket, 

Ha a Fiastyúk a felhőt kitárja. 
Csak ellenit zaklatta szüntelen: 

Ugratva tört át habzó paripája 
Az ellenséges, égő tüzeken. 
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Daunus királynak országán keresztül 
Az Aufidus vad árja mint rohan, 

Vágtat dühöngve és söpör veszettül 
Vetést, mindent, ami útjába' van: 

Akkép söpörte Claudius haragja 
A vaspáncélos, barbár sergeket, 

Majd a had élét, majd hátát aratja, 
De veszteséget ő nem szenvedett. 

Csakhogy a serget és a hadi tervet 
S istenidet bizony csak te adád; 

S midőn Alexandria teelőtted 
Kitára révet s puszta palotát: 

Fortuna három lustrum telve végre 
Sikerre vitte hősi fegyvered, 

S királyi tetteidnek érdemére 
Hír fénye szállott s büszke tisztelet. 

Csodálva néz Cantabria lakója, 
A rég' dacos, az indus, scytha, méd, 

Dicső szellem, Itáliát ki óvja 
S Rómát, a földnek urát és diszét. 

A kútfejét rejtő Nilus fogadja 
Parancsod, a gyors Tigris, a Duna 

S a messze-tenger szörnyek-lakta habja, 
Mely britt partoknál hömpölyög tova. 

Hódolva várja Hispania földje, 
A gallus, mely haláltól nem remeg, 

S a vad sygamber tégedet köszöntve 
Lábadhoz rakja a fegyverzetet. 



15. A U G U S T U S , 
A B É K E S Z E R Z Ő . 

Harczról, diadalról vágytam énekelni, 
De inte Apollo s húrjába csapott: 

Ne merjek a tyrrhén tengerárra kelni, 
Bősz habokra bízni kisded csolnakot. 

Korod áldást hintett, oh Caesar, földünkre, 
És Juppiterünknek meghozta a sok 

Harczi sast, a melyet ajtaikra tűzve 
Fennen fitogtattak büszke párthusok. 

igen, te bezártad kapuját Janusnak, 
Zabolátlanságra féket tett kezed, 

A bűnöket irtád és életre hoztad 
A már-már kipusztult ős erényeket. 

Díszt ezek hintettek a római névre, 
Hatalmas általuk lőn Itália, 

Általuk hatott el birodalmunk fénye 
A kelő s lenyugvó Napnak tájira. 

Caesar, a világot míg kezedbe' tartod, 
Viszály nem zavarja békénk éveit, 

Az emberi vak düh nem kovácsol kardot, 
Várost a várossal össze nem veszít. 

Azok, akik a mély Duna vizét isszák, 
Nem szegik meg Caesar edictumait, 

Nem a géták, szérek, nem hitszegő perzsák, 
Scythák, kik a Donnak lakják partjait. 

Mink köznapon és ha felvirrad az ünnep, 
S oda gyűlnek nőink, és gyermekeink, 
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Bacchus-adománnyal töltve serlegünket 
Örvendve dicsérjük nagy isteneink'. 

Lyd fuvola mellett magasztalja ajkunk 
Ős szokás szerint a hős vezéreket. 

Anchises és Trója lesz a magasztaltunk 
S a nagy utód, aki Vénustól eredt. 

• • • 
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C A R M E N S A E C U L A R E 
RÓMA SZÁZADOS ÜNNEPÉRE. 

Te lángfogatoddal fényt hozó, vivő Nap, 
Ki újra születve az maradsz mindennap, 
Bármerre tekintesz, ne láss soha szebbet, 

Rómánál dicsőbbet! 
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C A R M E N S A E C U L A R E 
Róma százados ünnepére. 

Phoebus és te erdők úrnője, Diána, 
Légyetek ma s mindig, mindenhol imádva; 

Mit e szent nap' esdünk, égi fényességek, 
Oh teljesítsétek! 

Ma, mint a Sibylla intelme kimondta, 
Nemes szüzek, s tiszta ifjaknak csoportja, 
A héthalmu város védőinek, nektek, 

Dicséretet zengnek. 

Te, lángfogatoddal fényt hozó, vivő Nap, 
Ki újra születve az maradsz mindennap, ' 
Bármerre tekintesz, ne láss soha szebbet, 

Rómánál dicsőbbet! 

Ilithya! — Vagy tán a Lucina nevet, 
Vagy a Genitalist még jobban szereted? — 
Vajúdó anyáknak, ért magzatuk' óva, 

Légy gyámolító j a ! 

Szaporítsd fajunkat, áldd meg atyáinknak 
Végzéseit és add férjhez lányainkat, * 
Hogy a házasságról hozott törvény légyen 

Új sarjban termékeny. 

- Tizenegy évtized körét ha befutja, 
E dal s ez a játék éledjen fel újra, 
Három fényes nappal, három kedves éjen 

E nép hogy dicsérjen. 

És ti, Párkák, akik híven jövendölve 
Hirdetitek a sors végzésit előre, 
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Méltón folytassátok, amik az elmultak 
Során valósultak. 

Bőven szaporodjék a barom s a búza, 
Föld arany kalásza Cerest koszorúzza; 
Táplálja a termést Juppiter szellője, 

Áldásos esője. 

Oh hagyd ma pihenni, Apollo, az íjad, 
S kegyesen hallgasd meg, mit kérnek az 
Csillagok kétszarvú úrnője, ne vesd meg, 

Mit a szüzek esdnek. 

Ha igaz, hogy Rómát kezetek alkotta, 
S Trója népe a ti parancsszavatokra 
Szállá szerencsésen várost s hont cserélve 

Tyrrhén partvidékre; 

S túlélve porba hullt hazáját a jámbor 
Aeneas utat tört az égő Trójából, 
Menekvő népének vesztett hona hellyett 

Adva jobbat, szebbet: 

Erkölcsöt az ifjú szivekbe, istenek, 
Az elaggottakba nyugalmat hintsetek! 
Romulus fajának adjatok virágzást, 

S mindennemű áldást! 

Amikel esd hószín bikákat áldozva 
Anchises és Vénus dicsőséges sarja, 
Nyerje meg! Verje le, ki ellene harcol, 

Kímélje, ki hódol. 

Szárazon és vizén hatalmas jobbjától, 
Már retteg a párthus az albai bárdtól, 
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A minap még büszke indus, scytha hordák 
A parancsot várják. 

Az elfeledt Virtus már vissza mer térni, 
Vissza Hűség, Béke, Szemérem, a régi, 
És telt szarujából az áldásos bőség 

Már ontja gyümölcsét. 

Ha a jós Apollo, kit díszít az íja, 
S a kilenc Múzsának drága kegyét bírja, 
Üdvös tudománnyal ki a bágyadt testnek 

Enyhülést szerezhet, — 

A Palatiumra kegyelemmel néz le, 
Úgy Róma hatalma s Latium jólléte 
Századokon, ezred-éveken keresztül , 

Sohasem kevesbül. 

A Tizenöt Férfi szavára kegyelmes 
Füllel hegyek-erdők úrnője figyelmez, 
S kegyébe fogadja, kik hozzá könyörgünk, 

A mi ifjú sergünk. 

Hogy ezt így akarja Zeus s a többi isten, 
Biztos reménységgel térek haza innen, 
Phoebust és Dianát aki megtanultam 

Dicsérni dalomban. 

• • • 
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N E M V Á L U N K E L ! 

Maecenashoz. 

Indulsz, barátom, a vitorla szárnyain 
Hajókolosszusok közé, 

Elszántan arra, Caesaroddal hogy megossz, 
Oh Maecenas, minden veszélyt. 

Mit tégyek én, kinek csak véled kellemes 
Az élet, nélküled teher? 

Amint kívánod, nyugalomban éljek-é, 
Mely nélküled nem nyugalom, 

Vagy véled küzdjem végig a küzdelmeket, 
Mint férfi és nem gyáva báb? 

Megküzdöm, úgy van, és bátran veled megyek 
Akár a zord Caucasuson, 

Akár Nyugat legtávolabbi öbléig 
Követlek csüggedetlenül. 

Mivel lehetnék én hasznodra, kérdezed, 
A gyönge, harchoz nem tudó ? 

Melletted engem kisebb félelem gyötör, 
Mint hogyha tőlem messze vagy. 

Mint a madár, ha fészkét el kell hagynia, 
Még jobban félti pelyhesit, 

Pedig kígyótól, bárha rajtuk ütne is, 
Meg nem védhetné magzatit. 

Én véled küzdöm ezt és minden harcodat, 
Kegyedre hogy méltó legyek. 

Nem is azért, ekém hogy húzza több barom, 
Vagy hogy a nyári hő előtt 

Calabriából a hűvös Lucania 
Földjére hajtsam nyájamat, 

Vagy márvány villám tündököljön Tusculum 
Szomszédaként az ormokon. 

Hora t ius ódái é s e p ó d u s a i . 





F A L U S I É L E T 

D I C S É R E T E . 

Boldog, ki üzletek gondjától távol él, 
Miként a régi emberek; 

Saját ökrével szántja ősi földjeit 
És uzsorára gondja nincs. 

Csatára nem riasztja harci riadó, 
Tenger dühét se rettegi, 

A fórumot kerüli s a hatalmasok 
Küszöbére lábát nem teszi. 

Sudár nyárfával ráér házasítani 
A szőlőtő hajtásait, 

Vagy völgy ölében nézdegélni, bégető 
Juhnyája vájjon merre bolyg. 

Nyesi fájáról a fattyú hajtásokat 
És ojt belé nemes szemet, 

A mézet tiszta amphorákba pergeti, 
Vagy nyírja gyönge gyapjasit. 

Aztán, ha a mezőkön felüté az Ősz 
Gyümölccsel díszített fejét, 

A nemes körtét mily öröm leszednie 
S a szőlő bíbor fürtjeit, 

Hogy megtisztelje Priapust vagy a mezők 
Védőjét, Silvanust, velük. 

És nyugalomra dől vagy a vén tölgy alatt 
Vagy a nyugalmas pázsiton, 

Amíg magas partok közt csörög a patak, 
Madár keserg a lomb között, 

Zsongó habokkal a lomb is versent zizeg 
S könnyű szenderre hívogat. 

Ám hogy a dörgő Juppiternek télszaka 
Esős időt hoz és havat, 



Vagy vadkant ver föl és hálóba kergeti 
Ráuszított kopóival, 

Vagy sima villán nagyszemü hálót feszít 
Megfogni a falánk rigót, 

Félénk nyulat vagy vándor darvat tőrbe ejt, 
Mint ízletes zsákmányokat 

Ki ne feledné ily foglalkozás között 
A szerelem gyötrelmeit? 

S ha van szemérmes hitves is, hűségesen 
Gondozza házát s gyermekit, 

Derék sabin faj s dolgos, mint Apulia 
Napbarriitotta asszonya; 

Megrakja száraz gallyal a szent háztüzet, 
Úgy várja fáradt férjurát; 

A font karámba zárja fürge nyájait, 
Apasztja duzzadt tőgyüket 

S az estebédhez, amely pénzbe nem került, 
Fejt édes bort, bár ideit: 

Nem kell nekem a Lucrinusból osztriga, 
Nem kell rhombus, nem kell scarus, 

Ha tán keletnek tengeréről a vihar 
A mi vizünkre kergeti. 

Egyiptomi gyöngytyúk vagy jón császármadár 
Jobban nem ízlik énnekem, 

Mint a megáldott olajfának ágiról 
Szedett kövér olajbogyó, 

Vagy mint a réti sóska s könnyű mályvafű, 
Rekedt gyomor orvosszere, 

Vagy Terminusnak ünnepén leölt ürü 
S farkastól megmentett gida. 

Ily lakománál látni mily öröm, hogyan 
Tér meg jóllakva, a juhnyáj, 

Mikép vonszolja lankadt nyakkal a bika 
A már felfordított ekét, 



Körül hogy üli a módos ház tűzhelyét 
A szolganép egész raja. — 

Alig beszélt így az uzsorás Alfius, 
Ki már-már szinte gazda lett, 

Az iduson minden pénzét beszedte, 
Kamatra adja elsején. 
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3. G Y I L K O S L A K O M A . 
Maecenashoz. 

Az a gonosz, ki ősz atyját istentelen 
l Kézzel meg tudta fojtani, 

* Az egyék fokhagymát, mely szörnyűbb, mint a bürök. 
Hah, edzett földmives-gyomor! 

Ah, ez a méreg a belemben mint dühöng! 
Viperamerget főztek-é 

E főzelékbe titkon, vagy Canidia 
Kotyvasztá ezt a lakomát? 

Mikor Medea megszerette Jasonát, 
A legdelibb Argo-hajóst, 

Ezzel kené be: úgy tudá a két bikát 
Járomba fogni a vitéz. 

Az ágyasnak szánt köntöst ezzel kente be 
S kígyófogatján elröpült. 

Nem perzselé még így a Sirius heve 
A szomjazó Apuliát. 

Hős Hercules testének sem volt égetőbb 
A Nessus-vér áztatta ing. 

Ravasz Maecenas, gusztusod ha jönne ily 
Ételre, azt kívánom én: 

Hárítsa el kezével lánykád csókodat 
És fordítson hátat neked. 

• • • 
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A F E L K A P A S Z K O D O T T . 

Köztem s közötted jobb barátság nem lehet, 
Mint farkas és bárány között: 

Spanyol korbácsnak hordja hátad a nyomát 
És rabbilincsét lábaid. 

Pénzedre büszkén csak hordd fenn az orrodat 
Nemességet nem ád a kincs. 

Nem látod-é, ha ott sétálsz a Szentuton 
Hat rőfnyi tóga lepliben, 

Az ott járók-kelőknek arcán mint lobog 
A nem titkolt bosszankodás? 

„Ez az, kit a triumvirek korbácsa vert, 
— Elfáradt a praeco belé, — 

S ez most ezer hold föld ura s az Appiát 
Koptatja ponny-fogata; 

Fitymálja Otho törvényét a nagy lovag 
S színházban első helyen ül! 

Mit ér kalózok és rabszolga-csőcselék 
Ellen csatába küldenünk 

Érc orrú gályák fölszerelt, nehéz hadát, 
Ha ott ez parancsnok lehet? 

• • • 



5. C A N I D I A 
B O S Z O R K Á N Y K O N Y H Á J Á B A N . 

Az istenekre, kik az ember s a világ 
„ i \ Sorsát intézik odafenn, 
Oh mit jelent e zaj ? Mérthogy csak rám mered 

Mindőtök zord tekintete? 
Ah gyermekidre, ha Lucina egykoron 

Igaz szülésben megsegélt, 
Bibor ruhám hiú díszére kérlek én 

S Zeusra, ki nem helyesli ezt, 
Mit nézel rám, mint mostoha vagy mint a vad, 

Ha megsebzé a dárdahegy ?" 

Vonagló ajkkal ezt panaszlá a fiú 
S minden díszétől csupaszon 

Ott állt a zsenge test: láttára még a vad 
Thrák is meglágyult volna tán. 

Most viperákkal fonta át zilált haja 
Dúlt fürtjeit Canidia 

S hozat sírokból feltépett vadfügefát, 
Halottas háznak ciprusát; 

Füles bagoly tollát s tojásit, melyeket 
Bekent varangynak vérivel; 

Varázsfüvet, mely Jolcus és Ibéria 
Méregbe' dús földjén terem, 

Meg éhes eb szájátúl elvett csontokat 
S hamvasztja bűvös lángokon. 

De jő Sagána, Avernusból hoz vizet 
S széthinti a ház padlatán ; 

Haja égre borzad, mint a tüske tengeri 
Malacon, serte vadkanon. 

Veiát se gyötri semmi lelki furdalás : 
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Kemény csákánnyal gödröt ás 
S rögét lihegve hányja: a szegény gyerek 

Oda beásva lássa majd, 
Naphosszat asztal mint terül háromszor is 

S éhezve lelkét adja ki. 
Csak arca áll ki, mint úszó a víz szinén, 

Csak állán látszik csüggeni. 
Mihelyt a tiltott étkeken függő szemek 

Világa síri éjbe vész, 
Aszalt velője és kiszáradt mája majd 

Adjon szerelmi bájitalt. 

Hogy nem hiányzott a rimini Fólia, 
A férfi-kéjek asszonya, 

Varázsigékkel ki az égről csillagot 
Leénekel s holdat lehúz: 

Szentül hivé a pletykaságok városa, 
Nápoly s a szomszédos vidék. 

Sárga fogával most a vad Canidia 
Rágván vágatlan körmeit, * 

Mit szólt s mit nem szólt? „Most, oh most segítsetek 
Minden dolgomba' hü tanúk, 

Éj és Diana, csendességnek asszonya, 
Midőn titokban áldozok: 

Most sújtsa gyűlölt ellenségim hajiokát 
Bosszúra kész hatalmatok! 

Mig a vadak félelmes erdő rejtekén 
Nyugosznak, azt a vén buját 

Ugassa meg jól köznevetség tárgyaként 
A Suburában minden eb. 

Nárdustól illatozzék, a melynél külömb 
Kezemből nem került ki még. 

De hah, mi történt? Mért nem hat, miként szokott, 
Medea bűvös írja most, 



Mellyel Creon leányán, Jason ágyasán 
Vad bosszút állt és elfutott, 

Midőn az ifjú nő méreggel áztatott 
Ruhába' porrá hamvadott ? 

Pedig se füvet, sem vadonban rejtező 
Gyökért el nem vétettem én. 

Oly bűvös írral kentem ágyát, mely vele 
Feledtet minden más leányt. 

Jár-kel nyugodtan ! Ah, megtört varázserőm 
Tudósabb nő varázslatán! 

Megállj csak, Varus, sírsz te még nagyon sokat, 
Olyan szokatlan szert iszol, 

Hogy visszafutsz eszed nekűl, mely meg se tér, 
Akárhogy hívja bűverő. 

Erősb italt, erősbet készítek neked, 
Szabadkozásod hasztalan: 

Előbb sülyed le tengerár alá az ég 
* És föld terűi fölötte el, 

Mint te szabad léssz s nem lángolsz irántam úgy, 
Mint kormos lánggal a szurok." 

A fiu most már nem kérlelte, mint előbb, 
Szelíden a vad szíveket; 

Azt sem tudá, hogyan vegyen szót átkihoz, 
De mint Thyestes, harsogá: 

„Mérges varázs joggá másíthat jogtalant, 
Bosszút nem állít meg soha. 

Átok reátok! Semmiféle áldozat 
Ki nem békíti átkomat, 

S ha tőletek halálra szánva meghalok, 
Üldöz bosszúló szellemem, 

És arcotokba vájom görbe karmaim 
— A szellem erre képes ám — 

És lázas kebletek fölött ütvén tanyát, 
Elrablóm minden álmotok. 
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Utcák során kővel dobál a csőcselék 
S agyon ver, fajtalan banyák. 

Széthordja aztán temetetlen testetek' 
A farkas-falka, vad madár, 

S szegény szülőim', kik túlélnek engemet, 
Megvigasztalja sorsotok". 



A G Y Á V A T Á M A D Ó . 
Egy rágalmazó poétához, 

r 

Ártatlan vándorokra mért támad dühöd, 
l Te, farkas ellen gyáva eb? 

Merszed ha van, fordítsd a mérged ellenem: 
Meglátod, visszamarlak én! 

Mint egy molossus avvagy spartai kopó 
— A pásztornépnek jobb keze — 

Hegyzett fülekkel üldözök minden vadat 
Keresztül a havas mezőn. 

Te, ha az erdőt átcsaholtad rémitőn, 
Az eldobott koncot lesed. 

Vigyázz, vigyázz! Mert harcra készen emelem 
Szarvam s a hitványt feldöföm, 

Mint Archilochus Lycambest, a hitszegőt, 
Vagy Hipponax — ellenfelét. 

Ha megmar egy méregfog, tán pityergjek-é, 
Mint egy gyámoltalan gyerek?! 



73 Z O R D I D Ő . 
A rómaiakhoz. 

Hová, hová, gonosz faj ? Most dugád el, és 
Megint acélt ragad kezed? 

Kevesled a latin vért, mely a harcmezőn 
Ömlött s Neptunus árjain? 

Nem, hogy kevély irigyünk, Karthagó falát 
Földig perzseljék üszkeink, 

Vagy a még sértetlen britt súlyos láncokat 
Vonszoljon itt, a Szentuton, 

Hanem, hogy önkezétől vesszen városunk, 
Mint óhajtják a parthusok. 

Se farkas, sem oroszlán nem cselekszik így, 
Az is kíméli ön-faját. 

Vak düh ragad talán, avagy felsőbb erő, 
Vagy bűntudat? Feleljetek! 

Hallgatnak, arcuk halálszíntől sáppadoz 
S borzadva kábul szellemük. 

Úgy van, kemény sors űzi Róma gyermekit, 
Testvérölés szörnyű bűne, 

Mióta Remus tiszta vére földre folyt, 
Az unokáknak átkaúl. 



A Z A C T I U M I 
G Y Ő Z E L E M H Í R É R E . 
Maecenashoz. 

Boldog Maecenas, palotádban, mondd, mikor 
Isszuk meg a caecubumit, 

Mit ünnepi torra tartogatsz? Im' a babért 
Caesarnak adta Juppiter! 

Vegyüljön ismét a dór lantnak dallama 
A phryg fuvola hangival, 

Mint nem rég', amikor „Neptunus hős fia" 
Égő hajóiról futott, 

Ki szökevény szolgákról örömmel levett 
Lánccal rémíté városunk'. 

Római harcos — utókor, el sem hiszed — 
Egy asszony hü jobbágyaként 

Hord sánckarót, hord fegyvert és redős 
Herélteknek szolgája lett, 

És rút gyaloghintón akad meg római 
Sasok között a Nap szeme! 

Láttára ennek kétezer gallus lovas 
Caesart éltetve átcsapott, 

Amíg az ellen megrémült hajóhada 
Egy rév zugába rejtezett. 

Oh Győzelem, hol késik hát arany kocsid 
S az áldozatra szánt barom ? 

Oh Győzelem, nem hoztál ily nagy hadvezért 
Jugurtha harciból haza. 

Még Africanus sem nagyobb, bár hirdetik 
Nevét Karthago romjai. 

Az ellenség, leverve szárazon, vizén, 
Mily gyászra váltá bíborát! 

Most ellenes szelekkel a száz városú ' 
Créta felé siet talán, 
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Vagy déli széltől csapkodott Syrtis felé, 
Vagy bolyg bizonytalan vizén. 

Hozz csak kupákat, öblösebbeket, fiú, 
S chiosi bort vagy lesbosit; 

Vagy adj fanyar caecubumit, melytől üdül 
A habtól hányatott gyomor. 

Gondunk s félelmünk Caesarunk jólléteért 
Hadd mossa el Bacchus leve! 
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J Ó U T A T ! 
Meviushoz. 

Baljós jelekkel indul útnak a hajó, 
Viszi a bűzös Meviust. 

Hullámhegyekkel ne feledd, oh déli szél, 
Csapkodni mindkét oldalát! 

Fekete Eurus a tengert kavarja fel 
Széthányva evezőt, kötélt. 

Mely hegytetőn rengetve tördel tölgyeket, 
Rengesse észak zord szele. 

Sötét éjben ne lásson egy jó csillagot, 
Ha Orion búsan leszállt. 

Ne is haladjon nyugodalmasabb habon, 
Mint Graecia győztes hada, 

Midőn a feldúlt Trójáról szentségtörő 
Aiaxra szállt Pallas dühe. 

Hogy' jajgatsz, férfiatlan' hogy' nyafogsz, 
De nem hallgat rád Juppiter, 

Midőn a záporöntő déli szél s a vad 
Habok hajódat széttörik. 

Ha majd a parton elnyúlsz s mint kövér falat 
Jól tartod a sirályokat, 

A Viharoknak hálából egy fajtalan 
Bakot s egy bárányt áldozok. 

• • • 
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ő VIGASZ A BORBAN. 
Barátaimhoz. 

Borzasztó zivatar zord fellege üli egünket, 
Esőt s havat szór Juppiter; tombol az északi szél 

Tengeren, erdőn át. Nosza rajta, barátim, a legjobb 
Alkalmat adja rá e nap: míg virul ifjukorunk, 

Gondok fellegitől ne legyen beborulva a homlok. 
Elő a bort, mely az idén terme, hogy én születém. 

Szót se egyébről! A kegyes isten jóakaratja 
Tán megjavítja zord időnk. Rajta, hisz itt van a perc: 

Perzsa kenet hadd hintse fejünk, és zengjen a lant is, 
Hogy a nyomasztó gondokat lágy szava űzze tova. 

Mint a hires Chirón jóslá a dicső Achilesnek: 
„Thetis halandó gyermeke! Isteni hős ivadék! 

Téged a trójai föld vár, mellyet a lassú Scamander 
Hüs habja és a gyors Simois egybevegyülve hasít. 

Éltednek fonalát ott tépik széjjel a Párkák 
S tengerszinü anyád se hoz vissza honodba soha. 

Minden búban a bor meg a dal legyen enyhületedre, # 

Nincs édesebb vigasztalónk, gond ha emészti 
[szivünk." 

• • • 
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. M E N T S É G . 

Maecenashoz. 

Hogy lehet az, hogy ilyen tétlen puhaságba merülve 
Még ébren is csak álmodom, 

Mintha csak álomadó italábul a Léthe vizének 
Oltottam volna szomjamat, 

Kérded, Maecenas, s meg is ölsz már, annyira faggatsz. 
Egy isten, isten tiltja azt, 

Hogy régen megígért s meg is indult jambusaimnak 
Végére tudjak jutni már. 

Ép' úgy ég a szivem, mint Teios dalnoka égett 
A samosi Bathyllosért; 

Annyiszor elzokogá lant mellett szíve keservét 
Úgy könnyedén, úgy pongyolán ! 

Lám, a te szíved is ég! S ha van ollyan tiszta a lángod, 
Mint az, mely Tróját perzselé, 

Örvendj üdvödnek. Lásd, engem Phryne sanyargat, 
S hajh, eggyel az nem éri be! 

• • • 

1 9 4 



15. N E A E R A E S K Ü J E . 

Ej vala és a derült égen ragyogott a szelíd Hold 
Az apró csillagok között, 

Amikor elszántan, hogy megcsalod isteneinket, 
Nevükre esküt esküvél 

— És öleiéi, valamint a tölgy sudarát a borostyán 
Reám tapasztva lágy karod —: 

Míg a hajósra vihart küld ellenséges Orion 
S farkas a bárányt üldözi, 

Phoebus elomló fürteivel míg játszik a szellő, 
Frigyünk mindaddig élni fog. 

Hah, de Neaera te, megkeserülöd férfiu-voltom! 
Ha él Flaccusban férfi még, 

El nem türi, hogy a szivedet másoknak od' adjad, 
Magához méltóbbat keres, 

S állhatatosságán hogy csorbát üssön e szépség, 
Fájdalma azt nem engedi. 

Ám te, akárki vagy is, ki kegyét éldelve, bajomban 
Rajtam kacagsz s győzelmet ülsz, 

Légy bármennyire dús nyájakban, földben, aranyját 
Elődbe ontsa Pactolus, 

Pythagoras minden titkába be légy te avatva 
S légy szebb, mint Nireus vala: 

Majd keseregsz, ha szerelmének más éldeli napját, 
S nevetni akkor — én fogok! 

• • • 
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16. A R Ó M A I N É P H E Z . 

Második emberkor pusztái polgári tusákban, 
Rómát magát önnön hatalma dönti meg, 

Mellyet a szomszédos marsus megrontani nem bírt, 
Sem ijjesztő hadával a tusk Porsena, 

Sem az irigy hatalom, Capua, sem Spartacus, a vad, 
Sem az allobrox, a hitlen felforgató; 

Meg nem győzhete vad Germania kékszemű népe, 
Sem a szülők átkával sújtott Hannibal: 

lm' mi veszítjük el őt, átkos vérből eredett faj, 
S vadállatok tanyája lesz e föld megint. 

Lábát a győztes barbár majd megveti üszkén, 
Lovak patája csattog városunk kövén 

SRómulusunk csontját, amelyet nap s szél ma nem érint, 
— Oh szörnyű látvány! — dölyfös ellen szórja szét. 

„Mit kell tenni, e nagy bajtól hogy megmenekedjünk?" 
Ezt kérditek mind, a jobb rész kétségkívül, 

íme, fogadjátok szavamat: mint Phocea népe, 
Megátkozván hazája földjét s tűzhelyét, 

Mind kivonult, erdők vadjának hagyva tanyául 
Saját lakát s az isteneknek templomit, 

Ahova lábunk visz, menjünk, hova tengerek árján 
Ragadnak a dél vagy nyugat fuvalmai. 

Hellyes-e vagy jobbat javasoltok? — Mért habozunk hát 
Hajóra szállni, jósjelünk ha kedvező? 

Ámde megesküdjünk: haza térni tilos, mig a szirtek 
Felszállva nem röpülnek a tenger szinén. 

És a vitorlánk nem fordul haza, míg a Matinus 
Ormát nem csapkodják a Padus habjai; 

Míg tengerfokká nem lessz a nagy Appenninus, 
S természetellenes kéj míg nem párosít 

Oly elütő két fajt, mint a tigris meg a szarvas, 
A vércsével míg nem szeretkezik galamb, 



Míg bizalommal a marha se féli a sárga oroszlánt 
És sírna testtel sós vízben nem él a bak. 

Erre megesküdvén s minden gátjára az édes 
Hazajutásnak, induljunk mindannyian, 

Vagy legalább a müveit, jobb rész: a botor meg a gyáva 
Csak nyomja átokverte fekhelyét tovább! 

Ám ti, erős lelkek, ne kesergjetek asszonyi módon, 
Az etrusk part mentében csak repüljetek. 

Im' ránk vár a világ nagy tengere, rajta, siessünk 
Dús szigeteknek áldott, szép mezőire! 

Ott meghozza a föld szántatlanul évi adóját, 
Nyesetlen' évről-évre a szőlő virúl; 

Ott sose csalja meg a kertészt az olajfa bogyója, 
Ojtatlan fáján díszlik a sötét füge; 

Méz csorog a tölgyfák odújából s bérci oromról 
Szökellve harsog a patak kristály vize. 

Híni se kell, önként jön a kecske fejés idejére 
S a kedves nyáj is duzzadt tőgyet hoz haza. 

Éjjel a juhaklok körül ott nem dörmög a medve, 
A föld alól nem gyűrűzik ki vipera. 

Járvány ott sosem árt a baromnak, s nincs az a csillag, 
Melynek hevét aszalva sinylené a nyáj. 

Boldogan ott még sok bámulni-valóra találunk: 
Záporral Eurus el nem söpri a vetést. 

A száraz rög alatt a kövér mag soha se sül ki, 
Bölcsen mérsékel nedvet s hőt az ég ura. 

Bárkájuk' nem kormányzák ide Argohajósok, 
„ Az arcátlan Medea lábát nem tevé ide; 
Sidoni kalmárok se hajóztak e partra eleddig, 

Se hős Ulixes sok bajt türt hajóshada. 
Juppiter a mikoron az aranykort rézre cserélte, 

Egy jámbor fajnak szánta e szép partokat. 
Vaskor jött azután: hallgatván jós szavaimra 

Megszabadulhat ettül, aki istenes. 
• • • 
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V E Z E K L É S . 
Canidiához. 

Tudásod nagy hatalma már hódolni készt: 
Persephoné sötét honára kér szavam, 

Diana sérthetetlen istenségire 
És hathatós igéid bűvös könyvire, 
Amelyekkel lehívod a menny csillagit: 
Varázslatod szüntesd meg, oh Canidia 
S pergő csigádat fordítsd vissza, vissza már! 
Achillest is meglágyította Télephus, 
Bár nagy-kevélyen szembe állítá vele 
Mysus hadát s hegyes lándzsával támadá. 
Férfiölő Hectort, a szárnyasok s kutyák 
Prédáját, megkenhették Trója asszonyi, 
Hogy a király, elhagyva Ilion falát 
A hajthatatlan Achilles elé borúit. 
Az annyi bajt türt Ulixes bajtársai 
Circe kegyéből levedlék a durva bőrt 
És sertét tagjaikról, s visszatért legott 
Elméjük, nyelvük s nemes arcvonásaik. 
Túl az elégen meglakoltatál te már, 
Hajós legények és kalmárok kedvese. 
Oda van ifjúságom, és az üde szín 
Elhagyta csontra száradt, halvány bőrömet. 
Bűvös kenőcseidtől a hajam fehér 
S a gyötrelemben nincs szünet, nincs enyhülés. 
A nap az éjt, az éjt a nap szorítja ki, 
Keblem feszül és nem tud föllélegzeni. 
A mit tagadtam, most hiszem, szegény fejem : 
Sabin varázsigédtől csenghet a szivünk 
S marsus ráolvasástul a fej szétszakad. 
Többet kívánsz még ? Tenger és föld ! Lángolok 
Nessus sötét vérétől így nem lángola 
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A hős Herakles; így Sicíliába' sem 
Az Aetna torka. Míg kiégett hamuként 
Kóbor szeleknek nem leszek játékszere, 
Colchisi mérgek izzó műhelye leszel? 
Mi lesz a vége? Mily sarcot róvsz még reám? 
Szólj, én a kívánt büntetést elszenvedem 
S engesztelésül, ha kívánod, áldozok 
Egy hekatombát vagy füllentő lantomon 
Zengem, ha tetszik: „Oh erényes tisztaság! 
Arany csillagként jársz te majd az ég ivén. 
Castor és Pollux a lantost, ki Helenát 
Gyalázni merte, bár vaksággal bünteték, 
A vezeklőnek szemefényét vissz'adák. 
Te is add vissza — könnyű néked! — eszemet, 
Te, származásra tiszta lény s nem vén banya, 
Ki tudja, hogy kell a kilencedik napon 
Széttúrni, szórni a szegények hamvait. 
Emberbarát a szíved, tiszta a kezed, 
Méhed gyümölcse Pactumeius s ágyadat 
A te véredtől mosta bábádnak keze, 
Ha gyermekágyad egy-kettőre ott hagyád". — 

„Könyörgéssel mit ostromlod süket fülem? 
A szirt, amelyet tenger vad hulláma ver, 
Nem hallja jobban a csupasz hajós szavát. 
Vagy azt hivéd, hogy a szabad szeretkezés 
Titkát büntetlen' pellengérre állítod ? 
S az esquilinus bűvészet főpapjaként 
Büntetlen' tetted pletyka tárgyává nevem ? 
Mért tömtem volna pénzzel a paelignusi 
Banyák zsebét gyorsabb hatású méregért? 
De lassúbb lészen, mint kivánnád, végzeted. 
Keserves élet vár reád még, nyomorult: 
Legyen, ki hordjon új meg új gyötrelmeket. 
Nyugalmat óhajt Pelops atyja, Tantalus, 



Bő lakománál ki mindig csak éhezik; 
Nyugalmat a sasnak kitett Prometheus; 
A hegytetőre kívánná Sisyphus is 
Kövét gurítni: ámde tiltja Juppiter. 
Megunod élted zaklató gyötrelmeit 
S toronytetőről vágynál majd leugrani, 
Kebledbe kardot döfni, jó noricumit, 
Nyakadba hurkot kötni — minden hasztalan 
Gyűlölt válladra ülök akkor mint lovas, 
S győzelmi gőgöm csillagok közé emel. 
Vagy én, kiről, kíváncsi, jóf tudod magad, 
Viaszbabákat hogy életre kelt szavam, 
S varázsigéim a Holdat lebűvölik; 
Ki fölidézek elhamvasztott holtakat 
S tudok keverni célnemvétő kéjitalt: 
Sírjak, hogy rajtad csúffá lesz művészetem? 
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J E G Y Z E T E K A Z O D A K 

E L S Ő K Ö N Y V É H E Z . 

1. Prologus. Horatius Kr. e. 23-ban adta ki ódáinak 
három első könyvét pártfogójának, Maecenasnak ajánlva. 
A gyűjtemény élére ajánlásul s költeményeinek prológusául 
tette ezt a költeményt. — A 8. versben említett hármas 
tisztség: az aedilisi, praetori és consuli hivatal. 

2. Megmentőnk a vészben. Kr. e. 28 vagy 27-ből, mikor 
attól tartottak, hogy Octavianus leteszi a rá ruházott rend-
kívüli hatalmat és ezzel felidézi a lezajlott polgárháborúk 
rémeit. Csodás égi tünemények és elemi csapások mind-
járt Caesa r halála után rémületbe ejtették Rómát. A 2. 
strófában említett mythikus özönvizböl csak Deucalion és 
Pyrrha menekült ki. — A 7. strófában említett szent szüzek: 
Vesta papnői. — A költemény utolsó előtti strófáját megelőző 
strófában a költő az emberi testet öltött Mercurius istent 
látja Augustusban, mert Mercurius az, aki a bajban levőt 
leginkább megsegíti. 

3. A Vergiliust vivő hajóhoz. Vergilius élete utolsó 
évében Kr. e. 19-ben utazott Athénbe. E költemény bizony-
sága szerint azonban már korábban is készülődött. — Cyp-
rus i s tennője : Vénus, ki a hajósoknak védője. A tündöklő 
Iker Castor és Pollux iker csillagzata, melyhez szintén 
fohászkodtak a viharban. 

4. Tavaszi dal. Sestiuszal együtt katonáskodott a költő 
Brutus seregében. Az utolsó strófában a fejedelmi szék a 
lakomakirály (symposiarchos) széke, kit a mulatók válasz-
tottak, hogy az ivás dolgokban rendelkezzék. 

5. A hajótörött hálája. Tudnunk kell, hogy a tengeri 
vészből megmenekültek egy hajótörésüket ábrázoló fest-
ményt ajándékoztak hálából Neptunus templomának. 

6. Az én Múzsám. Agrippa nyilván szerette volna, 
hogy H. megénekel je hadi telteit. (V. ö. Berzsenyi: Me-
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lisszához.) Ö vívta ki Octavianusszal az actiumi győzelmet 
(31 Kr. e.) 

7. Ubi bene, ibi patria. A felsorolt szigetek és váro-
sok gyönyörű fekvésükről és történetükről voltak híresek. 

8. A turbékoló harcfi. Sybaris álnévvel a költő Sybaris 
városának elpuhult lakóira céloz („szibarita váz": Berzsenyi). 
A férfias sportokat, testgyakorlatot és játékokat a Tiberis 
balpartján elterülő Mars-mezején végezték. 

10. Hymnus Mercuriushoz. Ez a Mercuriushoz intézett 
kedves hymnus inkább a görög Hermes érdemeit és tulaj-
donságait dicséri. O készítette az első lantot egy béka-
teknőből. 

11. Élj az idővel! A babonás római nők akkoriban 
sokat tudakolták a jövőt chaldaeai mágusoktól. 

12. Hymnus Augustushoz. Valószínűleg Kr. e. 25-ből. 
Akkor jegyezte el a 12. strófában említett Marcellus, Augustus 
unokaöccse, nagybátyjának leányát, Júliát. — A szűz istennő: 
Artemis (Diana). — Leda két fia: Castor és Pollux. 

14. Az állam hajójához. Allegória, mely Alcaeus pél-
dájára a veszélyben levő államot a viharban hánykódó hajó 
képével illusztrálja. A költőt magát is a viharhányta hajón 
kell képzelnünk, ki azonban nem a maga életét, hanem 
a hajót félti. A költemény Kr. e. 33-ból való lehet, mikor 
Octavianus és Antonius közt kitörőben volt a döntő mér-
kőzés. — Az utolsó strófában említett csömör é s bosszúság 
arra a hangulatára vonatkozik költőnknek, mikor hazája 
jövője felől ké tségbeesve távoli országba szeretett volna 
vándorolni. (L. Epo. 16.) 

15. Nereus Parishoz. Az elbeszélt mythosban nyilván 
a kor eseményei tükröződnek. Pqrisban Antoniusra, Hele-
nában Cleopatrára ismerhetünk. A költemény Kr. e. 31/30 
telén keletkezhetett, mikor az actiumi ütközet után Anto-
nius Cleopatra udvaránál időzött. 

16. Megkövetés. A költő — úgy látszik — csakugyan 



megsemmisítette az inkriminált jambusokat, azaz gúnyos 
verseket, melyekből kitűnhetnék, ki volt az a megbántott 
szépség, akihez ezt a kedves, játszi palinódiát intézte. 

17. Meghívás. Tyndaris célzás Tyndareus leányára, 
Helenára. — A ieosi lant: Anakreon lantja. 

18. Okkal móddal! A költő nem akarja a thyrsust 
Bacchus ellenére rázni, vagyis az istent féktelen mulatozás-
sal sérteni, sem szent titkait az avatatlanoknak kifecsegni. 
Ellensége a zajos lármának, mellyel Kybelét tisztelték, az 
üres hírvágynak és a bormegoldta nyelv csacskaságának. 
A thyrsus a Bacchusünneplők borostyánnal borított és 
fenyűtoboz végű botja. 

20. Meghívó Maecenashoz. A színház közönsége nagy 
tapssal fogadta Maecenast, mikor betegségéből felgyó-
gyulva a nézőtéren megjelent. 

21. Apollo és Diana dicsérete. Talán a már Kr. e. 23-
ban tervezett, de elhalasztott százados ünnep megéneklé-
sének bevezetése akart Jenni. — Apollo öccse: Mercurius. 

22. A múzsa kegyelme. A befejezést v. ö. Berzsenyi-
nek Az én osztályrészem c. ódájával. 

25. Levélhullás. Valószínű, hogy Lydia nem hallgatta 
meg a szerelmes költőt: ezért kell most bűnhődnie. 

v28. Archytas. A költő az apuliai part mentén hajózik. 
Eszébe jut az ott elveszeit tudós Archytas s ez alkalmat 
ad arra, hogy a halál elkerülhetetlen-voltáról elmélkedjék. 
A költemény másik felében („Engem is . . .") olyan ember 
lelkét beszélteti, aki épen ott, csak most veszett a tengerbe s 
míg a teste nincs eltemetve, nem találhat nyugalmat. — 
Pythagoras, a lélekvándorlás tanítója, azt állította, hogy ő 
már élt egyszer s a trójai háborúban ő volt Euphorbos 
(Ilias 16, 808). 

29. Lehetséges-e ? Úgy látszik, Iccius csatlakozni akart 
Aelius Gallus arabiai hadjáratához, mely 25-ben kezdődött 
s 24-ben kudarccal végződött. 
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31. Templomavatáskor. Augustus 28-ban pompás temp-
lomot emelt Apollónak a Palatínuson. A felavatás napján 
a költő is elmondja, mit kér az istentől. 

32. Lantomhoz. Lesbos hős szülötte: Alcaeus, a fegy-
verforgató költő. 

33. Vigasztalás Tibullushoz. Tibullus nem említi elé-
giáiban Glycera nevét, csak Déliát és Nemesist, mind-
amellett bizonyos, hogy ez a költemény (mint Ep. I., 4. is) 
a költő Tibullusnak szól, kivel H. szíves baráti viszony-
ban volt. 

34. Magába-szállás. A tiszta égből csodásan lecsapó 
villám az istenfélelem útjára téríti a balga bö lcseség (Epi-
kuros) útján tévelygő költőt. 

35. Fortuna istenasszonyhoz. 27-ben a britannusok ellen 
tervezett hadjáratot Augustus, mely elmaradt; 26-ban Arabiába 
vitt hadat Aelius Gallus (Cárm. I., 29.), mely kudarccal 
járt. A készülődések alatt írta H. ezt a könyörgést Fortu-
nához, kinek Latiumban, különösen Antiumban (Anzio) és 
Praenes tében (Palestrina) kiváló kiiltusza volt. — A zordon 
végzet kényszere: a megszemélyesített Ananké (Necessitas), 
mely Fortuna előtt jár annak szolgálójaként. A kezében 
tartott eszközök úgy jellemzik, mint az emberi sors építő-
mesterét . 

36. Numida megjöttekor. Plotius, Numida 24-ben tért 
meg Augustusnak a hispaniai cantaberek ellen folytatott 
hadjáratából . 

37. Nunc est bibendum. «Kr. e. 30-ban, Antonius és 
Cieopatra halálának hírére írta H. ezt a költeményt, mely 
hazafias örömtől áradoz, megvetéstől izzik s az e l ismerés 
accordjaival végződik. Alcaeus is így ujjongott Myrsilos 
kényúr halálakor. 

• • • 

2 0 6 



J E G Y Z E T E K A Z O D A K 

M Á S O D I K K Ö N Y V É H E Z . 

1. Nagy feladat! Juno, ki pártfogója volt a karthagói-
aknak, Jugurtha legyőzésekor elhagyta Afrikát (mert a fel-
dúlt ország és város lakóival együtt az ott lakó istenek is 
kivándorolnak), de Jugurtha legyőzőinek ivadékait Thapsus-
nál mintegy engesztelésül Jugurtha szellemének áldozta. 

6. A nyugalom réve. Septimiusnak, aki kész volna 
barátját messze földekre elkisérri, a költő tudtára adja 
lelke vágyát. 

8. A csapodár Barinéhoz. Arany János átültetésénél 
jobbat és szebbet nem nyújthattam. 

9. Vigasztalás. A 3. strófában: „aki három emberkort 
ért" az Iliasban szereplő Nestor, kinek fia, Antilochus, elesett. 

12. Az én dalom. Maecenas azt kivánta Horatiustól, 
hogy énekelje meg Octavianusnak Antoniuson aratott győ-
zelmét. Erre felel a költő. 

13 .A kidőlt fa. Kr. e. 50-ban a költőt Sabinumában 
egy kidőlt fa csaknem agyonütötte. Ez az eset szolgálta-
tott alkalmat e költeményre. 

14 .E lmegyünk , elmegyünk! V. o. Berzsenyinek Káldi 
Pálhoz intézett költeményével. 

15. A fényűző kor. Augustus 28-ban, mint censor, 
korlátozni akarta a gazdagok fényűzését és építkező má-
niáját. E költemény ugyanezt a célt szolgálja. 

17. Híven a sírig. Maecenas sokat betegeskedett és 
nagyon félt a haláltól. Panaszaira válaszol a költő. A 3. 
strófa jóslata csaknem szó szerint betelt : Maecenas halá-
lát csak két hónappal élte túl. 

19. Bacchus hatalma. Bacchus nőül vette a Theseus-
tól elhagyott Ariadnét és fejdíszét csillagúl az égre he-
lyezte. — Az alvilág akkor látta Bacchust, mikor anyjáért, 
Semeléérl oda leszállt. 



20. Halhatatlanság. Már Ennius azt mondja sirversé-
ben, ne sirassa senki, mert ő élve száll az emberek közt 
szájról-szájra. V. ö. Vörösmarty: „Kisfaludyt ne keresd e 
keskeny sírban, o honf i !" stb. Petőfi: 

Anyám, az álmok nem hazudnak, 
Takarjon bár a szemfödél, 

Dicső neve költő fiadnak 
Anyám, örökkön él 1 

• • • 
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J E G Y Z E T E K A Z Ó D Á K 
H A R M A D I K K Ö N Y V É H E Z . 

1. A boldogság titka. A harmadik könyv élére állított 
hat óda („római ódák") a legmagasabb fokot jelzi, melyre 
H. ódaköltészete fölemelkedett. Mindjárt az első strófában 
hirdeti a költő, hogy mint a múzsák papja, az ifjú nemze-
déknek azokat az ősrómai erényeket akarja szivére kötni, 
melyek a múltban Rómát naggyá tették s melyek az elharapód-
zóit romlottság fertőjéből ismét kiemelhetik. Ezekkel az ódák-
kal H. részesévé vált Augustus reformtörekvéseinek, ki 
szintén az ősök példájával akart hatni az erkölcsök újjá 
élesztésére. Az első óda, melyben a külső javaktól füg-
getlenül a kevéssel megelégedés t hirdeti a boldog élet 
fő feltételeinek, valószínűleg Kr. e. 29-ben kelt. 

2. „A haza minden előtt!" A férfias bátorság (kvő^elu, 
virtus) ajánlása. Hozzátartozik a hűség, a hű titoktartás 
(fides). 

3. Az ország talpköve. Igazságosság és rendületlen 
állhatatosság minden ország támasza és talpköve. Rendü-
letlen igazságszeretet juttatta az égbe Polluxot és Hercu-
lest (közöttük foglal majd helyet Augustus is), Bacchust 
és Romulust. Ellenben Tróját hitszegés és jogtiprás porba 
döntötte. Ezért Juno csak oly föltétel alatt békült ki a 
rómaiakkal (mint a trójaiak utódaival), s egyezett bele 
Romulusnak apotheosisába, ha Róma minden közösséget 
.megszakít a hitszegő Trójával; Rómának csak oly föltétel 
alatt engedett világuralmat, ha lemond Trója újjáépítésé-
nek tervéről. — Ez a terv, mint Suetoniusból tudjuk, már 
Caesar t is foglalkoztatta, s nem lehetetlen, hogy Augustus 
idejében is hangoztatták némelyek, hogy a birodalom szék-
helyét keletre, talán épen a régi Trója helyére kellene 
áthelyezni. Ez ellen tiltakozik a költő. — Az 5. strófában 
„a szépség bűnös, végzetes b i r á j a" : Paris (Antonius?) , 
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az „idegen nő" célzás lehet Cleopatrára s a 7-dikben a 
„hírhedt vendég" ismét Antoniusra; „a gyűlölt unoka" a 
köv. s t rófában: Romulus. — Az óda kelte 27. előtti időre 
nem tehető, mert csak akkor adta meg a senatus Octavia-
nusnak az Augustus címet. 

4. A Múzsa áldása. A Múzsák áldása szépíti meg az 
é le te t ; minden, ami a Múzsák szelíd bölcseségével ellen-
kezik, romlásra vezet. A költő maga gyermekkorától kezdve 
élvezte a Múzsák csodás kegyét. Ahol a Múzsák nemesítő 
hatása hiányzik, ott a nyers erőszak uralkodik, mely min-
den dicsőnek hadat üzen, míg saját terhe alatt össze nem 
omlik. Ezt példázza a titánok (he lyesen : a gigászok) pél-
dája, kik a Múzsákkal barátságos istenektől megfékezve 
örökké bűnhődnek vakmerőségükért . (Allusio arra, hogy 
Augustus szelíd bölcseségével törte meg a forradalmak 
gonosz, nyers hatalmait). 

5. Regalus. A barbárokkal való harcban győzni kell, 
vagy meghaln i : ezt kívánja a haza becsülete. Crassus ka-
tonái szégyent hoztak a hazára, mert fogságba esve, az el-
lenség földjén alapítottak családot és otthont. Ezzel szem-
ben a lelki nagyságnak legdicsőbb példáját adta Regulás 
adott szavának rendületlen beváltásával. — Ez az óda 
27-ben vagy 26-ban kelt, mikor a költő még bizakodhatott 
a britanniai hadjárat s ikerében. 

6. Istenfélelem. A bajok fő forrása az elharapódzott 
erkölcstelenség, a családi élet züllött volta, a vallástalan-
ság. Milyen más volt a régi, egyszerű kor, a régi puritán 
e rkö lcs i „De jaj , csak így jár minden az ég a la t t i " (V. ö. 
Berzsenyi : A magyarokhoz). 

7. Hűséget a hűnek! A hat komoly óda után egy 
kedélyes, pajkos, de más ember sorsa iránt melegen érző 
szívről tanúskodó dal. 

8. Az agglegény ünnepe. A Matronaliát, a házasok 
ünnepét, márc. l - jén ülték. — A kidőlt fáról szól a II. 
könyv 13. darabja. — Kelte 28-ra tehető. 
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9. Múlt, jelen, jövő. Az egyetlen drámai formájú dal 
H. dalai közt a pásztori költemények váltakozó párbeszé-
deinek példájára. Scaliger, a nagy tudós ( f 1558) édesebb-
nek vallotta az ambroziánál és nektárnál. 

10. Lyce kapuja előtt. A kedves aj taja előtti kese rgés 
eléggé gyakori tárgya volt a hellenisztikus epigrammának, 
pásztori költeménynek és elégiának. Horatius most ezt a 
tárgyat s ezt a motívumot a lyrába viszi bele. („Ständchen." ) 

11. Mercurius, ihless! A költő a büszke, dacos Lydével, 
ki semmit sem akar tudni szerelemről, szembeállí t ja ellen-
tétül Danaos leányát, Hypermestrát, ki mint igazi nő, atyja 
kegyetlen parancsával dacolva, megmentette férjét a halál-
tól, akármit kellett is ezért szenvednie. 

12. Oh, a leány sorsa .. .! Kiessling Neobule mono-
logjának tartja e verse t ; én inkább Naucknak adok igazat, 
ki a költő vigasztaló szavait látja benne. A pajkos, szár-
nyas gyermek: Ámor. 

13. Forrásavatás. A forrósokat szenteknek tartották 
és áldozatokkal ünnepelték. A költő sabinumi birtokának 
egyik forrását, a Digentiát a venusiai Bandusia forrás ne-
véről nevezte el. 

14. Örömünnep. Augustus három évig tartó harcok 
után 24 tavaszán diadalmasan tért vissza Hispániából. A 
senatus a hazatérés alkalmából hálaáldozatot rendelt el, 
mivel Augustus a kínált diadalmenetet nem fogadta el. 

15. Egy kacér anyóhoz. Archilochos modorában írt 
persiflage. 

16. Az arany hatalma. Úgy látszik, Maecenas kész lett 
volna Horatiusnak megadni az eszközöket arra, hogy a 
fővárosi körökben méltóképen szerepelhessen . A költő 
visszautasítás helyett szerényen kifejti az igazi boldogság-
ról való nézeteit s kevéssel való megelégedésé t , ámbár 
nem tagadja, hogy az aranynak a világban nagy a hatalma. 
(V. ö. Od . III., 1.) 

17. Őszi dal. Hogy Lamia a mesés Lamostól, az em-
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berevő laesfrygonok (Hom. Od. 10, 81) királyától szárma-
zik, az H. tréfás fictiója. — H. nyilván Lamia vendége 
Formiae melletti nyaralójában. A varjak károgásából és röpü-
léséből másnapra rossz időt jósol. így hát a mezei munka 
szünetelni fog s vidáman megülhetik Lamia születése napját. 

18. Faunus ünnepére. Faunus ünnepének (dec. 5., a 
téli vetés be fe j ezésekor ; febr. 13-ikán is volt ünnepe) 
rajza, mellyel kapcsolatban H. Faunus kegyéért fohászko-
dik földje és apró nyája számára. 

19. Igyunk, barátim! Muraenánál, Maecenas sógoránál 
batyu-tor van. Az étkezés véget é r t ; az egyik vendég tör-
téneti és mythikus tárgyakról hosszadalmas előadásokat 
tart. A költő ezt megsokalja és megegyengeti az útját a 
symposionnak, hogy ihassanak Muraena egészségére az új 
hónap első napjának kezdetekor, mikor Muraena új auguri 
hivatalát megkezdi, maga pedig szerelmi búja ellen vigaszt 
találjon a borban. 

20. Egyenetlen küzdelem. — A verseny bírája (3. strófa) 
Nearchus, ki a pálmaág lábbal taposásával megvetését 
fejezi ki. — Az Ida hegyéről Zeus a szép Ganymedest 
ragadta az égbe s tette pohárnokává. 

21. A boroskorsóhoz. A költő vendégül látja magá-
nál Messallát. Étkezés után inni akarnak. A költő maga 
megy az apothekába s ott egy amphorát fedez fel a polcon, 
melynek pompás bora ő vele épen egyidős. Tréfásan ün-
nepieskedve hozzá intézi kedélyes, kedves hymnusát. 

22. Avatás. H. Dianának szenteli a villája fölé boruló 
piniát s évenkénti áldozatot fogad neki, mivel a piniát egy-
úttal az istennő képviselőjének tekinti. 

23. A szegény asszony áldozatja. A benne kifejezett 
gondolat, hogy „Isten a szívet nézi", a bibliai özvegyasz-
szony fillérjeit juttatja eszünkbe. Már Euripides 946. töre-
déke is azt m o n d j a : 

„Ha istenidnek tiszta szívvel áldozol, 
Bármily kis adománnyal megnyered kegyük." 
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24. A kor bűnei. A „római ódákkal (III., I.—6.) rokon-
tárgyú és rokonhangú óda, de nyilván koraibb időből való. 
A 2. strófában azzal, hogy a munkás egy évnél tovább 
nem műveli a földet, arra céloz, hogy a bő termés meg-
engedi a földmivelőnek, hogy ha egyik évben dolgozott, a 
másikban pihenjen, vagy ha épen kell, más dolgozik 
helyette, aki már pihent. — A 4. strófában a Haza atyjá-
val Augustusra céloz. Kr. e. 2-ben csakugyan megkapta 
Augustus a senatustól ezt a nevezetet. 

25. Diihyrambos. A költő Bacchustól ihletve Caesa r 
apotheosisát akarja megénekelni . 

27. Búcsúszó Galateához. Egy kedves leányhoz szól, 
aki messze, tengeren túlra száll boldogságát keresni. A 
költő búcsúzik tőle, búcsújához intelmeket fűz és Európa 
sorsát hozza fel például 

28. Neptunus ünnepén. Julius 23-ikán, a Tiberis part-
ján lombsátrakban lakomázva ülték Neptunus ünnepét. 
Horatius nem a néptömeg közt akar ünnepelni, hanem 
Lyde társaságában borozgatva. — Cnidus, Paphus úrnője: 
Venus. 

29. Jövel, Maecenas! Meleg nyár van. Maecenas a 
távollevő Augustust helyettesítve őrködik Róma és a biro-
dalom fölött. Horatius meghívja magához, Sabinumba. 
Maecenas a magasan fekvő Esquilinuson lakott; palotá-
jából tágas kilátás nyilt a sabinus hegyláncra s az albai 
hegycsoportra (2. strófa). Szép látvány, de a költő szerint 
„kedvét leli a dús a változásban." 

30. „Aere perennius." Az ódák három könyvének epiló-
gusa, mintegy felirat a költő emelte emlékoszlopon s 
egyúttal felelet az első óda végén hangoztatott, akkor 

még kérdéses vágyra. • 

• • • 
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J E G Y Z E T E K A Z Ó D Á K 

N E G Y E D I K K Ö N Y V É H E Z . 

Az ódák három első könyve után tíz évvel (Kr. e. 13.) 
adta ki H. a negyediket. 

1. Vénushoz. Nem azért fohászkodik hozzá, mint if jabb 
éveiben, hogy jöjjön, hanem hogy maradjon tőle távol. 
Ezzel már jelzi, hogy ebben a könyvben a szerelmi köl-
tészet háttérbe fog szorulni. A költő már 52 éves. 

2. Dircei hattyú, matinusi méh, azaz: Pindaros és 
Horatius. Augustus Kr. e. 16-ban a sygamberek ellen vonult, 
hogy M. Lollius vereségét rajtuk megtorolja. A sygamberek 
neki nyomban meghódoltak, békét kötöttek és kezeseket 
adtak. Rómában nagy Őrömmel várták a diadalmas császárt. 
Julus Antonius felszólította Horatiust, hogy pindarosi ódá-
val ünnepel je a hazatérő államfőt. A költő erre nem vál-
lalkozik. Augustus egyébként csak 13-ban tért haza s min-
den ünneplés elől kitért. A sena tus ekkor határozta el az 
Ara Pacis Augustae felállítását. 

3. Melpomenéhez. H. nem könnyen vívta ki Róma elis-
merését . Végre a Carmen Saeculare nagy sikere (Kr. e. 17.) 
meghozta neki a dicsőséget és elismerést. Büszke reá és 
boldog, de azért a sikert nem magának tulajdonítja, hanem 
a Múzsa kegyes ihletének. 

i 
4. Sast nemzenek a sasok. Augustus, hogy a gazdag 

északi Itáliát megvédje a független alpesi népek támadá-
saitól, Kr. e. 15-ben, 23 éves mostohafiát, Drusust küldte 
ellenük erős hadsereggel . Drusus több csatában leverte 
az edzett hegylakó népeke t ; majd 26 éves bályja, Tiberius 
is ellenük vonult és te l jessé tette a sikert. Drusus első 
győzelmének hírére írta H. ezt a P indaros ra emlékeztető 
dicsőítő költeményt. Drusust és Tiberiust közös néven 
mint Nérókat említi. 

5. A haza szemefénye. Augustus 16-ban Galliába és 
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Hispaniába ment egyrészt a sygamberek ellen hadakozni, 
másrészt a provinciák ügyeit rendezni. Távolléte hosszúra 
nyúlt; csak 13-ban tért haza. A nép már türelmetlenül 
várta s ennek az általános várakozásnak ad kifejezést a 
költő ünnepies és mégis bensőséges , meleg szavakkal és 
természetes közvetetlenséggel. 

6. Előhang a százados énekhez. Az Augustus megbí-
zására írt Carmen Saeculare készen van (Kr. e. 17). A 
költő most ír hozzá előhangot, melyben utasításokat ad az 
ifjak és leányok karának s irántuk való háláját is kifejezi. 

7. Kikeletkor. Rokon az I, 4-el. 

9. A tial halhatatlan. M. Lollius, 21-ben consul, 16-ban 
mint Gallia helytartója, súlyos vereséget szenvedett a sy-
gamberektől . Augustus kegyét nem vesztette ugyan el, de 
úgy látszik, Rómában nagyon elitélték s mint helytartó el-
len erős vádakat hangoztattak. Ezekkel szemben akarja őt 
H. megvédelmezni s dicséri szaktudását, lelki erejét és 
önzetlenségét. A későbbi történetírók, Velleius, Tacitus, 
Suetonius, valamint Plinius egyhangúlag kapzsinak és meg-
v e s z t e g e t h e t n e k rajzolják. Úgy látszik, kortársai előtt egy 
ideig sikerült e tulajdonságait leplezni. 

12. Mulassunk! Nem a költő Vergiliushoz van intézve, 
aki már 19-ben meghalt, hanem egy hasonló nevű üzlet-
emberhez, aki szívesen látott vendég volt az előkelő ifjaknál. 

14. A harcok diadalmas ura. Mint e könyv 4. darab-
jában Drusus, itt különösen Tiberius haditetteit dicséri, 
úgy azonban, hogy az egész voltakép Augustusra írt hym-
nusssá válik. 

15. Augustus, a békeszerző. Mikor Augustus 13-ban 
három évi távollét és diadalmas harcok után hazatért, nem 
fogadta el azt, hogy a senatus a curiában oltárt emeljen 
neki, de abba beleegyezett , hogy az általa szerzett béké-
nek oltárt állítsanak, melyen a legfőbb hatóságok, papok 
és Vestaszüzek minden évforduló alkalmával áldozzanak. 
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H. most az Augustus-szerzetfe békét és áldásait ünnepli és 
magasztalja. így az Augustus nevével befejezett könyvet, 
mint kedves ajándékot nyújthatta át a költészetét nagyra 
becsülő fejedelemnek. 
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J E G Y Z E T E K 
A C A R M E N S A E C U L A R É H O Z . 

A Quindecimviri számítása szerint a legutolsó száza-
dos ünnepet 127-ben ülték meg Rómában. Mivel a sibyllai 
könyvek etruriai számítás szerint 110 évet vettek egy szá-
zadnak, Augustus, miután ezt a nevet már 10 éve viselte s 
miután a birodalom határait keleten és nyugaton biztosí-
totta s a belső ügyeket üdvös törvényekkel rendezte, alkal-
masnak találta az időt arra, hogy 17-ben megünnepel je 
Róma fennállásának százados ünnepét s ezzel uralmának 
megadja a vallásos szenlesítést. A százados ünnep junius 
első három éjjelén és napján ment végbe. A fe jedelem és 
vezére, Agrippa áldozatokat mutattak be s 110 matróna 
sellisterniumot rendezett Junónak és Dianának, azaz két 
sellára, székre állították az istenek képét és lakomát rak-
tak eléjük. Harmadik napon ismét áldozatot mutatott be 
Augustus és Agrippa a palatinusi Apollo templomában s 
az áldozat után egy 27 fiúból és 27 hajadonból álló kar 
énekelte a százados éneket énekelt. Horatiust nem érhette 
volna nagyobb kitüntetés, mint hogy a fejedelem őt bízta 
meg az ünnepi hymnus megírásával. Miképen voltak a 
strófák a fiuk és a leányok kara közt felosztva, azt még nem* 
sikerült tel jes bizonyossággal megállapítani. — Az 5. strófá-
ban említett házassági törvény, a lex Júlia, jutalmakat bizto-
sított a sok gyermekű családnak s az agglegényektől sok 
kedvezményt megvont. 

• • • 
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J E G Y Z E T E K 
A Z E P Ó D U S O K H O Z . 

1. Nem válunk el! Úgy volt, hogy Maecenas elkíséri 
Octavianust az Antonius ellen indított hadban, mely 31-ben 
Actiumnál dőlt el. Ekkor írta H. ezt az epódust. Azonban 
Octavianus máskép intézkedett, nev. Maecenast Rómában 
hagyta helyetteséül. 

2. A falusi élet dicsérete. A kedves, idyllikus rajznak 
és lelkes dicséretnek csak a végén tűnik ki, hogy az egész 
Alfius uzsorás monológja, aki tele hassal böjtöt prédikál, 
mert mikor már azt hisszük, hogy felhagy az üzérkedéssel 
és falura vonul, megint csak visszatér első szerelméhez, 
az uzsoráskodáshoz. 

3. Gyilkos lakoma. A komikus pathos túlzásával át-
kozza meg a költő a „fokhagymát" s tréfásan Maecenas-
nak is rosszat kíván, aki fokhagymás ételt etetett vele. 

4. A felkapaszkodott. A forradalmi idők elég sok efféle 
typust vetettek felszínre; rabszolgák még a senatusba is 
bejutottak. Ki volt az itt megtámadott és gúnyolt, rabszol-
gából lelt parvenü, nem tudjuk. 

5. Canidia boszorkánykonyhájában. Canidia, igazi nevén 
Gratidia, Porphyrio szerint nápolyi származású kenőcsárus 
volt s Rómának hirhedt Subura nevű negyedében lakott. 
Mint varázsitalkeverő boszorkányt rajzolja a Sat. I, 8. és a 
17. epódus. Ez a költemény drámai é lénkséggel egyszerre 
az események sodrába ragadja az olvasót. Canidia hűtlen 
kedvesét, az öreg Varust, bűvös igékkel vissza akarja 
nyerni; társai, Sagana, Veia, Fólia segí tségére vannak. De 
sem az égő áldozat, sem a bűvös igék nem sikere-
sek. Ezért ha tásosabb varázsszerre van szükségük. Ezt egy 
hatalmukba kerített fiucskának velejéből és májából akar-
ják elkészíteni. Nyakig elássák a földbe s éhenhalásra 
kárhoztatják. A gyermek esdeklésével kezdődik a költe-
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mény s átkaival végződik. Ami ezután következett, a gyer-
mek meggyilkolását helyes tapintattal elhagyta a költő. 
Mennyi a valóság az egészben, nem állapíthatjuk meg. 
Annyi bizonyos, hogy a babona és a varázslat, a szerelmi 
bájital hatalmában való hit abban az időben, Rómának 
nemcsak alacsonyabb rétegeiben, ijesztő módon burjánzott. 

6. A gyáva támadó. Ki-létét nem tudjuk. 
7. Zord idő. A sok vérontás után 40-ben létrejött 

Octavianus és Antonius közt a brundisiumi béke s 39-ben 
Puteoliban Sextus Pompeiusszal is megkötötték az egyes-
séget, mely általános amnestiát biztosított. De már ez évnek 
a végén ismét szemben álltak egymással Octavianus és 
Sextus Pompeius. Ekkor hangoztatja az elkeseredett költő 
ezt a kétségbeeset t intelmet. 

9. Az actiumi győzelem hírére. Az actiumi győzelem 
napja Kr. e. 31. szept. 2. De beletelt még egy év, míg 
Alexandria elesett és Cleopatra megszűnt élni. Csak akkor 
írhatta meg a költő az I. könyv 37. darabját. 

14. Mentség. Maecenas sürgette Horatiust, hogy jam-
busait, azaz epódusait egy könyvben egybegyűjtve tegye 
közzé. Erre felel a költő. — Teios dalnoka: Anakreon. 

16. A római néphez. E költemény a philippii veresé-
get (42) követő sötét időkben keletkezett, mikor a költő 
még nem volt baráti viszonyban Maecenasszal , valószínűleg 
40-ben a perusiai háború borzalmainak hatása alatt. Min-
denese t re egyike H. legkorábbi költeményeinek. Remény-
telen, kétségbeeset t hangulat kifejezése. 

17. Vezeklés. A költő e gúnyos tettetéssel irt palino-
diában látszólag visszavonja Canidia ellen szórt vádjait 
(Epo. 5. és sat. I., 8.), voltakép azonban csak tetézi őket. 
— Palinodiát a görög Stesichoros írt először. O ugyanis 
pel lengérre állította volt egyik költeményében a hitszegő 
Helenát, s ezért Helena testvérei, Castor és Pollux 
vaksággal büntették. Ekkor Stesichoros új költeményt irt, 
melyben visszavonta Helena ellen szórt vádjait, mire 
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visszanyerte szeme világát. — A költő végső szavai arra 
céloznak, hogy Canidia gyermektelen volt, de Pactumeiust 
mégis saját gyermekének adta ki. — Növeli a gúnyt, hogy 
Canidia, mint válaszából kitűnik, komolyan veszi a költőnek 
kegyelemért való esdeklését és nagy örömét találja benne, 
hogy könyörtelenül visszautasíthatja. Másfelől akaratlan is 
elismeri H. vádjait. 

• • • 
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Az ódákban és epódusokban 
előforduló tulajdonnevek 
betűrendes magyarázata. 
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A*) 
Achaemenes, az ó-perzsa kirá-

lyok őse, Cambyses nagyatyja. 
Acheron, mesés alvilági folyó. 

Az Acheront kikerülni = halha-
tatlanná lenni. 

Acherontia, (ma: Acerenza) vá-
ros Lucania és Apulia határán. 

Achájos = az achaiai görög-
séghez tartozó. 

Achilles, (Achiles, Achilleus) 
Péleus és Thetis istenasszony fia, 
a thessaliai Phthia királya, az 
Ilias hőse Trója alatt, ki a hosszú, 
tétlen élet helyett a rövid, de 
dicső életet választotta. 

Acrisius, argosi király. L. Danaé. 
Aeacus, Juppiler fia, igazságos 

aeginai király; halála után az 
alvilági bírák egyike lett. 

Aefula, latiumi kis város Prae-
neste és Tibur közt. 

Aeneas, trójai hős, Anchises és 
Venus fia, a Júlia gensnek és így 
Augustusnak őse, a római biro-
dalomnak első alapítója. 

Aeol, aeoliai, egyik görög törzs, 
főleg Lesbos szigetén. Az aeoliai 
dal mesterei: Alcaeus és Sappho. 

Aethiops, vagy aethiopiai: egyip-
tomi. 
"Africanus: ifjabb P. Cornelius 
Scipio Africanus, aki Carthagót 
146-ban feldúlta. 

Africus heves, viharhozó dél-
nyugoti szél, ma: Scirocco. 

Agamemnon, argosi és mycenei 
király, a Tróját ostromló görög 

sereg fővezére, Menelaus test-
vére. A trójai zsákmány felosz-
tásakor neki jutott rabnőül Cas-
sandra, Priamos király leánya. 
Hazatértekor neje, Klytaemestra 
bárdja alatt kellett elvérzenie, 

Agrippa, M. Vipsanius, Augus-
tus veje és dicsőséges hadvezére, 
az actiumi diadal kivivója. (Élt 
65 -12 . ) 

Aiax 1. Telamon salamisi király 
fia, Achilles után a legvitézebb 
hős a Trójái vivó seregben. Teuth-
ras phrygiai király leányát, a fog-
lyul ejtett Tecmessát rabnőül nyer-
te. — 2. Oileus, lokrisi király 
fia, Achilles után a leggyorsabb 
lábú üldöző (Od. I., 15, 19). 

Alba == Alba Longa, Róma anya-
városa. 

Albius Tibullus hires elégia-költő 
(Kr. e. 55 -19) , H. barátja. 

Albunea, jós Sibylla a Tibur 
mellett levő barlangban, mely az 
Anio vízesésének morajától hang-
zik. 

Alcaeus (gör. Alkaios) híres les-
bosi (aeol) dalköltő Kr. e. 610 
táján. Erővel teljes költemények-
ben. énekelte meg számkivetésé-
nek és hadi szolgálatának küz-
delmeit, a bort és szerelmet. 

Algidus hegység Latiumban az 
albai hegyek közelében. 

Allobrox. harcias, hegylakó nép 
az Alpesek és a Genfi-tó között. 
121-ben meghódoltak Rómának, 

' ) Olyan közismert é s megszokott tu la jdonnevek, mint Róma. Itália, Trója, Athén 
Európa, Afrika s tb. n incsenek fölvéve e jegyzékbe . 
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de 61-ben fellázadtak s C. Pomp-
tinus vett erőt rajtuk. 

Alyattes. dús lydiai király, Croe-
sus atyja. 

Amphion, Juppiter és Antiopefia, 
Niobe férje, thebai király. Lant-
jának zengzetére a kövek maguk-
tól rakódtak Theba falaivá. 

Anacreon, a kisázsiai Teiosból 
való híres görög lyrikus költő 
Kr. e. 550 táján, a szerelem, a 
bor és társas örömök dalosa. 

Anchises, Aeneas atyja, a Julia 
gens őse. Anchises és Venus sarja: 
Augustus. 

Ancus Március, Róma negyedik 
királya. 

Anio (ma: Teverone\ latiumi 
folyócska, melynek magasról le-
zuhanó árjai a nagyszerű tiburi 
(tivolii) vízeséseket alkotják. 

Antilochus, a pylosi Nestor fia, 
jeles Trója-vivó hős. Memmon 
kezétől eleseit. 

Antiochus, syriai király, kit Scipio 
Asiaticus Magnesia mellett le-
győzött 190-ben. 

Antium (ma: Anzio) tengerparti 
város Lotiumban, Fortuna isten-
asszony cultusáról hires. 

Antonius, Julus, a triumvir fia, 
10-ben consul. Költészettel is 
foglalkozott. 

Apollo, Juppiter és Lafona fia, 
Diana ikertestvére. A zene, ének 
és jóslás istene, ki nyilaival meg-
bünteti a bűnöst s a jókról el-
hárítja a bajokat. Születése helye 
Delos szigete. Fő jóshelye Delphi-
ben volt. 

Appia, a via Appia, Appius 
útja, mely Rómától Capuáig, majd 
Brundisiumig vitt. 

Apulus — apuliai. Apulia tar-
tomány Italia délkeleti csúcsán. 
Lucaniával érintkező határán volt 
Venusia, H. születése helye. 

Arcadia, Peloponnesus közepén 
levő görög tartomány. Híres pász-
torairól és a pásztorok istenéről, 
Pánról. 

Archilochus Páros szigetéről való 
híres görög lyrikus Kr. e. VII. 
században. Gúnyos költeményei-
vel („iambus"-aival) halálba ker-
gette Lycambest. 

Archytas, tarentumi görög, Plato 
barátja, Pythagoras hive, mathe-
malikus Kr. e. 400 táján; az apu-
liai Matinus hegyfokánál hajó-
törést szenvedett és síremléke a 
hegyen állott. 

Arctos, a Nagy-medve csillag-
zata. 

Arcturus a legfényesebb csil-
lag a Bootes-csillagzatban. Le-
szállta október végén viharokat 
jelent. 

Argo-hajósok, argonauták, Jason 
bajtársai, kik vele az aranygyap-
juért Colchisba hajózlak. 

Argos, Argolis fővárosa Pelopon-
nesusban. Ar,g"OS//&9:Amphiaraos, 
ki, miután arannyal megvesztege-
lett neje elárulta rejtekhelyét, 
kénytelen volt részt venni a 
Theba elleni hadjáratban, bár 
tudta, hogy ott kell vesznie. 

Aristius Fuscus, tudós gramma-
tikus és költő, H.-nak jó barátja. 
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Asterie, ismeretlen nő neve. 
Atlas titán, Japetus és Clymene 

fia, Maia atyja, Mercurius (Her-
mes) nagyatyja. 

Atrida, Atreus fia: Agamemnon. 
Atridák : Agamemnon és Mene-
laos. 

Attalus, pergamusi király, e 
néven harmadik (241—133), ki a 
római népet örökösévé tette. 

Aufidus (ma: Ofanto), sebes 
apuliai folyó. 

Augustus: C. Julius Caesar Oc-
tavianus (Kr. e. 63—Kr. u. 14), 
Julius Caesar fogadott fia, Kr. 
e. 31-ben Actiumnál kivívott győ-
zelmével a római monarchia meg-
alapítója. 

Aulon, termékeny völgy Taren-
tum mellett Calabriában. 

Aurora (Eos), a hajnal isten-
nője. Férje a halandó Tithonus 
(L e.) 

Ausonia = Italia. 

Bacchus, Juppiter és Semele 
fia, a természet életének, a bor-
nak istene. Miután cultusát a 
földön elterjesztette, ellenségeit 
megalázta, az olymposi istenek 
közé emelkedett. 

Bactra, az Indiával határos bac-
trai birodalom székhelye. Augus-
tus korában egy részét a pár-
thusok birták. 

Baiae, az ókorban hires, láto-
gatott tengeri fürdőhely Nápoly-
tól északra. 

Bandusia, forrás Venusiában. 
Ennek emlékére nevezte el H. 
a sabinumi Digentia patakot Ban-
dusiának. 

Bantia (ma: Banzi) város Apu-
liában. 

Barine, egy ismeretlen, csélcsap 
lány neve 

Bassus (Bassos), közelebbről 
ismeretlen. 

Bathyllus, Samosról, Anakreon 
kedvelt ifja. 

Bellerophontes vagy Bellerophon, 
görög hős. Proetus, korinthosi 
király neje, Stheneboea, kinek 
szerelmét visszautasította, bevá-
dolta férjénél, mint csábitót. Mi-
nerva segítségével megfékezte a 
Pegazust, s rajta, miután a Chi-
maerát megölte, az égig emel-
kedett : onnan azonban a Pega-
zus levetette. 

Bibulus, M. Calpurnius B., con-
sul Kr. e. 59-ben. 

Bithynia, tartomány a Fekete-
tenger mellett. 

Bosporus, tengerszoros Bizánc 
mellett. 

Breunusok, alpesi népség. 
Briseis, foglyul esett királynő, 

Achilles rabnője. 

Brundisium (ma: Brindisi) Ca-
labria kikőtö-városa. 

15 Horatius ódái és epódusai. 225 



Brutus, M. Junius B., Caesar 
fogadott fia s az ellene össze-
esküvő köztársaságiak feje (Kr. 
e. 44). Az Octavianus ellen ví-

vott philippii ütközetben kardjába 
dőlt. (42). Seregében szolgált Ho-
ratius. 

Caecubus föld, a legjobb bor 
(Caecubiim t. i. vinum) termője 
a caetai tengeröböl mellett. 

Caesar 1. C. Julius Caesar, a 
dictator, kinek halálát megtorolni 
Augustus hivatásának tartotta. 
2. = Octavianus, Augustus. 

Calabria, tartomány Italia dél-
keleti részében, gazdag legelők-
kel. Híres volt a calabriai méz. 

Calais, Ornytus fia Thuriiból. 
Cales, boráról híres campaniai 

város. 

Calliope, legkiválóbb a 9 múzsa 

közt, az epikus és lyrikus költé-

szet múzsája. 
Camena, a múzsa latin neve. 

Camillus, M. Furius, Veii el-
foglalója, megszabadította Rómát 
a gallusoktól (365). 

Canidia, igazi nevén Gratidia, 
nápolyi kenőcsárus és varázsló 
asszony, H. szerint méregkeverő 
és bájitalkészítő. 

Cantabar. cantabriai; harcias 
hispaniai nép. Agrippa győzte le 
őket 20-ban. 

Cantabria, a cantaberek földje 
Hispaniában. 

Capua, Campania székhelye. 
A cannaei ütközet után (216) 

c . 

Hanniballal szövetkezett Róma 
ellen. Róma 211-ben leigázta. 

Capitolium, Róma vára juppiter 
templomával. 

Carpathusi tenger, a Földközi 
tenger egy része Rhodus és Creta 
közt; Carpathus szigetről volt 
elnevezve. 

Carthago, város Afrika északi 
partján, Róma ellenfele és vetély-
társa a tengeri uralomban. P. 
Scipio Africanus dúlta fel 146-
ban. 

Cassandra, Priamus trójai király 
jós leánya, ki Trója feldúlásakor 
Agamemnonnak rabnője lett. 

Castalia, forrás a Parnasuson. 
Castor, Juppiter és Leda fia, 

Pollux és Helena testvére. Cas-< 
tor és Pollux, mint //irer-csillag-
zat, a hajósok védői. 

Catilus, Amphiaraus fia, Tibur 
egyik alapítója. 

Cato. 1. M. Porcius Cato 184-
ben censor (ezért: Censorius), 
az ősrómai erények képviselője. 
2. Cato Uiicensis, a köztársaság 
törhetetlen híve. Julius Caesar 
thapsusi győzelme (46) után 
Uticábanöngyilkos lett. („ki Róma 
vesztén keblét felhasítja", Arany) 
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Cecrops, ősi afhéni király, Erech-
theus fia. 

Censorinus, C. Március Cen-
sorinus, 8-ban cónsul. H. ba-
rátja. 

Centaurusok, Thessalia legrégibb 
lakói, kiket félig lovaknak, félig 
embereknek képzeltek. Pirithous 
lakodalmán el akarták rabolni a 
menyasszonyt; igy támadt a 
heves küzdelem köztük és a 
lapithák közt, melyet a képző-
művészet annyiszor ábrázolt. 

Cepheus, aethiopiai király, And-
rómeda atyja. Feleségével, Cas-
siopeával együtt csillagzattá lett, 
mely julius 9-ikén tűnik fel és 
nagy hőséget hirdet. 

Ceraunus-szirt, az Acroceraunia 
(„Villámbérc") magas hegység 
Epirus északi partján, mely mel-
lett hajózni is veszélyes volt a 
tengerbe nyúló zátonyok miatt. 

Cerberus, az Alvilág háromfejű 
őrző kutyája. 

Ceres (gör. Démétér), a föld-
mivelés istennője. 

Charon, alvilági révész, ki a 
Styxen átszállította a holtak ár-
nyait. 

Charybdis veszedelmes tengeri 
örvény a siciliai tengerszorosban. 

Chia, chiosi leány. 
Chios bortermő sziget az ión 

tengeren. 
Chimaera I. Pegazus-1. 
Chiron, centaurus, Achilles ne-

velője. 
Chloé fiatal leány neve. 

Chloris 1. Egy leány neve (Od. 
2, 5, 18). 2. Ibycus felesége. 

Chremes, zsugori, zsémbes öreg 
az új-attikai komoediában és 
Terentiusnál. 

Cinara, H. első, ifjan elhalt 
szerelme. 

Circe, az Odysseiában szereplő 
varázsló istennő, ki Ulixest sze-
rette. 

Claudius, 1. T. Claudius Nero, 
Tib. Claudius Nero és Livia fia, 
Drusus testvére, Augustus mos-
tohafia, és utódja (14—37-ig). 
2. C. Claudius Nero, Hasdrubal 
legyőzője a Metaurus folyó mel-
lett. 

Clio. a történelem múzsája. 
Cnidus. cariai város, Vénus cul-

tusának egyik főhelye. 
Cocytus, alvilági folyó. 
Codrus, Athén utolsó királya, 

ki népe győzelméért feláldozta 
életét. 

Colchis, Aétes király országa 
a Fekete-tenger keleti partján; 
a varázsló és méregkeverő Medea 
hazája. 

Colchus, Colchis lakója. 
Concanus, vad cantabriai nép 

északi Hispaniában 
Corinthus, két tengerre, az égeusi-

ra és az iónra tekintő híres város 
a görög Isthmoson. 146-ban a 
római Mummius feldúlta 

Corvinus, Aí. Valerius Messalla, 
híres római szónok és hadvezér, 
Tibullus pártfogója. 

Corybantes, Corybantok, Cybele 
(Rhea) istenasszony fanatikus 



papjai, kik nagy zenebonával 
ünnepelték az istennőt. 

Cos, sziget Kisázsia délnyugati 
csúcsától nem messze, ahol rend-
kívül finom, átlátszó szövetek ké-
szültek. 

Cotiso, dák fejedelem, kit M. 
Crassus 30-ban, Pannoniában le-
vert. 

Cragus, lykiai hegy. 
Crassus, Aí. Licinius, triumvir, 

syriai helytartó. 53-ban a par-
thusokkal szemben szégyenletes 
vereséget szenvedett, maga el-
esett, katonáinak jó része fog-
ságba került. 

Crispus, lásd : Sallustius. 
Croesus, gazdagságáról híres 

lydiai király. 

Cupido vagy Ámor, Venus szár-
nyas fia, ki nyilaival szerelmet 
támaszt. Cupidökról is beszéltek, 
mint Vénus kísérőiről. 

Curius, Af. Dentatus, a samni-
ták és Pyrrhus, epirusi király 
legyőzője (274), ősrómai jellem. 

Cybele, Rhea, phrygiai isten-
asszony, cretai monda szerint 
Zeus anyja. Papjai, a korybantes, 
tomboló zajjal tisztelték. 

Cyclades, a Cikiadok sziget-
csoportja Delos körül. 

Cyclopsok, az Ég és Föld fiai, 
kik Juppiternek az Aetna kohói-
ban villámokat kovácsolnak. 

Cyllene arcadiai hegy, Mercu-
rius születése helye. 

Cynthus, hegy Delos szigetén, 
Apollo és Diana születése helye. 

Cyprus, Vénus kedves, termé-
keny szigete Kisázsia déli part-
jához közel. 

Cyrus 1. a perzsa birodalom 
megalapítója 650 táján. 2. Isme-
retlen ifjú neve. 

Cytherea = Venus. 

Dacus, Dák, Dacia harcias népe, 
melyAntoniusszal egyetértve táma-
dásokat intézett a római biroda-
lomellen. 30-ban Crassus legyőzte 
őket. 

Daedalus, mesés görög mű-
vész, ki magának és fiának, Ica-
rusnak szárnyakat készített, hogy 
Minős cretai király hatalmából 
kimeneküljön. El is jutott Ita-
liába, de vakmerő fia, atyja ta-
nácsait nem követve, a tengerbe 
veszett, melyet róla neveztek el 
icarusi tengernek. 

Damalis, egy iszákos libertina 
álneve 

Damocles, az idősb Dionysius 
syracusaei kényúr egyik embere, 
ki urát boldognak magasztalta. 
A kényúr a maga helyére ültette 
és mindenféle jóval bőven el-
látta, de a feje fölé egy lószőrre 
hegyes kardot akasztott, ezzel 
jelképezve saját boldogságát. 

Danaé, Acrisius, argosi király 
leánya. Atyja azt a jóslatot kapta, 
hogy születendő unokája meg 
fogja ölni. Ezért Danaet ércto-
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ronyba zárfa. Azonban Juppiter 
aranyeső alakjában behatolt és 
Danaé éltet adott a hős Perse-
usnak, ki később nem ismert 
nagyatyjának megölője lett. 

Danaus, argosi király. 50 leá-
nyét kénytelen volt nőül adni 
testvére, Aegyptus 50 fiához, de 
megparancsolta nekik, hogy öl-
jék meg férjüket. Azok szót fo-
gadtak, csak az egy Hypermestra 
mentette meg férjét, Lynceust. 
A gyilkosokra az alvilágban az 
a büntetés volt szabva, hogy fe-
neketlen hordóba kellett vizet 
hordaniok. 

Daunus, Apulia mesés királya. 
Deiphobus, vitéz trójai, Hektor 

testvére. 

Dellius, pártállását gyakran vál-

toztató, ingatag jellemű lovag, ki 

utoljára Octavianushoz szegődött. 

Delos, sziget, Apollo és Diana 
születése helye. 

Delphi, Apollo szent jósszéké-
nek helye a Parnasus déli lej-
tőjén. 

Diana, Apollo testvére, a he-
gyek, erdők és vadállatok isten-
nője. A görög Artemisszel azo-
nosították. Háromalakú -nak is 
mondták, mint Lunát, Dianát és 
Hekatét. 

Dike, a római Juslitia görög 
neve. Az igazság istennője. 

Dionysos, Bacchus, a bor is-
tene. 

Dirce, thebai forrás. Dirceihaty-
tyú Pindarus, aki Thebában szü-
letett. 

Diusus, Nero Clauáius, Augus-
tus egyik mostoha fia, Tiberius 
testvére. 23 éves korában, Kr. e. 
15-ben, leverte a rhaetusokat és 
vindelicusokat az Alpesekben, s 
a germánok ellen az Elbáig ha-
tolt, de visszatértében (9-ben) 
meghalt. 

Enceladus, a földszülte gigások 
egyike. Minervától megölve az 
Aetna alá van temetve. 

^ Enipeus, egy ifjú, Asterie szom-
szédja. 

Ennius Q., a római költészet 
atyamestere Rudiaeből, Kr. e. 200 
táján élt; megírta hexamaterben 
a köztársaság époszát, Annales 
cimen 18 könyvben. Töredékeink 
vannak belőle. 

Ephesus, ion város Kisázsia 

partján, Diana templomáról híres, 
melyet Herostratus felgyújtott. 

Erymanthus, Arcadia hegysége, 

Diana tiszteletének kiváló helye. 

Etruria, ma: Toscana. 

Etruscus. eirusk (tusk): etruriai. 

EuphorLus, trójai hős, kit Me-
nelaus ejtett el. Pythagoras azt 
állította, hogy ő már egyszer élt 
s ő volt Euphorbus. 

Europe. Agenor phoeniciai király 
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leánya, kit Juppiter bika-alakban 
elragadott és a tenger habjain 
Creta szigetére vitt. 

Eurus, zivataros délkeleti szél. 
Euterpe, a zene és víg dal 

múzsája. 

F. 

Fabricius, C. consul 278-ban, 
kit Pyrrhus epirusi király nem 
tudott megvesztegetni. 

Falernus (ager), falernusi (föld) 
Campaniában, kitűnő bort ter-
mett, legjobbat a caecubumi 
után. 

Faunus, ősitaliai istenség, a 
mezők és nyájak védője, a görög 
Pan mássá. 

Favonius tavaszi szél, a görög 
„Zephyrus". 

Fólia, Canidia társa a varázsló 
művészetben. 

Forentum, apuliai város. 
Formiae.latiumi város, bortermő 

vidékkel. 
Fortuna (gör. Tyché) a Szeren-

cse istenasszonya, kinek Antium-
ban és Praenestében kiváló cul-
tusa volt. Előtte jár a megsze-
mélyesített Ananké, a kényszerű-
ség, kezében az emberi sors 
építőmesterét jellemző eszközök-
kel. 

Fúriák, a görög Erinysek, a ki-
ontott rokonvéri megtorló isten-
nők. 

Fuscus, lásd: Aristius. 

Gades, a mai Cadix, Hispániá-
ban. 

Galaesus, calabriai folyó Taren-
tum mellett. 

Galatea, előkelő római nő ál-
neve. 

Gallia, t. i. Cisalpina, az Alpe-
seken inneni Gallia. Augustus 
többször hadat vitt a gallusok 
ellen. 

Ganymedes, Tros trójai király 
fia, kit Juppiter az Ida hegyéről 
sasával az Olympusra ragad-
tatott és ott pohárnokává tett. 

Garganus, erdős hegység Apu-
liában. 

Gelonusok, vad nomád nép 
Scythiában. 

Genaunusok, vad rhaetiai népség 
az Ets jobb partján. 

Geryones (Geryon), hármastestü 
szörnyeteg, kit Hercules megölt. 

Geták, harcias thrák nép, a 
dákoktól keletre, az Al-Duna 
mellett. 

Gigasok, Föld-szülötte óriások, 
kik az Olympust is megost-
romolták. Horatius titánokat is 
mond helyettük. 
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Glycera. 1.) H. kedvese. Talán 
Cinarának álneve. 2.) Tibullus 
kedvese. 

Gratiák (gör. Charisok), a kel-
lem istennői, Vénus szolgálói. 
Hárman voltak: Aglaia, Thalia, 
Euphrosyne. 

Grosphus, Pompeius, római lo-
vag, siciliai földbirtokos. 

Gyas, a Földszülte óriás giga-
sok egyike. 

Gyges, 1.) knidosi szép fiú. 
2.) Asterie kedvese vagy férje, 
kereskedő. 3.) Egy százkarú óriás. 

H . 

Hades, az alvilág istene (lati-
nul Pluto), aztán maga az alvilág. 

Hadria, az Adriai tenger. 
Haedus (többesben: Haedi) ok-

tóberben fölkelő, esőhozó csil-
lagzat. 

Haemus, Thracia hegysége. 
Hannibal, karthagói vezér, Róma 

félelmes ellensége a II. pún 
háborúban. 

Hasdrubal, Hannibal testvére, 
kit Claudius Nero győzött le 
(207) a Metaurus folyó mellett 
Umbriában. 

Hebe (latinul: Juventas) az if-
júság istennője, ki az istenült 
Hercules neje lett. 

Hebrus. 1.) hideg thrák folyó. 
2.) egy szép ifjú neve. 

Hector, Priamus fia, Trója hős 
védője, Achilles kezétől esett el. 

Helena, Juppiter és Leda leánya, 
ki Parist követve, férjét, Mene-
laust hűtlenül elhagyta s ezzel a 
trójai háborúnak okozója lett. 

Helicon, a Múzsák hegye Boe-
otiában. 

Herakles, Hercules görög neve. 
Hercules, Juppiter és Alcmena 

fia, ki Eurystheus parancsára 12 
nagy munkát hajtott végre. Ezek 
közé tartozott az Alvilág őrének, 
a Cerberus nevü 3 fejű kutyá-
nak felhozatala s a sokfejű ler-
nai hidra megölése, melynek ha 
egy-egy fejét levágta, kettő nőtt 
ki helyette, míg aztán izzó fa-
törzszsel nem égette le a levá-
gott fejeket. Munkái végeztével 
helyet nyert az olympusi istenek 
sorában, s a rá haragvó Juno is 
kibékült vele. 

Hermes, Mercurius isten görög 
neve. Hermes tereli a holtak ár-
nyait arany vesszejével az Al-
világba. 

Hiberus, a mai Ebro, folyó Spa-
nyolországban. 

Hippolyte, Acastus thessaliai ki-
rály leánya; a szerelmét vissza-
utasító Peleust azzal vádolta fér-
jénél, hogy el akarta őt csábí-
tani. Acastus a centaurusok el-
len állatott vele harcot, melyben 
az istenek Peleust megótalmazták. 

Hippolytus, Theseus és Hippo-
lyte fia. Mostoha anyja — mivel 
szerelmét visszautasította —. be-
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vádolta férjének, mire Theseus 
bosszúra hívta fel atyját, Posei-
dont (Neptunust). Hippolytust lo-
vai halálra hurcolták s atyja ké-
sőn tudta meg fia ártatlanságát. 
(Euripides Hippolytosa. Racine 
Phaedrája.) 

Hipponax, Ephesusból való gö-
rög iambographus a 6 században. 

Hirpinus, Q. ismeretlen ember. 

Hyasok, (Hyades) esőhozó csil-
lagzat a Bika homlokában. 

Hydaspes, India folyama. 
Hylaeus, centaurus. 
Hymettus, márványáról és mé-

zéről híres attikai hegység 
Athéntől keletre. 

Hyperboreus, mesés nép messze 
északon. 

i . ]• 

Janus, ősitaliai, kétarcú nap-
isten, minden kezdet istene. 
Temploma háborúban nyitva, bé-
kében zárva volt. Augustus két-
szer zárta be, 29-ben és 25-ben. 

lapetus, Prometheus atyja, titán. 
lapyx északnyugati szél, mely 

kedvező volt az Itáliából Görög-
országba hajózókra nézve. 

Ibéria (Hiberia) Hispania keleti 
része, a canlaberek földje. 

Ibycus, ismeretlen. 

Icarus 1. Daedalus. 

Iccius Agrippa jószágigazgatója 
Siciliában, szeretett foglalkozni 
a philosophiával, H. barátja. 

Ida, phrygiai hegység Trója 
mellett. 

Idomeneus, cretai király, jeles 
¡jász Trója alatt. 

Ilia vagy Rea Silvia, Romulu§ 
és Remus anyja. Amulius a Ti-
berisbe vettette s ott Tiberis-
folyam istennek neje lett. H. sze-
rint panaszkodik a rómaiakra 
Julius Caesar halála miatt s a 

szavára nagyon hallgató (pipogya) 
folyam kész Rómát elárasztani. 

Ilios vagy Ilion = Trója. 
Ilitbyia, Diana Lucina, ki a 

vajúdó nőket megsegíti. 

Illyria, az Adriai tenger észak-
nyugoti partvidéke. 

Inachus, ősrégi argosi király. 
Jolcns, thessaliai város, ahol 

— mint Thessaliában általában — 
' sokféle varázslat divott. 

Isthmos, a Corinthus mellett 
levő földszoros, hol Neptunus 
tiszteletére versenyjátékokat tar-
tottak. 

Itys, Tereus thrák király és 
Procne fia. Anyja megölte és 
hűtlen férjének feltálalta, aztán 
fecskévé változva siratta. 

Juba, Mauretania királya. 
Jugurtha, Numidia királya, ki 

a római senátorokat megveszte-
getve, addig folytatta gaztetteit, 
mig végre Marius 104-ben le-
győzte és diadalmenetben vitte 
Rómába, ahol aztán börtönében 
megölték. 
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Julius-család, a gens Julia, 
melyből Julius Caesar és Augus-
ius származóit. 

Julus, 1. Antonius. * 
Juno (gör. Hera), Juppiter neje, 

az ég királynéja. Ellensége volt 
a trójaiaknak s így egyideig a 
rómaiaknak is, barátja Karthagó-

Kronos, Saturnusnak, Juppiter 

Lacedaemon, Peloponnesus egyik 
városa ( Sparta) és vidéke. 

Lalage (= csevegő) egy kedves 
leány, talán Cinara álneve. 

Lamia, 1.) mesés, emberevő 
szörnyeteg, kivel á gyermekeket 
ijesztették. 2.) L. Aelius, H. ba-
rátja. 

Lamus, a laestrygonok királya, 
Formiae alapítója Campaniában. 

Lanuvium, latiumi város. 
Laomedon, trójai király, Priamos 

atyja, megcsalta Neptunust és 
Apollót, mert nem adta meg ne-
kik a Trója falainak megépítésé-
ért kikötött bért. 

Lapithák, Thessalia ős lakói. 
L. Centaurusok. 

Larisa, thessaliai város. 
Latium, az az országrész, mely-

nek székhelye Róma volt. 
Latona (Leto), Apollo és Diana 

anyja. 
Leda, Castor és Pollux (az 

„Iker-csillagzat") anyja. 
Lesbos, jó bort termő híres 

nak és Argosnak, hol leginkább 
tisztelték. 

Juppiter (gör. Zeus), Saturnus 
(Kronos) és Rea fia, az Olympos 
ura, az istenek és emberek atyja. 

Ixion, lapitha király, Juno meg-
sértéséért az alvilágban örökké 
forgó kerékre volt kötve. 

atyjának görög neve. 

sziget, Alcaeus és Sappho szüle-
tése helye. Lesbos hős szülötte: 
Alcaeus. 

Lethe, az alvilágnak feledést 
nyújtó folyója. 

Líuconoé, költött leánynév. 

Libya. Afrika egy része Egyip-
tom és az Atlanti Óceán közt. 

Liciníus, L. Lic. Varró Muraena, 
ki adoptio útján Maecenas fele-
ségének, Terentiának testvére 
lett. A polgárháborúkban elvesz-
tette vagyonát. 23-ban consul. 
Nyughatatlan, nagyravágyó em-
ber. 22-ben részt vett az Augus-
ius ellen szőtt Fannius Caepio-
féle összeesküvésben s halál lett 
a bére. • 

Licymnia, Maecenas menyasz-
szonyának, majd feleségének, 
Terentiának álneve. 

Ligurinus, egy szép fiú. 

Liris, folyó Latium déli részén. 

Lollius, M. consul 21-ben: 
16-ban vereségei szenvedett a 
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germánoktól, de azért nem vesz-
tette el Augustus kegyét. 

Luceria, apuliai város. 
Lucina, Diana, mint a gyermek-

ágyasok védő istene. Más néven 
Ilithyia, Genitalis. 

Lucretilis, Horatius Sabinumá-
hoz közel levő hegy. 

Lucrinus, halban dús tó Cam-
paniában Baiae mellett. 

Lycaeus (Lykaion) arkadiai hegy, 
Pan isten kedves helye. 

Lycambes, thebai, megtagadta 
Archilochustól odaígért leánya, 
Neobule kezét, tnire Arcjhilochus 
gúnyjának nyilaival halálba ker-
gette őket. 

Lyce, költött név. 

Maecenas, C. Cilnius, római 
lovag, az etruriai Arretiumból 
(Arrezzo) való dúsgazdag Cil-
nius-család ivadéka, élt Kr. e. 
70-től 8-ig. Augustusnak kivált a 
belügyekben jobb keze, az iro-
dalom és a költők lelkes párt-
fogója és buzdítója, Horatiusnak 
bizalmas barátja. Egyébként 
szinte nőies természet: nagyon 
félt a haláltól. Az Esquilinuson 
volt palotája és kertje, majd 
sírja is. 

Maia, Atlas leánya, Mercurius 
anyja. 

Manlius, 1. Torquatus. 
Marcellus, Octaviának, Augus-

tus nőtestvérének fia, nagyra hi-
vatott ifju. Augustus nőül adta 
hozzá leányát, Júliát és utódjául 

Lycia, országrész Kisázsiában, 
Apollo tiszteletének egyik főhelye. 

Lycidas, egy szép fiú neve. Bor-
töltögetőként szerepel mint Gany-
medes az Olympuson. 

Lycoris, költött leánynév. 

Lycurgus, thrák király, ellen-
sége volt Bacchus tiszteletének, 
azért az isten őrültséggel bün-
tette. 

Lycus 1.) szép fiú, kit Alcaeus 
megénekelt; 2.) egy házsártos, 
fukar öreg. 

Lyde, lanton játszani és éne-
kelni tudó leány. 

Lydia, 1.) H. barátnője. 2.) Sy-
baris kedvese. 

M. 
szemelte ki; azonban Marcellus 
20 éves korában meghalt. 

Marica, egy kivált Minturnae 
vidékén, a Liris partján, tisztelt 
ó-italiai istennő. 

Mars, Juppiter és Juno fia, a 
hadak ádáz istene, Romulus és 
Remus atyja s így a római nép 
ősatyja. Mars mezeje, a Tiberis 
baloldalán, a testedző gyakorla-
tok színhelye. 

Marsas, harcias néptörzs kö-
zép-Itáliában. A szövetséges há-
borút (91—88) marsus háború-
nak is hívják, mert a római pol-
gárjogért harcoló népek élén 
épen a marsusok állottak. — A 
marsus-földön vadkanok is ta-
nyáztak. 

Massageták, nomád scytha nép-
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ség a Kaspi-tó északkeleti part-
vidékén. 

Massicus, campaniai hegy, ter-
mése a híres massicusi bor. 

Matinus, mézéről híres calab-
riai hegy Tarentum mellett. 

Maurus = mór, Mauretania 
lakója északi Afrikában. 

Maximus, 1. Paullus. 
Medus, méd = párthus, perzsa. 
Megitta, ismeretlen leány. 
Melpomene, a szomorú dal és 

a tragédia múzsája. 
Memphis, egyiptomi város. 

Mercurius (Hermes), Juppiter és 
Maia fia, Apollo öccse, az iste-
nek szárnyas hírvivője, a lant, 
a beszéd, a palaestra (birkozó-
tér) feltalálója, a holt lelkeknek 
az alvilágba terelője, a költők 
és ínségesek ótalmazója. — Az 
Ilias 24. éneke elbeszéli, mint 
kalauzolta el Priamust Achilles 
sátrába, hogy holt fiát, Hectort, 
kiváltsa tőle. 

Meriones, a cretai Idomeneus 
kocsihajtó vitéz hadi társa. 

Metaurus, umbriai folyó, mely 
mellett Claudius Nero Hasdru-
bált 207-ben legyőzte. 

Naias, vizi nympha. 
Neaera, egy lantos leány neve. 
Nearchus, egy szép fiú. 
Neobule, egy leány. 
Neptunus, (gör. Poseidon) a 

tenger istene, Juppiter és Hades 
testvére. 

Nereidák, helyesebben: Nerei-

Metellus, Q. Caecilius Metel-
lus Celer, consul 60-ban ; alatta 
alakult azf első triumvirátus, ami 
aztán oka lett a polgárháborúk-
nak. 

Mimas, a gigasok egyike. 
Minerva (Pallas Athena), a tu-

domány és bölcsesség szűz is-
tennője, ki Juppiter fejéből jött 
a világra. 

Minős, cretai király, halála után 
alvilági bíró. 

Molossus, nép Epirusban. Híres 
volt a molossus kutya. 

Monaeses, parthus vezér, Cras-
sus legyőzője. 

Muraena, 1. Licinius. 

Mycenae, argolisi város, Aga-
memnon székhelye. 

Mygdon, Mygdonia királya. 
Mygdonia, Phrygia egy részé-

nek neve Mygdon királyról. 
Myrtale, liberlina. 
Myrtusi tenger, az aegeusi ten-

ger egy része Euboeától délre. 

Mystes, Valgius kedvelte szép 
fiú. 

Mytilene, Lesbos sziget fővá-
rosa. 

sek, Nereus tengeri isten és Doris 
ötven leánya. Köztük volt Thetis, 
Achilles anyja. 

Nereus, Thetis és a többi Ne-
reis atyja. Az Od. I., 15. szerint a 
Helenával Trójába hajózó Paris-
nak megjósolja jogtipró tettének 
következményeit, Trója bukását. 
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Ñero, 1. Drusus és X'berius. 
Nessus, az a centaurus, akit 

Hercules mérgezett nyílvesszeje 
— neje, Deianira megsértéséért 
— elejtett. A haldokló Nessus 
felfogatta vérét Deianirával, mint 
varázs-szert férje szerelmének 
biztosítására, s ez a vér Hercu-
lesnek halálát okozta. 

Néstor, öreg pylosi király, leg-
bölcsebb a Trójavivó görögök 
közt. 

Niobe, Tantalus leánya, ki fér-
jétől, a thebai Amphion király-
tól 7 fiút és 7 leányt szült. Erre 
olyan büszke volt, hogy Latoná-
nak föléje helyezte magát. Ezért 
Apollon és Diana minden gyer-
mekét lenyilazta. Ő fájdalmában 
kövé meredt a phrygiai Sipylos 
ormán. 

Niphates, a Taurushoz tartozó 
zordon hegység Armenia és Me-
dia határán. 

Nireus, Achilles után a leg-

Olympia, a minden ötödik év-
ben tartott nagy görög nemzeti 
versenyjátékok színhelye Elisben. 

Olympus, magas thessaliai hegy, 
melyet az istenek lakóhelyének 
hittek. 

Orcus (Hades), az alvilág. 
Oricum, tengerparti város Epi-

rusban. • 
Orion, óriás vadász, Neptunus fia. 

Diana, mivel az magáévá akarta 
tenni, nyílvesszejével elejtette s az 
égre helyezte csillagnak, melynek 

szebb a Tróját ostromló görög 
seregben. 

Noricum, a Dunától délre eső 
országrész, vasáról híres. 

Nothus, ismeretlen ifjú. 
Noíus, viharos déli szél (si-

rocco). 
Numa, Róma második, béke-

szerető királya, a vallásügy ren-
dezője. 

Numantla, város Hispania Tar-
raconensisban; a lusitanusokkal 
együtt keményen védekezett a 
római uralom ellen. 133-ban Sci-
pio Africanus pusztította el 15 
havi ostrom után. 

Numida, Plotius, H. barátja, 
részt vett Augustus cantabriai 
hadjáratában (26). 

Numidák, afrikai néptörzs. 
NUmidia, országrész északi Af-

rikában. Márványáról híres volt. 
Nymphák, alsóbbrendű női is-

tenségek, hegyek, folyók, fák, 
erdők istenei. 

o . 

leszállása vihart hirdetett. 

Ornytus, Thuriiből való ember. 
Talán álnév. 

Orpheus, Calliope múzsa fia, 
híres thráciai lantos. Lantja sza-
vára a kövek és fák megindul-
tak, vadállatok megszelídültek. 

Otho, L. Roscius néptribunus, 
Kr. e. 67-ben; olyan törvényt fo-
gadtatott el, mely a színházban a 
lovagok ülőhelyeiről kitiltotta azo-
kat, akiknek nem volt meg alovagi 
censusuk (400.000 sestertius). 
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Pacorus, Orodes parthus király 
fia, ki Antonius alvezérét, Deci-
diust 40-ben legyőzte. 

Pactolus, lydiai folyó, melynek 
vizéből aranyat mostak. 

Pactumeius, egy gyermek neve, 
kit Canidia a magáénak hazu-
dott. 

Padus, a mai Po Felső-Italiában. 
Paelignus, ős-italiai hegylakó 

néptörzs, mely varázslattal is 
foglalkozott. 

Palatium, a mons Palatínus, 
Róma 7 halmának egyike. Rajta 
állott Augustus palotája s ott 
épített Augustus templomot Apol-
lónak. 

Palinurus, lucaniai hegyfok, 
melynél H. Görögországból haza 
hajóztában hajótörést szenvedett 

Pallas, Minerva (Athena) isten 
nőnek, Juppiter leányának mel 
lékneve. Pallas varosa: Athén 

Panaetius, stoikus bölcselkedő 
Kr. e. 130. táján. Cicero az ő 
nyomán írta a kötelességekről 
szóló művét. 

Paphus, város Cyprus szigetén, 
Vénus tiszteletének egyik szék-
helye. 

Párkák, a sors istennői (gör. 
Moirák), kik az emberi élet fo-
nalát fonják és mikor akarják, 
elvágják. Hárman voltak: Clotho, 
Lachesis, Atropos. 

Paris vagy Alexander, Priamus 
király fia. Anyjának, Hecubának 
baljóslatú álma következtében ki-
téve, az Ida hegyén a pásztorok 

közt nőtt fel; ezért: Ida pásztora. 
Ö döntött a szépség versenyé-
ben a három istennő (Juno, Mi-
nerva és Vénus) közt; Vénus-
tól felbátorítva megszöktette Me-
nelaus feleségét, Helenát s ezzel 
romlásba döntötte egész Tróját. 
Trójafeldúlásakor Philoctetes nyi-
lától esett el. 

Páros, sziget, a Cycladok egyike, 
márványáról híres. 

Parrhasius, híres ephesusi festő 
400 táján. 

Parthusok, ázsiai népség Media 
keleti részén, később azonban 
egész Mediát és Perzsiát elfog-
lalták. Kitűnő harcosok voltak, 
kivált a lovasságuk, mely színlelt 
futással sokszor kelepcébe ejtette 
az ellenséget. A rómaiak nagy ve-
reségekel szenvedtek tőlük, 53-ban 
Crassus, 40-ben Decidius, 36-ban 
Antonius. Végre 20-ban Augustus 
erőt vett rajluk s Phrahates kény-
telen volt minden zsákmányt visz-
szaadni és fiai s unokái egy ré-
szét is kezesül adni. 

Patara, lyciai város, hol Apol-
lónak híres temploma és jós-
széke volt. 

Pau'lus, 1.) L. Aemilius Paullus 
consul 219-ben, Illyria meghó-
dítója. A cannaei csatában (216) 
futás helyett a halált választolta, 
2. Paullus Fabius Maximus, elő 
kelő fiatal ember, 11-ben consul 

Pegazus, a Perseus által le 
nyakazott Medusa véréből szár 
mázott szárnyas ló, melyen ülve 
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Bellerophontes a tűzokádó Chi-
maerát legyőzte, de mikor az égbe 
akart rajta emelkedni, a Pegazus 
levetette. 

Peleus, Aeacus aeginai király 
fia. Féltestvérét, Phocust megöl-
vén, Jolcusba, Acastus királyhoz 
menekült. (L. Hippolyte.) Később 
Nereus leányát, Thetist vette 
nőül s atyja lett Achillesnek. 

Pelion, thessaliai hegy, délre 
az Olympostól. 

Pelops, Tantalus phrygiai király 
fia, kocsiversenyben csellel le-
győzte Oenomaus pisai királyt, 
elnyerte országát és leánya ke-
zét s Myrtilus kocsist, ki a csel-
ben segítségére volt s diját kö-
vetelte, a tengerbe taszította. 
Háza azontúl a gonosztettek és 
bűnhődések véres színhelye volt, 
úgyhogy a tragikus költők gyak-
ran színre vitték a benne végbe-
ment borzalmakat. 

Penelope, Uiixes (Odysseus) 
hűséges és okos hitvese. 

Pentheus, thebai király. Ellene 
szegült Bacchus tiszteletének, 
azért a bacchansnők, köztük 
anyja, Agavé és testvérei, szét-
tépték s palotáját is romba dön-
tötte az isten. 

Persephone, 1. Proserpina. 

Phaéthon, Helios napisten és 
Clymene fia. Atyjától kierősza-
kolta, hogy bízza rá a nap ko-
csijának hajtását, s e nagy vál-
lalkozásért életével fizetett. 

Phalanthus, a Tarentumot ala-

pító lacedaemoni (spártai) ki-
vándorlók vezére. 

Phidyle, egy sabin parasztleány 
vagy asszony H. jószágán. 

Philippi, macedóniai város. Kö-
zelében szenvedett vereséget a 
köztársasági párt (Brutus és 
Cassius) Octavianusszal szemben, 
42-ben. 

Philippus, macedón király, N. 
Sándor atyja. 

Phocaeaiak, Phocaea kisázsiai 
város lakói, akik a perzsáktól 
szorongatva kivándoroltak és 
Massiliát (Marseille) alapították. 

Phoebus, Apollo mellékneve. 
Pholoe, költött leánynév. 
Phrahates (vagy Phraates) Oro-

des parthus király fia, ki atyja 
és testvérei megölésével jutott 
a trónra (1. Parthusok). 

Phrygia, gazdag ország Kis-
ázsiában. 

Phryne, ismeretlen nő neve. 
Phyllis. 1.) Xanthias szolgálója; 

2.) egy lanthoz, énekhez értő 
libertina. 

Pindarus, thebai költő (521—448) 
a görög lyra fejedelme, ki győ-
zelmi dalaiban a versenyben 
győzteseket dicsőítette. 

Pindus, thessaliai hegy. 
Pirithous, lapitha király, The-

seus barátja. El akarta rabolni 
az alvilág királynőjét, Proser-
pinát, de Pluto bilincsbe verette. 
Theseust, ki vele ment, kiszaba-
dította Hercules, de Pirithous 
ott maradt. 

Plancus, L. Munatius Kr. e. 42-
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ben consul, állhatatlan ember, 
Caesar híve; annak halála után 
Antoniushoz, majd Octavianus-
hoz szegődött, aki 27-ben az ő 
inditványára kapta a senatustól 
az Augustus nevet. — Tiburban 
birtoka volt. 

Plotius, 1. Numida. 
Pluto (Hades), az alvilág ura, 

Juppiter testvére. 
Pollio, C. Asinius (76—4), had-

vezér, tragédiaíró, szónok és tör-
ténetíró, Vergilius pártfogója, 
40-ben consul, 39-ben triumphust 
ült a dalmatiai parthinusokon 
aratott győzelméért. Ő állította 
fel a zsákmányból az első nyil-
vános könyvtárt. Egy 17 könyvre 
terjedő műben megírta a polgár-
háború történetét Metellus con-
sulságától (60) valószínűleg a 
philippii ütközetig (42). 

Pollux, Juppiter és Leda fia, 
Castor testvére. Bár földi anyja 
volt, halála után az istenek közé 
emelkedett, mint Hercules (1. 
Castor). 

Polyhymnia, a lyra múzsája. 
Pompeius. 1. 1. Grosphus. 2. 

Pompeíus Varus, H. jóbarátja, 
kivel együtt volt a philippii csa-
tában. 

Pontus, ország Kisázsiában, a 
Fekete-tenger mellett. Erdei ki-
tűnő fát szolgáltattak a hajóépí-
téshez. 

Porphyrio, a Földszülte óriás 
gigasok egyike. 

Porsena, clusiumi (etruriai) ki-
rály, ki az elűzött Tarquiniust 

j 

pártolva, Rómát fenyegette, de 
Mucius Scaevola rettenthetetlen 
bátorsága visszavonulásra bírta. 

Postumus, ismeretlen ember. 

Praeneste (ma: Palesirina), 
magas fekvése miatt nyaralásra 
alkalmas latiumi város. 

Priamus, trójai király, Laome-
don fia, Hecuba férje, Hector, 
Paris stb. atyja. Mikor Hector 
elesett, éjjel gazdag ajándékok-
kal Achilleshez ment, hogy fia 
holttestét kiváltsa. Trója feldú-
lásakor Achilles fia, Pyrrhus 
megölte. 

Proculeius, C. római lovag, 
Terentiának, Maecenas nejének 
testvére. Mivel két fitestvére a pol-
gárháborúban mindenét elvesz-
tette, ő új osztozásra bocsátotta 
örökségét, hogy azokat része-
sítse. 

Procyon, az Orion csillagkép-
hez tartozó kutyák egyike; meg-
jelenése az égen julius közepén 
a legnagyobb hőséget idézi elő. 

Proetus. argosi király, ki neje 
hazug vádjára Bellerophontest el 
akarta veszíteni. (1. Bellerophon-
tes). 

Prometheus, Japetus titán fia, 
az emberek számára lelopta a 
tüzet az égből. Juppiter ezért a 
Caucasushoz láncoltatta, ahol 
egy saskeselyű folyvást tépdeste 
újra meg újra kinövő máját, míg 
Hercules le nem lőtte a madarat. 
Ő formálta agyagból az első 
embert. Agyagja kifogyván, kény-

2 3 9 



telen volt több állatból vett anyag-
gal pótolni a hiányt. 

Proserpina (gör. Persephone), 
Pluto neje, az alvilág királynéja. 

Proteus, tengeri jós isten, a 
fókák és más tengeri lények 
gondviselője; tetszése szerinti 
alakot ölthetett. 

Pún (Poenus) = karthagói. 

Quintilius Varus, költő Cremo-
nából, H. és Vergilius jó barátja. 
Meghalt 24-ben. 

Regulus, M. Atilius, consul 
267 és 256., mint hadvezér 255-ben 
a karthagóiak fogságába esett. 
A karthagóiak később, Metellus 
győzelme után Rómába küldték, 
hogy eszközölje ki a békét és a 
foglyok kicserélését. 0 azonban 
a senatusban mindkét dolgot el-
lenezte s adott szava szerint 
visszatért a fogságba, ahol a 
monda szerint kínos halólt kel-
lett szenvednie. 

Remus, Romulus testvére, kit 
Romulus hatalmi . versengésből 
megölt. 

Rhaetusok (Raetusok) vad, har-

Saba, a sabaeusok fővárosa 
boldog Arábiában Gazdaságáról 
és drága balzsamáról híres. 

Sabinum, Horatiusnak Maece-
nastól kapott birtoka Tibur köze-
lében. 

Pyrrha 1. Deucalion neje, ők 
ketten menekültek meg a viz-
özönből. 2. egy leány. 

Pyrrhus, epirusi király, kit 275-
ben Curius Dentatus Beneven-
tumnál legyőzött. 

Pythagoras, híres görög bölcs 
Samos szigetéről 550 táján, a 
lélekvándorlás tanítója. 

a 
Quintius, Hirpinus, ismeretlen 

ember. 
Quirinus,az istenült Romulus neve. 

R. 
cias nép a Pótól északra, északi 
Ifaliában és Tirolban, melyet Dru-
sus és Tiberius a rokon vindeli-
cusokkal együtt 15-ben legyőzött. 

Rhodanus a Rhone folyó dél-
keleti Galliában. 

Rhode, ismeretlen leány. 
Rhodope, thraciai hegység. 
Rhodos, virágzó sziget Kisázsia 

partjához közel. 
Rhoetus, gigás. 
Rimini, mai neve a régi Ari-

minum-nak. 
Romulus, Mars isten fia, Róma 

alapítója. Halála után Quirinus 
néven istenítették. 

s. 
Sabinusok, ó-itáliai néptörzs, 

melynek egy része mór Romulus 
alatt egyesült Rómával; más ré-
szüket Curius Dentatus hódította 
meg 290-ben. A sabinusok puri-
tán erkölcsű, dolgos nép voltak. 
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Sagana, Canidia varázsló társa. 
Salamis, Attika partjánál, Eleu-

sisszel szemben levő sziget, ahol 
valamikor Telamon uralkodott. 

Saliusok, Mars isten papjai, 
kik március kél első hetében 
táncoló menettel, s végül gaz-
dag lakomával ünnepelték az 
istent. 

Saliustius Crispus, a történelíró 
Salluslius nőtestvérének fia, 
Augustus bizalmas embere. Nagy-
bátyjától nagy vagyont s az Al-
pesekben rézbányát örökölt. 

Samos, sziget az icarusi ten-
gerben. 

Sappho, híres lesbosi költő nő 
600 táján, Alcaeus kortársa, lán-
goló szerelmi dalok költője. 

Sardinia, termékeny sziget a 
Földközi tengerben. 

Saturnus, Juppiter atyja; az ő 
uralkodása alatt volt az arany-
kor. 

Satyrusok, Bacchus isten kecs-
kelábú, kecskefarkú, hegyesfülű, 
pajzán kisérői. 

Scamander, folyó Trója mellett. 
Ma: Mendere. 

Scaurus, M. Aemilius, consul 
116-ban, szónok és történetíró. 

Scopas, híres parosi szobrász 
a Kr. e. 4 században. 

Scorpio, csillagkép az állatöv-
ben, melynek feltünte az akkor 
született gyermekre nézve bal-
jóslatú volt. 

Scythák, harcias nomád nép 
északon. 

Semele, Cadmus leánya, Bac-
chus isten anyja. 

Septimius, H. barátja, Auflus-
tusnak bizalmas embere. 

Sérek (Seres), harcias nép 
Ázsia keleti részén, India északi 
határán. 

Sestius, L. Quirinus, Brutus 
híve, később Augustus is meg-
szerette s 23-ban consullá tette. 

Sibylla, jósnő A sibyllai köny-
vek, melyek Görögországból ke-
rültek Rómába, s melyek arra 
rendelt papi testület őrizete alatt 
állottak, jóslatokat foglaltak ma-
gukban, s rendkívüli körülmé-
nyek közt a-senatus rendeletére 
felnyitották őket, hogy belőlük 
útbaigazítást nyerjenek. 

Silvanus, az erdők és mezők 
istene, a nyájak védője. 

Simois, az Iliasban szereplő 
kisebb folyó Troasban. 

Sisyphus, Aeolus fia, corin-
thusi király, a ravaszság meg-
testesülése. 

Soracte, Rómától 37 km.-nyire 
levő, annak magasabb pontjairól 
látható hegy Etruriában. 

Spartacus, a Róma ellen tá-
madt rabszolgák vezére, kit M. 
Licinius Crassus vert le 71-ben. 

Stesichorus, siciliai kardalköltő 
600 táján. Mivel Helénáról rosz-
szat mondott, annak testvérei 
(Castor és Pollux) vaksággal 
büntették és csak akkor adták 
vissza szeme világát, mikor vád-
jait egy palinódiában visszavonta. 
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Sthenelus, Diomedes hadi társa 
és kocsisa Trója alatt. 

Styx, az alvilágot körülvevő 
folyó. 

Subura, Rómának hirhedt ne-
gyede. 

Sulpicius, egy borkereskedő. 
Sybaris, egy elpuhult ifjú neve. 

Sygamberek, harcias, vad né-
met néptörzs. 16-ban Lollius 
nagy vereséget szenvedett tőlük, 
de 15-ben Augustus legyőzte 
őket. 

Syrtisek, kis és nagy Syrtis, 
veszedelmes zátonyok Afrika 
északi partja mellett. 

Tanais, a Don folyó, Európa 
és Ázsia határának tekintették. 
Ott laktak a scythák. 

Tantalus, phrygiai király, Pe-
lops és Niobe atyja, az istenek 
asztaltársa. Ebben elbizakodva, 
titkaikat kibeszélte s hogy min-
dentudásukat próbára tegye, fiát, 
Pelopsot feltálalta az istenek la-
komáján. Ezért az alvilágban 
örökös éhségre és szomjazásra 
volt kárhoztatva. 

Tarentum, a lacedaemoni Pha-
lanthustól alapított város Calab-
riában, gyönyörű, termékeny vi-
déken. Más monda szerint Nep-
tunusnak egyik fia alapította, 
azért Neptunus volt a város 
védőura. 

Tarquinius Superbus, Róma 
utolsó királya, akit Brutus el-
űzött. 

Tecmessa, phrygiai királyleány, 
ki a telamoni Aiax rabnője lett. 

Telamon, salamisi király, Aias 
és Teucer apja. 

Telegonus, Ulixes és Circe fia, 
ki nem ismert atyjának gyilkosa 
lett. O alapította Tusculumot. 

Telephus, 1. Mysiai király, kit 
Achilles lándzsája megsebesített 
s ugyan annak a lándzsának 
rozsdája meggyógyított. 2. Egy 
szép ifjú. 

Tempe, híres szép völgy Thessa-
liában, melyet a Peneios folyó 
szelt át. A Peneios partján volt 
Apollónak egy szent helye, ott 
tisztította meg magát Apollo a 
megölt Pytho sárkány vérétől. 

Teos (Teios), ion város Kis-
ázsia partján, Anacreon születése 
helye. Teosi lant: Anacreon vi-
dám lantja. 

Terminus, a határokat védő 
istenség. Ünnepét, a Terminaliát 
februárius 23-ikán ülték. 

Teucer, Telamon salamisi ki-
rály fia, Aias féttestvére, kiváló 
ijász Trója alatt. Hazatértekor 
atyja elűzte, amiért Aias halálát 
nem torolta meg. Ekkor Cyp-
rusba vándorolt, s ott egy új 
Salamist alapított. 

Thalia, a kilenc múzsa egyike. 
Thaliarchus, egy szép ifjú köl-

tött neve. 
Thebae, Boeotia fővárosa, Bac-
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chus születése helye. A Phoeni-
ciából kivándorló Cadmus ala-
pította ; az általa megölt sárkány-
nak elvetett fogaiból keltek ki a 
thebai nép ősei. 

Theseus, Aegeus fia, athéni ki-
rály, Pirithous barátja (1. e.). 

Thetis, Nereus tengeri isten 
leánya, Peleus neje, Achilles 
anyja. Ismerve fia végzetét, le-
ányruhába öltöztette és Scyros 
szigetén Lycomedes király leá-
nyai közé rejtette, de Ulixes 
fölfedezte és magával vitte a 
trójai háborúba. 

Thracia, Görögországtól északra 
eső ország a Hellespontusig, 
Orpheus hazája. Harcias népe 
féktelen orgiákkal tisztelte Saba-
zios istent, kit a görögök Dio-
nysos (Bacchus) néven tőlük 
vettek át. 

Thyestes, Pelops fia, Atreus 
testvére. A testvérek közt ször-
nyű viszály dúlt. Atreus, mivel 
nejét Thyestes elcsábította, Thyes-
tes fiait tálaltatta fel lakomául 
atyjuknak, mire az borzasztó 
átkot mondott Atreusra és iva-
dékaira. 

Tiberis, mint folyamisten Ilia 
férje, kinek kívánságára Caesar 
halálát kiáradásával torolja meg. 

Tiberius, Augustus mostoha fia. 
(L. Claudius). 

Tibur (ma Tivoli) ősrégi város 
Latiumban. Amphiaraos thebai 
jósnak unokái, Tiburnus, Coras 
és Catilus alapították az Anio 
két partján, mely ott nagyszerű 

vízeséseket képez. A rómaiaknak 
kedvelt nyaralóhelye volt. 

Tiburnus, Tibur egyik alapí-
tója. 

Tigris, syriai folyó. 

Tiridates, párthus ellen-király, 
ki 31-ben Phrahates elől Syriába 
Octavianushoz menekült. Phra-
hatest elűzték és Tiridatest visz-
szahívták, de Phrahates a scyt-
hák segítségével ismét elfoglalta 
a trónt s Tiridates Rómába me-
nekült. 

Titánok, Uranos- és Gaeától 
származó isten-nemzetség (12-en), 
kik között Kronos (Saturnus) 
volt a leghatalmasabb. Mikor 
Juppiter Kronos uralmát meg-
döntötte, a többi titánt is leverte 
és az alvilágba taszította. 

Tithonus, Laomedon fia, kit 
Aurora (Eos) kocsiján férjül az 
égbe vitt magával, s az istenek 
beleegyezésével halhatatlanná tett. 
Mivel azonban örök ifjúságot 
elfeledett kérni számára, Titho-
nus hosszú vénségében tücsökké 
zsugorodott. 

Tityos, a Föld óriás fia; mivel 
Latonát megsértette, Apollo nyi-
lával elejtette. Az alvilágban 9 
holdat befödött a teste s hat 
keselyű folyvást tépdeste a máját. 

Torquatus, 1. ügyvéd, H. ba-
rátja (Od. 4, 7); 2. consul 65-
ben H. születésekor. 

Troilus, Priamus trójai király 
fia, Achilles kezétől esett el. 

Tullus 1. Hostilius, Róma har 
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madik királya. 2. Volcatius, con-
sul 66-ban. 

Tusculum, (ma: Frascati) ma-
gas hegyháton Telegonustól épí-
tett város Laliumban. 

Tyndaridák, Tyndareus és Leda 
fiai, Castor és Pollux, kik a ha-
jósokat védő csillagokká váltak. 

u. 
Ulixes (gör. Odysseus) Ithaca 

híres, leleményes királya, Laer-
tes fia, Penelope férje, Telema-

V. 
Valgius, C. Rufus, elégia- és 

epigrammaíró, H. barátja. 
Varius, Lucius (74—14-ig élt), 

Augustus, H. és Vergilius ba-
rátja, jeles epikus és tragikus 
költő. 

Varus, 1. 1. Quintiliust. 2. 1. 
Pompeiust. 3. egy ismeretlen 
(Epo. 5). 

Vaticanus, hegy a Tiberis jobb 
partján. 

Veia, Canidia egyik méregke-
verő társa. 

Venafrum, campaniai város. 
Venus (gör. Aphrodite), a szép-

ség és szerelem istennője, Vulca-
nus neje, Cupido (Amor) anyja. 

Venusia, kis város Apulia és 
Lucania határán, H. születése 

X. 
Xanthias Phoceus, álnév. 

z. 
Zephyrus, Zefir, enyhe nyugoti 

tavaszi szél. 

Tyndaris, egy szép leány ál-
neve, célzással Tyndareus leá-
nyára, Helenára. 

Typhoeus, titán, kit juppiter az 
Aetna alá temetett. 

Tyrrhén, (tyrrhenus) — etruriai. 
Atys lydiai király fia, Tyrrhenus 
alapitotla Tyrrheniát, azaz Elruriát. 

chus atyja. Trójából 10 évig 
tartó bolyongás után ért haza. 
(Homeros: Odysseia). 

helye. 
Vergilius, P. V. Nlaro. Kr.e. 70-től 

19-ig élt, híres epikus költő, az 
Aeneis írója, H. barátja. 

Vesta, a ház és házi tűzhely 
istennője, a családi élet őre. 
Papnői a Vcsta-szüzek. 

Vindelicusok, a rhaetusokkal ro-
kon alpesi germán népség, me-
lyet Drusus legyőzött. 

Volcanus (Vulcanus), gör. He-
phaistos, a tűznek és a tűzzel 
járó mesterségeknek, művésze-
teknek istene, Juppiter és Juno 
sánta fia. Meg-meglátogatja a 
tűzhányók kohóit, hol a cyclop-
sok szítják a tüzet. 

Voltur, apuliai hegy, Venusiá-
hoz közel. 

Xanthus, lyciai folyó. 

Zeus, Juppiter neve görögül. 
A legfőbb isten. 
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T A R T A L O M . 

Horatius költeményei 
/. Ódák és epódusok — 

Horatius ódái és epódusai — — -
Előszó — — — — — 
Horatius (élet és jellemrajz) 

Az ódák első könyve — — — — — — — 
1. Prologus — — — — — — — 
2. Megmentőnk a vészben — — — — 
3. A Vergiliust vivő hajóhoz — — — 
4. Tavaszi dal — — — — — — — 
5. A hajótörött hálója — — — — — 
6. Az én Múzsám — — — — — — 

¿Ty'Ubi bene, ibi patria — — — — • 
8. A turbékoló harcfi — — — — — 
9. Téli dal 

10. Hymnus Mercuriushoz— — — — — 
11. Élj az idővel — — — — — — 
12. Hymnus Augustushoz — — — — — 
15. Féltés — — — — — — — — 
14. Az állam hajójához — — — — — 
15. Nereus Parishoz — — — — — 
16. Megkövetés — — — — — — — 
17. Meghívás — — — — — — — 
18. Okkal-móddal — — — — — — 
19. Kegyelem, Vénusl — — — — — 
20. Meghivó — — — — — — — — 
21. Apollo és Diana dicsérete — — — 
22. A Múzsa kegyelme — — — — — 
23. A félénk őzike — — — — — — 
24. Quintilius Varus halólakor — — — 
25. Levélhullás — — — — — — 

Egy dalt Lamiámnak — — — — — 
Víg cimborák körében — — — — 

28. Archytas— _ _ _ — — _ _ 
29. Lehetséges-e? — — — — — — 
30. Fohász Vénushoz— — — — — — 
31. Templomavatáskor — — — — — 
32. Lantomhoz — — — — — — — 
33. Vigasztalás Tibullushoz — — — — 
34. Magába-szóllás — — — — — — 
35 Fortuna istenasszonyhoz — — — 
36 Numida megjöttekor — — — — — 
37. Nunc est bibendum— — — — — • 
"öÜ) Pompa nélkül 1 — — — — — — 



Lap 
Az ódák második könyve — — — — — — — — 53 

1. Nagy feladat — — — — — — — — — — 55 
2. Igaz életüdv — — — — — — — — — 57 
3. Élj az idővel! _ _ _ — _ _ — — — 59 

* 4. Csak szeresd! — — — — — — — — — 60 
5. Türelem! — — — — — — — — — — 61 
6. A nyugalom réve — — — — — — — — 62 
7. Isten hozott! — — — — — — — — — 63 
8. A csapodár Barinéhez — — — — — — — 64 
9. Vigasztalás — — — — — — — — — — 65 

« 10. Az arany középút — — — — — — — — 66 
11. Félre a gonddal!— — — — — — — — 67 
12. Az én dalom — — — — — — — — — 68 
13. A kidőlt fa — — — — — — — — — — 70 
14. Elmegyünk, elmegyünk!— — — — — — — 72 
15. A fényűző kor — — — — — — — — — 73 

, 16. Nyugalmat! — — — — — — — — — 74 
17. Híven a sírig! — — — — — — — — — 76 
18. Megelégedés! — — — — — — — — — 78 
19. Bacchus hatalma — — — — — — — — — 80 
20. Halhatatlanság - — — — — — — — - 82 

Az ódák-harmadik könyve — — — — — — — — — 83 
* boldogság titka — — — — — — — — 85 

2. A haza minden előtt! — — — — — — — — 87 
3. Az ország talpköve — — — — — — — — 89 

» 4. A múzsa áldása — — — — — — — — — 92 
5. Regulus — — — — — — — — — — 95 

< 6. Istenfélelem — — — — — — — — — — 97 
7. Hűséget a hűnek! — — — — — — — — 99 

* 8. Az agglegény ünnepe— — — — — — — — 101 
9. Múlt, jelen, jövő — — _ _ _ — — _ 103 

10. Lyce kapuja előtt— — — — — _ _ _ _ 105 
11. Mercurius, ihless! — — — — — — — — 106 
12. Oh a leány sorsa! — — — — — — — — 108 
13. Forrás-avatás — — — — — — — — — 109 

* 14. Örömünnep — — — — — — — — — — 110 
15. Egy kacér anyóhoz— — — — — — — — 111 

* 16. Az arany hatalma— — — *— — — — — — 112 
17. Őszi dal — — — — — — — — — — 114 
18. Faunus ünnepére — — — — — — — — — 115 
19. Igyunk, barátim! — — — — — — — — 116 
20. Egyenetlen küzdelem — — — — — — — — 118 
21. A boroskorsóhoz — — — — — — — — 119 
22. Avatás — — — — — — — — — — — 120 

' 23. A szegény asszony áldozatja — — — — — 121 
24. A kor bűnei — — — — — — — — — — 122 
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25. Dithyrambus — — — — — — — — — 125 
26. Leszerelés — — — — — — — — — — 126 
27. Búcsúszó Galateához — — — — — — — 127 
28. Neptunus ünnepén — — — — — — — — 131 
29. Jövel, Maecenas! — — — — — — — — 132 

i 30. „Aere perennius" — — — — — — — — 135 

Az ódák negyedik könyve — — — — — — — — 137 
1. Vénushoz — — — — — — — — — — 139 
2. Dircei hattyú, matinusi méh — — — — — — 142 
3. Melpomenéhez — — — — — — — — — 145 

1 4. Sast nemzenek a sasok — — — — — — — 146 
i 5. A haza szemefénye — — — — — — — — 149 

6. Előhang a Százados Énekhez — — — — — 151 
7. Kikeletkor — _ — _ _ - - — — — 153 
8. A dal hatalma — — — — — — — — — 155 
9. A dal halhatatlan— — — — — — — — — 157 

10. Egy szép fiúhoz — — — — — — — — 159 
11. Maecenás születése napján — — — — — — 160 
12. Mulassunk 1 — — — — — — — — — 162 
13. Mivé lettél? - — — — — — _ — — — 163 
14. A harcok diadalmas ura — — — — — — 164 
15. Augustus, a békeszerző — — — — — — — 166 

Carmen Saeculare — — — — — — — — — — 169 

Horatius epódusai*) — — — — — — — — — 175 
1. Nem válunk el! — — — — — — — — 177 
2. A falusi élet dicsérete — — — — — — — 179 
3. A gyilkos lakoma — — — — — — — — 182 
4. A felkapaszkodott— — — — — — — — — 183 
5. Canidia boszorkánykonyhájában — — — — — 184 
6. A gyáva támadó — — — — — — — — — 188 
7. Zord idő — — — — — — — — — — 189 
9. Az actiumi győzelem hirére — — — — — — 190 

10. Jó útat! — — — — — — — — — — 192 
13. Vigasz a borban — — — — — — — — — 193 
14. Mentség — — — — — — — — — — 194 
15. Neaera esküje — — — — — — — 195 
16. A római néphez — — — — — — — — 196 
17. Vezeklés — — — — — — 198 

Magyarázó jegyzetek _ _ _ — _ _ _ — — 201 

*) A 8. és 12. epódus t szökés szerint elhagytam s jónak láttam mel lőzni a 11-iket 
is. „ M a x i m a debelur . . . reoerenlia" (non solum : pueris) ! 
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Jegyzetek az ódák első könyvéhez — — — — — 203 
Jegyzetek az ódák második könyvéhez— — — — — 207 
Jegyzetek az ódák harmadik könyvéhez — — — — 209 
Jegyzetek az ódák negyedik könyvéhez — — — — 214. 
Jegyzetek a Carmen Saecularéhoz — — — — — 217 
Jegyzetek az epódusokhoz — — — — — — — 218 

Az ódákban és epódusokban előforduló tulajdonnevek betű-
rendes magyarázata — — — — — — — — 221 

• • • 
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