
£ / ( O < 

HORATIUS 
KÖLTEMÉNYEI 

CSENGERYJÁNOS 
ATULTETESEBEN 

II. R E S Z 

SATIRÁK ÉS EPISTULAK 

A „ S T U D I U M " KÖNYJVESBOLT BIZÍOMÁNYA 
(BUDAPEST, ÍV. MUZEUM-KÖRUT 21.) 



H O R A T I U S 
KÖLTEMÉNYEI 

CSENGERY JÁNOS 
Á T Ü L T E T É S É B E N 

II. RÉSZ 

SATIRÁK ÉS EPISTULÁK 

S Z E G E D 
DÉLMAOYARORSZÁG HÍRLAP- ÉS NYONDA VÁLLALAT 

1922. 



HORATIUS 
SATIRÁI és EPISTULÁI 

MAGYARUL 

CSENGERY JÁNOSTÓL 

À S T U D I U M ' K Ö N Y V E S B O L T B I Z O M Á N Y A 
(BUDAPEST, IV. MUZEUM-KÖRUT 21.) 



HP • 

c 7 T F Eavetemi Könyvtár 

J 0 0 0 9 3 7 9 Ö U 

27757 

_____ •HB mmm 



TÁJÉKOZTATÁSUL. 
A satira és epistula műfajáról és Horatiusról, mint 

satira- és epistulairóról szó van az első kötetet megnyitó 
élet- é s jellemrajzban. Az Előszóban pedig rövid meg-
okolása olvasható annak, miért választottam a satirák é s 
episíulák átültetésében az eredeti mérték (hexameter) 
helyett a verses drámának Shakspere és Lessing óta Ieg-
szokottabb versalakját, az ötös é s hatodfeles jambust. Itt 
most nincs más mondani-valóm, mint a következő. Be kell 
vallanom, hogy mindent latba vetve itt is le kellett mon-
danom a „teljességről", mint az első kötetben, s valamint 
ott elhagytam három olyan epódust, melyek közül legalább 
kettő (8., 12.) a horatiusi költészetnek minden kára nélkül 
elveszhetett volna s melyek a mi aesthesisünkre nézve csak 
bántók lehetnek, úgy itt is elhagytam három olyan satirát 
(I, 2., II, 3., II, 7), amelyek, — bár a költőre és korára 
mindenesetre jellemzők és egy vagy más szempontból 
értékesek — akadályul szolgálhatnának arra nézve, hogy 
ez a magyar Horatius ne csak a művelt nagy közönség-
nek, hanem „uirginibus puerisque" is eleget tehessen és 
hivatásának mentül teljesebben megfelelhessen. Ugyanezért 
maradt el egy pár sor a brundisiumi útleírásból (I, 5). 

E kötet berendezése csak abban tér el az e lső köte-
tétől, hogy azokhoz a helyekhez, amelyeknek megértésére 
nézve szükségesnek látszott, a lap alján mindjárt hozzá-
fűztem a felvilágosító magyarázatot. Az egyes darabokra 
vonatkozó általános magyarázatok itt is a költemények után 
következnek, a tulajdonnevek magyarázata pedig betűrendes 
jegyzékbe van foglalva, hogy könnyen megtalálhassa, aki 
keresi. 

Szegeden, 1922 júliusában. 

C s e n g e r y J á n o s . 
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0 ELÉGEDETLEN VILÁG. 

Mért hogy, Maecenas, senkit sem találsz, 
Kit boldogítna hivatása, melyre 

Megfontolás vagy vakeset vivé 
S irigyli azt, ki más úton halad? 
„A kalmár, az szerencsés!" — így sóhajt 
A katona, kit vénség terhe nyom 
S a sok vesződség már megtörte testét. 
A kalmár meg, midőn a déli szél 
Hányja hajóját, így kiált: „Oh jaj! 
Csak jobb a katonának! Mértne volna? 
Csatára kelnek; egy-két óra, és 
Diadal int felé vagy — gyors halál!" 
A jog-szakértő, a kakas ha szól 
És ajtaján már zörget a kliens, 
A földmivesnek életét dicséri. 
Az meg, ha terminusra béidézve 
Kezest állíta és kis falujából 
A fővárosba mén, azt hajtja egyre: 
„Nincs boldogabb a fővárosinál!" 
Effajta ember annyi volna még, 
Hogy a szószátyár Fabius se győzné. 

De hogy terhedre ne legyek, no halld, 
Mire lyukad ki szóm. Ha Juppiter 
így szólna: „Jól van, íme megteszem, 
Amit kivántok. Te, most katona, 
Kereskedő leszel, s te, jogtudós, 
Földmívelő. így szerepet cserélve 
Mehettek útatokra. Nos, mit álltok?/ 
Nincsen cserélni kedvük. Lám, pe< 
Az üdvre megvolt a jó alkalom. 
Nem rászolgáltak-é, hogy Juppiter 
Mérges redőkbe vonja homlokát 
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És kijelentse, nem lesz többet oly 
Szives, hogy teljesítse vágyukat? 

Egyébiránt, hogy bohózatiróként 
Ne fussak át nevetve tárgyamon — 
Ámbár mi tiltja, hogy az igazat 
Nevetve megmondjuk? Hisz' lám a nyájas 
Tanító cukrot ád a gyermekeknek, 
Az ábécét hogy szívesen tanulják; 
Mégis, ¿együk csak félre most a mókát 
S komoly thémánk' tárgyaljuk komolyan. 
Kémény ekével aki hasogatja 
A föld rögét, aztán a csalfa csaplár, 
A harcos, a hajós, ki vakmerőn 
Szeli a tengert, ím' azt vallja mind, 
Azért vállalja ezt a fáradalmat, 
Hogy a kenyérről gondoskodva, bizton 
Éldelje majd agg fővel a nyugalmat. 
Miként a hangya, (ez a mintakép!), 
E nagy munkáju kisded állatocska, 
Szájával hordja össze, mit csak elbír 
És a rakáshoz rakja szépen, így 
Gondoskodik — jól sejtve — a jövőről. 
De amint béköszönt a zordon évszak, 
Nem mászik az ki többet, ámde bölcsen 
A szerzeményből él, míg tégedet 
A keresettől vissza nem riaszt 
Se nyári hő, se zord tél, sem a tenger, 
Se tüz, se vas, nem ismersz akadályt, 
Csak más ne légyen nálad gazdagabb. 

Hát élvezet, ha nagy rakás ezüstöt 
Vagy aranyat titokban és remegve 
A földbe ásol? „Ám, ha elveszünk 
Belőle, majd silány fillérre olvad." 
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De hogyha nem, mondd csak, mi szép van abban 
A kincshalomban? A íe szérűdön 
Csépeljenek bár százezer köbölt, 
Hasadba mégse fog beférni több, 
Mint az enyémbe. így ha eladó 
Rabszolgahadban ép' a kenyeres 
Zsákot cipelnéd, semmivel se kapnál 
Többet, mint az, ki semmit sem cipelt. 
Vagy mondd csak kérlek, hogy mi a külömbség 
Annak szemében, ki természetünk 
Határi közt él, hogy száz vagy ezer 
Hold földet szánt-e? „Úgyde nagy gyönyör 
A nagy rakásból venni". A mig engem 
A kicsiből hagysz vennem ugyanannyit, 
Nem látom át, mért érne annyival 
Többet magtárod, mint e kis szuszék. 
Mint hogyha néked épen egy pohár 
Vagy egy vödör víz, nem több kellene 
S így szólanál: „Inkább a nagy folyóból 
Merítnék, mint e kis patak vizéből". 
Ezért esik meg, hogy ki kelleténél 
Nagyobb bőséget áhít, Aufidus 
Gyors árja parttal együtt elragadja. 
Ki annyit óhajt ép', a mennyire 
Szüksége van, sem iszapos vizet 
Nem fog merítni, sem az életét 
El nem veszíti a habok között. 

De jó-sok ember, akit csalfa vágy 
Édesget, így szól: „Semmi sem elég, 
Mert amennyid van, épen annyit érsz." 
Az ilyen emberrel mit kezdhetünk? 
Hagyd nyomorultnak, szíves-örömest 
Viseli sorsát. Volt Athénben egy 



Zsugori gazdag, ki a nép szavát 
így szokta fumigálni: „Hadd gúnyoljon 
A nép, én itthon tapsolok magamnak, 
Fiókomban ha látom pénzemet." 
Lám, mily mohón kapdossa Tantalus 
Az ajkitól futó vizet! Nevetsz? 
Ha megcseréljük a nevet, terólad 
Szól a meséje. Pénzes zsákokon, 
Miket mindünnen összehordogatsz, 
Fekszel mohón lihegve s kénytelen vagy 
Mint szentséget kímélni, vagy szemed 
Rajtok legelget írott kép gyanánt. 
Hát nem tudod, hogy mire jó a pénz? 
S mi haszna van? Hogy kenyeret vegyünk, 
Zöldséget, egy meszely bort s ami nélkül 
Természetünk nem szívesen van el! 
Vagy az gyönyör tenéked, hogy halálos 
Nagy félelem közt kell virrasztanod, 
Éjjel-nappal remegned tolvajoktól, 
Tűzvésztül és a hütelen cselédtől, 
Hogy elrabolja pénzed? Ily javakban 
Csak hadd legyek mindig a legszegényebb. 

De hogyha tested a hideg kilelte, 
Vagy bármi más baj ágyba dönte, mondd, 
Van-é, ki ágyad mellett ülve ápol, 
Ki orvost hív, hogy meggyógyítson és 
Szeretteidnek újra visszaadjon? 
Nőd nem kívánja gyógyulásodat, 
Fiad se; minden szomszédod gyűlöl, 
És ismerősid, fiuk és leányok. 
Ha néked a kincs mindennél becsesb, 
Csodálkozol, ha nem veszen körül, 
Mire sohsem törekvél: szeretet? 
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Rokonidért nem kelle fáradoznod: 
Ingyen nyeréd a természetiül őket; 
S te azt hiszed, hajlandóságukért 
Fáradni egy cseppet sem érdemes, 
Csak ügy nem, mintha szamaraddal a Mars 
Mezőn végeznél felsőbb iskolát? 

A keresetben, szóval, tudj határt 
S többed ha van, hát kevésbbé remegj 
A rút nyomortól, és ha megszerezted, 
A mire vágytál, hagyd a küszködést, 
Hogy úgy ne járj majd, mint Ummidius. 
Hallgasd meg csak, nem hosszú a mese. 
Dúsgazdag volt, vékával mérte pénzét 
S oly zsugori, hogy nem ruházkodott 
Szolgáinál különben és örökké 
Csak attól félt, éhen kell vesznie. 
S egy szabadosnő, egy új Clytaemestra 
Szekercéjével ketté vágta őt. 
„Hát mit tanácsolsz? Úgy éljek talán, 
Mint Nomentanus, Maenius?" Miért 
Áhítsz te szembe mind' oly dolgokat, 
Mik homlokegyenest ellenkezők? 
Ha kapzsiságtól óvlak, nem kívánom, 
Hogy semmiházi tékozlónak állj be. 
Van egy kicsiny külömbség Tanais 
S Viselliusnak az apósa közt. 
Mindenbe' van mérték, van bizonyos 
Határ, a mellyen sem innen, se túl 
Nem bír megállni a jó és helyes. 

De visszatérek a kiinduláshoz: 
A kapzsi ember mért elégedetlen 
S miért dicséri azt, ki más úton jár; 
Ha más kecskéjén duzzadtabb a tőgy, 



Az mért epeszti, mért neiti veti egybe 
Magát a nála sokkal számosabb 
Szegényebbekkel, mért iparkodik, 
Hogy túltegyen most ezen, majd azon? 
E törtetésben mindig feltűnik 
Egy-egy, ki nála mégis gazdagabb, 
Mint amidőn a korlátok mögül 
Kiengedett fogat gyorsan kiszáll 
S kocsissá törtet, utóiérni vágyva 
Az ő fogatján túltevő kocsit, 
Megvetve büszkén azt a másikat, 
A hátsók közt mely tőle elmaradt. 
Ezért találni nagy-ritkán olyat, 
Ki életét boldognak vallaná 
S elégedetten távoznék, ha az 
Lejárt, mint a vendég, ki jóllakott. 
De már elég! Hogy rólam azt ne hidd, 
Hogy a csipás Crispinus íratit 
Meglopkodám, már nincsen több szavam. 

• • • 
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Ehiba megvan minden énekesben: 
Nem bírható rá, bárhogy unszolod, 

Hogy énekeljen; de, ha nem kivánod, 
Kántál szünetlen'. Megvolt e hibája 
A szárd Tigelliusnak; kérte volna 
Bár maga Caesar, — akinek szava 
Elég nyomós, — az atyjával s a véle 
Való baráti frigyre * hasztalan! 
De hogyha néki tetszett, az egész 
Lakoma folytán, a tojástul a 
Gyümölcsig egyre fújta: „Oh dicső, 
Nagy Bacchusunk!" majd a legvastagabb 
Basszusba', majd a legmagasb tenort 
Vágván ki, melyre a lant húrja képes. 
Semmibe' sem volt következetes: 
Majd futva járt, mint akit ellen üz, 
Majd lépdelt, mintha ünnepi menetben 
Vinné Junónak szentelt dolgait. 
Majd kétszáz, majd csak tíz szolgája volt. 
Nagyzolva majd arról beszélt, milyen 
Viszonyban áll egy-egy királlyal, avvagy 
Fejedelemmel, majd meg így beszélt: 
„Nekem elég egy háromlábú asztal, 
Kagylóban tiszta só s egy durva tóga, 
Csak épen hogy megóvjon a hidegtől." 
S ha e kevéssel megelégedő 
Embernek adtál voln' egy millió 
Sestertiust,*) hát öt nap múlva már 
Üres lett volna újra perselye. 
Éjjel virrasztott kora reggelig, 
Reggeliül estig persze hortyogott. 
Nem láttam embert még ily állhatatlant. 

*) Egy sestertius körülbelül 20 fillér. 

3. SZÁLKA ÉS — GERENDA. 



De kérdezhetné tőlem valaki: 
„Nos, és te? Néked nincsenek hibáid?" 
Oh hogyne? Mások s kissebbek talán. 
Hogy Maenius megszólta Noviust 
Úgy hátmegett, kérdezte valaki: 
„No hát te magadat nem ismered, 
Vagy azt hiszed, hogy mi nem ismerünk 
S lóvá tehetsz?" „ Én — szólott Maenius — 
Magam iránt már elnézőbb vagyok". 
Mily dőre önzés, mily erkölcstelen, 
Méltó a megrovásra! Ha saját 
Hibád meglátni gyönge a szemed, 
Miért oly éles látású, mihelyt 
Barátaidnak nézed a hibáit, 
Mint a sasé vagy epidaurusi 
Kigyóé? így jársz aztán magad is: 
Hibáid épen így fürkészik ők is. 

Például, íme, itt van egy barátunk: 
Hamar felfortyan s a finom világ 
ízlése rajta kivetőt talál; 
Nevetni is lehet rajt', mert haja 
Vágása nem fővárosi, a tóga 
Lóg rajta és a bő cipő nem ül 
Lábán, ahogy kell. Ámde oly derék 
Ember, hogy párja nincs, neked barátod, 
És faragatlan külseje alatt 
Órjás tehetség rejlik. Magadat 
Kopogtasd meg csak, nem oltott beléd 
A természet már eleve hibát 
Vagy rossz szokás? Mivel a nem müveit föld 
Csak gazt terem, mit tűzzel irtanak. 

De térjünk inkább arra át, hogy az, 
Aki szeret, hiányit meg se látja 
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Szerelmesének, sőt gyönyörködik 
Bennük, mint Hagna orrpolypusában 
Balbinus. Bárcsak épen ily vakok 
Volnánk barátainkkal szemben is, 
S e tévedés számára a morál 
Találna egy megtisztelő nevet! 
Ügy kéne tennünk, mint a jó apa 
Fiával, és nem vetni meg barátunk' 
Hibájaért. A kancsalról az atyja 
Azt mondja: kissé sandalít, s kinek 
A fia oly csepp, mint volt a korán 
Szült Sisyphus, csibének mondja őt; 
A görbe-lábút Varasnak s a ferde 
Bokájut apja Scaurusnak becézi. 
Egyik barátod tán zsugorgatós? 
Mondd róla, hogy jó gazda. Tán esetlen 
Amaz egy kissé és fontoskodó: 
Buzgó barátnak óhajt látszani. 
Ez itt goromba s túlontúl szabad 
Beszédű: mondd, hogy nyilt s bátor legény. 
Heveskedő? te lelkesnek nevezd. 
Azt vélem én, a baráti viszonyt 
Ez hozza létre és ez tartja fenn. 

Mi gyakran ép' ellenkezőt teszünk 
És az erényt is rosszra magyarázzuk; 
így ronda lesz a legtisztább edény. 
Szerény, jó ember tartozik körünkhöz: 
Mi elnevezzük őt alázatosnak; 
Az óvatost meg épen hájfejünek. 
Van, aki minden cselvetéstől ment marad, 
S a rosszmájúnak rést nem ad magán, 
Bár oly világban él, a melybe' mérges 
Irígykedés, rút rágalom tenyész: 

Horatius satirái é s epistulái. 



Ezért mi „józan" s „óvatos" helyett 
Ravasznak s kétszínűnek mondjuk őt. 
Van, aki nyilt és olyan, ahogy én 
Veled szemben gyakran viselkedém, 
Maecenas, úgyhogy barátját, mikor 
Ép' olvas vagy magában elmerül, 
Bármily beszéddel háborgatni kész. 
Mily alkalmatlan, mily Ízléstelen ! 
Mondjuk reá. Lám, lám, mily könnyedén 
Szabunk törvényt, amelynek majd magunk is 
Kárát vallhatjuk. Ki világra lett, 
Az nem lehet hibátlan; az a legjobb, 
Kinek hibája ép' a legkevesb. 
A jóindúlatú, szives barát . 
Állítsa szembe a bennem talált 
Hibákkal jó tulajdonságimat 
S ha azt kívánja, hogy szeressem őt, 
Ezek többségét, ha valóba' több 
A jó a rossznál, méltányolja inkább: 
Akkor majd ő is ily törvény szerint 
Kerül mérlegre. Aki azt kivánja, 

• Hogy púpján meg ne ütközzék barátja, 
Az nézze el, ha arca pattanásos. 
Méltányos, hogy, ki elnézésre számít 
Saját hibáiért, az más iránt 
Hasonlóképen elnéző legyen. 

Szóval, ha végkép ki nem irtható 
Sem a harag, sem sok egyéb hiba, 
Amely mibennünk, balgákban lakik, 
Mért nem használja ön-mértékeit 
A józan ész és önnön-súlyait 
S miért nem büntet úgy minden hibát, 
Miként az büntetésre érdemes? 
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Aki a szolgát, ki az ételes 
Tálat kihordja és a megmaradt 
Halból vagy már langyos-meleg levéből 
Torkoskodik, keresztre kötteti, 
A józan embernek szemében az 
Eszeveszettebb lesz, mint Labeo. 
De még nagyobb őrültség e hiba: 
Valamit vétett ellened barátod, 
Ám oly kicsit, hogy azt meg nem bocsátnod 
Zordszívüség vón, és te oly kemény 
És nyers vagy ő iránta, hogy kerülöd, 
Miként Rusót kerüli az adósa; 
Ha megjött a keserves elseje 
S a tőkét vagy kamatját a szegény 
Adós nem tudja felhajszolni, akkor 
Hadi fogolyként nyújtva bárd alá 
Nyakát, meg kell hallgatni a müvet, 
Melyet felolvas a hitelezője. 
Ha békeverte ittas állapotban 
Ágyam, vagy egy kis tálat földre ejtett, 
Mit Evandernek illetett keze, 
Ezért, vagy mert előlem éhesen 
Kivett egy sült csibét a tálnak ép' 
Rám néző oldaláról, én ezért 
Barátomat már kevésbbé szeressem? 
Hát mit csinálok akkor, ha lopott, 
Elárulá rá bízott titkomat, 
Vagy megtagadta szent igéretét? 

Akik szerint minden vétség egyenlő, 
Beh megszorulnak, mihelyt a valóra 
Kell ezt az elvet alkalmazniok! 
Ellentmond ennek a természetes 
Érzés, az erkölcs és a közhaszon, 
Melyből a jog s igazság származik. 
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Midőn az újonnan lett föld öléből 
Kibújtak a legelső földi lények, 
Beszélni nem tudó, rút állatok, 
Harcolni kellett makkért, fekhelyért 
Körömmel és ököilel, majd doronggal 
S más fegyverekkel, amelyekre később 
A szükség őket rávezette volt, 
Míg kitaláltak névszókat s igéket, 
Hogy megjelöljék érzelmeiket. 
Aztán a harc is szünetelni kezdett, 
Megkezdették a városépítést, 
Törvényhozást, hogy senki se legyen 
Tolvaj, se rabló, házasságtörő. 
Hisz' már előbb, mintsem Helena élt, 
A női test volt fő-fő rút oka 
A háborúknak; ámde dicstelen' 
Dőltek halálba, kik, mint a barom, 
Szerelmet úton-útfelen vadásztak 
És egy erősebb kéz leverte, mint 
A nyáj bikája a tolakodót. 

Hogy félelem szülé a jogszabályt 
A jogtalanság meggátlásaúl, 
Elismered, ha végig forgatod 
A művelődés nagy történetét. 
Természetünk nem képes a jogost 
A jogtalantól megválasztani, 
Mint jót a rossztól, a kívánatost 
Az ártalmastól, és a bölcselet 
Ki nem mutatja, hogy ép' oly hiba 
A más kertjéből pár káposztafőt 
Kitépni, mint meglopni éjtszaka 
Az isten házát. Szükség van tehát 
Szabályra, mely az illő büntetést 
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Megállapítsa minden bűnre, úgy, 
Hogy azt, ki csak virgácsot érdemel, 
Meg ne fenyítsd borzasztó kancsukával. 
Mert hogy te vékony pálcikával üsd 
Azt, aki sajgóbb ütlegekre méltó, 
Nem tartok attól részedről, mikor 
Csenést, rablást egy sorba helyezel 
S fenyegetődzöl, hogy nagy s kis hibát 
Te egy kacorral fogsz lenyesni, ha 
Reád ruházzák a király hatalmát 
Az emberek. 

De hogyha csak a bölcs 
Gazdag, jó varga s egyes-egyedül 
Szép és király is, mért kívánod azt, 
Mit már is bírsz? „Te félreérted — így szól — 
A mi Chrysippus mesterünk szavát; 
Csizmát, cipőt sohsem csinált a bölcs, 
Mégis jó varga a bölcs". — Hogy lehet? 
„Úgy, mint Hermogenes, ha hallgat is, 
Mégis a legjobb énekes, zenész, 
S Alfenus, a ravasz kópé, ha minden 
Szerszámát elveti s becsukja boltját, 
Suszter maradt, ép' úgy a bölcs a legjobb 
Mester mindenben s igazi király 
Csupán csak ő." — A dévaj gyermekek 
Megráncigálják a szakálladat, 
S hahogy botoddal közibük nem ütsz, 
Sürü rajuk körülötted tolong 
S szegény fejed csaholsz, míg megszakadsz, 
Oh nagy királyok legnagyobbika! 
De hogy ne nyújtsam hosszúra szavam: 
Amíg te, nagy király, egy garasért 
Fürdőbe mégy és csatlósod gyanánt 
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Csupán a balga Crispinus kísér, 
Kedves barátim elnézik nekem, 
Ha balga fővel olykor vétkezem, 
Mint én viszont az ő hibáikat 
Elnézem szívesen s mint egyszerű 
Polgárember tenálad boldogabban 
Élem le éltem, oh dicső király! 

• • • 



4. A SATIRA VÉDELME. 
ratinus, Eupolis és Aristophanes 

S az ó-komoedia többi művelői 
Azt, akit színre vinni érdemes volt, 
Mint tolvajt, orgyilkost, paráznát, 
Vagy bármi más okból hírhedt személyt, 
Bátran, minden korlátozás nekül 
Színpadra vitték és megbélyegezték. 
Egészen tőlük függ Lucilius, 
Őket követte, versformáikat 
Változtatá csak, s ámbár szellemes 
És finom orrú volt, a verselésre 
Bizony kevés műgondot fordított. 
Mert elkövette azt, hogy egy rövid 
Óra alatt — ép' ez volt virtusa — 
Vagy kétszáz verset tollba monda, csak 
Úgy könnyűszerrel, csak „féllábon állva." 
Volt persze bennük, mint az iszapos 
Folyóba' szenny, amelyet szívesen 
Kidobtál volna. Bőbeszédű volt, 
Restellte azt, hogy fáradozva és 
Műgonddal írjon; mert ha valaki 
Sokat ír, én nem tartom nagyra azt. 

Crispinus, íme, fogadást ajánl 
S tízet tesz egy ellen: „No rajta, kérlek, 
Vedd tolladat, mint én a magamét; 
Jelöljenek ki helyet és időt 
S felügyelőt rendeljenek ki mellénk; 
Hogy melyikünk tud többet írni, lássuk!" 
Az isteneknek én hálát adok, 
Hogy csak korlátolt, gyönge szellemet 
Oltottak volt belém s a nyelvem is 
Csak néha-néha s keveset beszél; 



Te csak utánozd, ha kedved telik, 
A levegővel telt bőr-fujtatót, 
Amely mindaddig fujtat s dolgozik, 
Amíg a tűzben a vas megpuhul. 

Oh boldog Fannius, ki verseit 
— Arcképpel együtt! — vásárra viszi, 
Míg az enyéim nem olvassa senki 
S nyilvánosan magam sem olvasom fel, 
Mert vannak, akik e műfajba' nem nagy 
Kedvet találnak, minthogy többnyire 
Méltók a megrovásra maguk is. 
Válassz ki bárkit a tömeg közül: 
Vagy kapzsiság vagy kóros nagyravágyás 
Kínozza. Férjes nők után bolondul 
Ez, a másik meg szép fiúk után; 
Ezüst remekmüveknek ragyogása 
Vakítja ezt el, Albiust a bronz 
Kábítja el; van, aki árukat 
Cserél kelettől messze-nyúgatig, 
Ezer veszélyen áttör és rohan, 
Mint forgószéltől elsodort levél, 
Félvén, hogy pénze megfogyatkozik, 
Avvagy növelni vágyva kincseit. 
A versektől rettegnek mindezek 
És a poétát gyűlölik: „Vigyázz!" 
— Mondják — „a szarván széna van neki! 
Kerüld ki messze: csak kacajt kiván 
Kicsalni, s amit egyszer papirosra 
Kent, azt szeretné, hogy mindenki tudja, 
Rabszolgák ép' úgy, mint vénasszonyok, 
Ha pékmühelyből, kútról visszatérnek". 

No, halld csak, erre mi a válaszom! 
Először is: nem számítom magam 
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Azok közé, kikről elismerem, 
Hogy a szó teljes értelmébe' költők. 
Bizony ne gondold erre azt elégnek, 
Ha valaki kötött beszédben ír, 
És azt se hidd költőnek, aki, mint én, 
A közbeszéd hangján ír verseket. 
Kiben teremtő képzelet lakik, 
Ki istenektől nyerte ihletét 
S fenségesen tud ajka zengeni: 
Csak annak add meg e dicső nevet. 

Ezért kérdéses némelyek szerint, 
Költői mű-e a komoedia, 
Mert tárgyából s nyelvébül egyaránt 
Hiányzik a magasabb lendület, 
Erő, és tiszta próza volna, hogyha 
Nem volnának kimért verslábai. 
„De hisz' dühöngve zsémbel az apa, 
Hogy egy hetaeráért bolonduló 
Fia a gazdag hozományu lányt 
Elvenni nem akarja és reá 
Nagy szégyent hoz, mivelhogy meg se várva 
Az éj beálltát, fáklyás szolgahaddal 
Jár-kél utcák során". De mondd, vajon 
Pomponius lágyabb szót hallana, 
Ha atyja élne? — Nem elég tehát 
Pőre szavakból gyűrni költeményt, 
Melyet csak fel kell oldani s legott 
Minden haragvó apa ajkira 
Ráillik ép' úgy, mint a színpadon 
Dühöngőére. Ebből, amit én 
írok s régebben írt Lucilius, 
Ha törlöd a kimért verslábakat 
S a szóknak rendjét megváltoztatod, 
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Ezt hátra téve és amazt előre, 
A költeményből tiszta próza lesz. 
De bontsd fel ezt: „Hogy az undok visszavonás 
Betöré a Hadisten vaskapujának a szárnyát— 
A költőt nem kevésbbé föltalálod 
A szétszedett, szétszórt tagokban is. 

Ebből elég lesz; máskor tárgyalom, 
Költői műfaj-é a satira. 
Most az a kérdés, megérdemli-é, 
Hogy oly gyanakvó szemmel nézz reá. 
Szaglászva jár az utcán Sulcius 
És Caprius, kezükben vádirat, 
— Rekedtek már a sok vádaskodástól — 
Remeg minden rabló, ha látja őket; 
De aki tiszta kézzel, becsületben 
Él, mindkettőt bátran megvetheti. 
Légy bár te Caelius vagy Birrius 
Bandájából való, énnékem oly 
Vádlókhoz nincs közöm, mint Caprius 
Vagy Sulcius: hát tőlem mért remegsz ? 
Én nem kívánom boltba, kirakatba 
Tétetni könyvem, hogy piszkos kezébe 
Vegye mindenféle nép s Tigellius; 
Nem olvasom fel senkinek, csupán 
Barátimnak, ha kényszerítenek, 
De nem akárhol s nem akárkinek. 
Mert vannak, kik a piac közepén 
Felolvassák a művök' vagy pedig 
Fürdő-csarnokban: ott a boltozat 
Szépen viszhangoztatja hangjukat. 
De kedvük' ebben csak balgák lelik, 
Kik nem törődnek avval, illik-é 
És idején való, amit müveinek. 

26 



„De néked" — szól ellenfelem — „gyönyör, 
Ha sértegethetsz és e tettedet 
Kaján rosszindulat vezérli". Honnan 
Meríted ezt a vádat ellenem ? 
Nyilatkozott így egy azok közül, 
Kiknek körében élek? — „Aki mást 
Háta megett megszól, ki a barátját 
Más vádja ellen nem védelmezi; 
Kinek fő vágya megnevettetés, 
Hogy szellemesnek légyen kikiáltva; 
Kitalál olyat, mit nem látott soha; 
A rábízott titkot megőrzeni 
Nem képes: annak fekete a lelke, 
Attól őrizkedjél, oh római!" 

Az ebédlőnek hármas asztala 
Körül négy-négy embert is látsz gyakorta,*) 
És egynek-egynek rendes kedvtelése, 
Hogy mindenkit szól és szapul a ház 
Urán kivűl, majd azt is, ha ivott 
S a bor kitárja szíve rejtekét. 
Te, aki a fekete lelküeknek 
Oly ellensége vagy, te róla azt 
Tartod, hogy szabadelvű, szellemes, 
Előkelő; de én, ha gúnyolom 
Az ízetlen Rufillus illatos 
Pastilláit vagy a Gargonius 
Bakbűzét, akkor én kaján vagyok 
S marakodó a te szemedben? Ám ha 
Előtted szóba jön, Petillius 
Capitolinus hogy lopott, te persze, 
Miként szokásod, ekkép véded őt: 
„Capitolinus gyermekkorom óta 

*) Bizalmas körben. Rendesen hárman feküdtek egy kereveten. 



Barátom, jóltevőm, ki énnekem 
Nagyon sok szívességet tett, ha kértem; 
Örvendek is, hogy fölmentést nyere 
S Rómában élhet; csak — nagyon csodálom, 
Hogy sikerült a büntetés alól 
Kibújnia." Lásd, az ilyen beszéd 
Hasonlatos a tintahal levéhez; 
Merő egy rozsdaméreg. Hogy ez aljas 
Bűntől írásom mindig tiszta lesz, 
És még inkább a lelkem, azt hiven 
S szentül igérem, ha bármire nézve 
Jót állhatok magamról. Meglehet, 
Hogy túlságos szabad lesz tán szavam, 
Vagy kelleténél csípősebb is olykor: 
Légy elnézéssel s add meg a jogot. 

Rászoktatott volt egykor jó atyám, 
Hogy másoknak példáiból okuljak, 
Úgy elkerülhetem hibáikat. 
Ha arra intett, takarékosan, 
Elégedetten éljek, egyszerűn, 
Azzal, mit ő szerzett volt énnekem, 
Szólott: „Nem látod-é, mily nyomorult 
Életet él az ifjú Albius 
És Baius mily ágról-szakadt ? Bizony 
Üdvös tanulság, hogy a ránk maradt 
Vagyont ne tékozoljuk el!" — Ha kéjhölgy 
Rút hálójátul óvott, intve szólt: 
„Scetanushoz ne légy hasonlatos!" 
Hogy házasságtörő rossz asszonyokkal 
Viszonyt ne szőjjek, ha megengedett 
Szerelmet élveznem módomba' van, 
Szólt: „Nem szép híre van Treboniusnak, 
Kit tetten értek. Majd a bölcs kifejti 



Okát, miért jobb ezt kerülnöd, azt 
Keresned, ám én megelégszem azzal, 
Ősink szokását ha fenntarthatom 
S míg őrködőre szükséged van, én 
Tisztán megőrzöm élted s jó hired; 
Ha majd a korral tested s lelked is 
Megizmosult, parafa nélkül úszol." — 
Ekkép formált mint gyermeket szava, 
S ha azt kívánta, ezt vagy azt tegyem, 
Rámutatott a kiszemelt birák 
Közül egyikre s szólt: „E férfiú 
Példáját ebben csak bátran kövesd;" — 
S ha ezt vagy azt rosszalta, így beszélt: 
„Kétkedhetel, hogy tisztességtelen 
így tenni s káros, hogyha látod azt, 
Hogy ez vagy az milyen rossz hírben áll?" 

Miként a szomszédban ha temetés van, 
A telhetetlen rögtön megijed 
S halálfélelme arra bírja, hogy 
Magát kimélje: úgy a zsenge lelket 
A vétektől mások gyalázata 
Gyakorta visszatartja. Lám, ezért 
Maradtam én is tiszta oly bűnöktől, 
Melyek romlást okoznak; közepes 
Hibám elég van, ám elnézhető. 
Részben talán megment ezektül is 
A kor, a szabadelvű, jó barát 
És en-iparkodásom. Mert ha fekszem, 
Vagy oszlopcsarnokokban járdalok, 
Magam javítni nem mulasztom el. 
„Ez így helyesb lesz!" — „Hogyha ezt teszem, 
Szebb lesz az éltem." — „Ez barátaimnak 
Örvendetesb lesz." — „Ezt nem helyesen 



Tevé ez ember; nem teszek vajon 
Egykor hasonlót öntudatlanul?" 
Csukott ajakkal így elmélkedem; 
Időm ha van, papírra is vetem. 
Ez épen egyik közepes hibám. 
Ezt hát meg kell bocsátnod, mert ha nem, 
Mind felvonúl a poéták hada 

„ (Miénk a többség!) és mint a zsidók, 
Rábírunk, hogy szövetségünkbe állj be. 



5. A BRUNDISIUMI ÚT. 

Anagy Rómából útra kelve, első 
Szerény szállásom volt Aricia; -

Heliodoros vala útitársam, 
A nagy görög tudós. Majd Forum Appi 
Következett: hajósok és csalárd 
Korcsmárosok csoportja nyüzsge benne. 
Két napra osztók nagy-kényelmesen 
Ez útat, amely sietősb utasnak 
Egy napi járó; ám Appius útja 
Lassú menetben nem fáraszt ki úgy. 
Itt oly rossz volt a víz, hogy hadi lábra 
Álltam gyomrommal s türelmetlenül 
Vártam, míg társaim megvacsorálnak. 
És már az éj homályt kezdett borítni 
A földre s fenn szétszórni csillagit; 
A szolganép most a hajósokéval*) 
Kikezd, viszont ez amazokra támad: 
„Itt köss ki!" — „Háromszázat fölveszel!" 
„Elég lesz már!" — Míg bészedik a pénzt, 
Öszvért befognak, egy óra oda. 
Gonosz szunyoghad és mocsári békák 
Elűzik álmunk; sok lőrét felöntött 
Hajóslegényünk és egy-egy utas 
Versengve éneklik távollevő 
Babájukat, míg végre az utas 
Álomra dől fáradtan és a rest 
Hajcsár az öszvért legelőre csapja, 
S kőhöz kötvén a kötelét, hanyatt 
Hever a földre s horkol maga is. 

*) Kik éjjel a pomptinusi mocsáron szállították tovább az 

sokat öszvérektől húzott bárkán Anxurig. 



Csak virradatkor vesszük észre, hogy 
A csónakunk előre nem halad. 
Kiugrik ekkor egyik hevesebb 
Társunk s az öszvérnek meg a hajósnak 
Egy fűzfavesszővel jól helybe' hagyja 
Az ágyékát meg a fejét. Kilenc 
Órákkor végre partra szállhatánk, 
S arcunkat és kezünket megmosok 
Üde vizedben, oh Feronia! 
Megreggeliztünk s mászva lépdelénk 
Vagy háromezret, amíg följutánk 
Anxurba, mely jó-messziről fehérlő 
Sziklákon épült. 

Ide kelle várnunk 
A jó Maecenast s Cocceiust vele: 
Mert fontos ügyben nyertek küldetést, 
Hogy úgy, mint máskor, a két meghasonlott 
Barát*) között békét szerezzenek. 
Fájós szememmel foglalkozva épen 
Fekete írral kentem meg, mikor 
Megjött Maecenas, meg Cocceius és 
Fonteius Capito is, a finom 
Világfi és legmeghittebb barátja 
Antoniusnak. 

Fundiból, amelynek 
Aufidius Luscus volt a „praetora", 
Hamar s örömmel állottunk odább, 
Sokat nevetve az eszeveszett 
Egykori irnok díszjelvényein, 
Széles szegélyű, bíbor köntösén 
S a szenes serpenyőn.**) Fáradtan értünk 

*) Octavianu? és Antonius. 

**) Mely füstölőül szolgált. 
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A Mamurráknak városába1 s ott 
Töltők az éjt; Murena nyujta szállást, 
Capito meg konyhát. Nagy öröm derült 
Másnap korán Sinuessába' ránk, 
Mert ott termett egyszerre Plotius 
Es Varius és ott Vergilius: 
Nem szült a föld őnáluknál nemesb, 
Szebb lelkeket, s nincs senki, akinek 
Több hálával tartoznám, mint nekik. 
Oh mily ölelkezés volt, mily öröm! 
Csak nincs nagyobb kincs, mint a jó barát. 

Egy kis major a campaniai 
Híd közelébe' volt következő 
Szállásunk, és az árendás-urak 
Fát és sót adtak tartozás szerint.2 

Öszvérink onnan Capuába érve 
Batyújokat hamar lerakhaták. 
Labdázni megy Maecenas, én aludni -
Vergiliusszal, mert a gyönge szemnek 
S gyomorbajosnak árt a labdajáték. 
Másnap Cocceius dús villája volt 
Az éji szállás, a caudiumi 
Korcsmák fölött. Most, Múzsám, arra kérlek, 
Mondd el pár szóval Sarmentus bohóc 
És Messius Cicirrus szócsatáját, 
S hogy mily atyától származott a két 
Hős küszködő. Az oscusok dicső 
Fajából származott volt Messius; 
Úrnője él Sarmentusnak csupán.3 

1 Formiaebe. 
2 A bérlőknek kötelességük volt ellátni a hivatalos küldetésben 

utazókat. 
8 Tehát rabszolga. 

3 Horatius satirái és epistulái. 33 



Ily ősöktől eredtek ők, akik 
Most harcra keltek. Sarmentus vala 
A támadó fél: „Úgy találom" — úgymond -
A vad lónak szakasztott mássá vagy." 
Mi nevetünk és Messius maga: 
„Helyes!" — szól s döf fejével jobbra-balra. 
„Mit tennél akkor, — szólt amaz megint, — 
Ha ki nem volna vágva homlokodból 
A szarv, mikor még megcsonkítva is 
Ily fenyegetve döfködsz ?" Ugyanis 
Egy rút sebhely volt Messiusnak épen 
Bozontos serte-lepte homlokán., 
így élcelődve campaniai 
Nyavalyáján1 és az arca alkatán 
Felszólította, hogy táncolja el 
A „Cyclopsot" :2 nem kell ahhoz neki 
Álarcot, sem cothurnust ölteni. 
De Cicirrus se maradt ám adós. 
Kérdezte, vájjon odaadta-é már 
Láncát a Lároknak, mikép fogadta?3 

Azért, hogy irnok, úrnőjének ép' úgy 
Joga van fölötte; s végre kérdezé, 
Mért is szökött meg, hisz' elég olyan 
Hitványka testnek egy font napi liszt!4 

Csupa mulatság volt a vacsora 
Öreg éjtszakáig. 

Aztán egyenest 
Beneventumba folytatók utunkat. 

1 Az úgynevezett satyriaris: kinövés a halántékon vagy homlokon. 
Ennek kivágása után maradt sebhely Messius homlokán 

2 T. i. az akkor divatos pantomimusban játssza el a Galateába 
szerelmes Cyclops szerepét. 

3 A felszabadult rabszolga láncát — ha volt — a házi istenek-
nek ajánlotta föl. 

4 A rabszolga legtöbbször a rossz ellátás miatt oldott kereket. 
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Buzgó korcsmárosunk ott majd leégett, 
Amint a tűzben forgatá sovány 
Fenyőrigóit; mert a rozoga 
Konyhán Volcanus lángja felcsapott 
S már a tetőgerendát nyaldosá. 
Mulattató volt, mint tőré magát 
Az éhező vendégsereg s a félénk 
Rabszolganép az ételt menteni; 
Aztán kezdték a tüzet oltani. 
Innen tűntek szemembe énnekem 
Apuliának ismert bércei, 
Hol a Szirokko a flórát aszalja. 
E bérceket nem másztuk volna meg, 
Ha nem pihentünk volna meg előbb 
Egy szomszédos majorban, Trivicumban, 
Bár könnyet sajtolt ott a füst szemünkből 
A tűzre tett nedves galyak miatt. 

Gyorsan kocsiztunk huszonnégyezer 
Lépést tovább: egy kis városka volt 
Tanyánk, a versbe nem fér bé neve,1 

De könnyü-szerrel jellemezhető. 
A vizet, melynek másutt nincs becse, 
Itt pénzen adják, ámde a kenyér 
Olyan remek, hogy tapasztalt utas 
Az útra is visz valamit belőle. 
Canusiumban homokos kenyér van, 
És jó vízben se dúsabb, mint amaz. 

' E régi város avval kérkedik, 
Hogy Diomedes volt alapitója. 
Itt búsan vált meg bús barátitól 
Variusunk. Onnan fáradtan értünk 

1 Ausculum. Belefért volna ugyan a versbe, de Horatius tréfásan 
Archestratos (és Lucil us) egyik versét utánozza. 
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Rubiba, minthogy hosszú volt az út 
És megrongálta az eső nagyon. 
Másnap már jobb időnk volt, ámde még 
Rosszabb utunk egész' a halban oly 
Dús Bárium faláig. — Gnatiában, 
Melyhez a víz nymphái mostohák 
Voltak, tréfára, nevetésre bőven 
Volt alkalom: el akarták velünk 
Hitetni azt, hogy ott egy szent helyen 
Magától lángra kap s elég a tömjén. 
Ám higyje a zsidó Apella ezt, 
Én nem hiszem. Hisz' megtanultam azt, 
Gond nélkül élnek mind az istenek1 

S a természet ha valami csodást 
Müvei, ne hidd, hogy azt az istenek 
Haragja küldi ránk az égi várból. 
A hosszú út s e hosszú úti rajz 
Brundisiummal íme véget ér. 

• • • 

1 Epicurus tanitása 
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& A SZABADOS FIA. 

Habár, Maecenas, minden lyd között, 
Etruszk mezőkön aki csak lakott,1 

Nincs senki náladnál előkelőbb, 
S oly ősid vannak apáról, anyáról, 
Kiknek szavára nagy sergek figyeltek, 
Nem tészel úgy, mint annyi más szokott 
Es horgas orral fel nem nyársalod 
A nem-nemest, például engemet, 
A szabados apának gyermekét. 
Midőn azt vallod, hogy nem fontos az, 
Ki mily atyától nyerte életét, 
Csak tiszta lelkű légyen, helyesen 
Hiszed, hogy még előbb, mint Servius,2 

A szolga-gyermek trónra feljutott, 
Sok férfiú nagy ősök nélkül is 
Derékül élt és főrangot viselt; 
Míg Laevinus, ki sarjadéka volt 
Valeriusnak, a Tarquinius 
Elüzőjének, nem ért egy fityinggel 
Többet azért a nép Ítélete 
Szerint, amelyet jól ismersz s tudod, mily 
Gyakran ruház méltatlanokra is 
Tisztségeket nagy-együgyün s miként 
Hajlong bután a fényes név előtt, 
Bámúl az ősök képein s dicsekvő 
írásukon. De magam-fajta mit 
Tegyen, ki messze-messze áll a néptől? 
Mert úgy van az: szívesben bíz a nép 
Egy Laevinusra rangot, hivatalt, 

1 A hagyomány szerint az etruriaiak Lydiából vándoroltak 
Itáliába. 

2 Servius Tullius, Róma negyedik királya, rabnő gyermeke volt. 



Mint Deciusra, ki homo novus;1 

S egy oly censor, mint Appius, törölne 
A névsorból,2 ha nem vagyok szabad 
Atya szülötte: ám úgy kell nekem, 
Magam bőrében mért nem nyughatám ? 
De fényes kocsijához kötve vonja 
A nem-nemest, mint a nemest a Becsvágy. 
Mi hasznod volt belőle, Tillius, 
Hogy a széles bíborszegélyt megint 
Fölvetted és tribunusszá3 levél? 
Csak az irigység gyarapult vele, 
Amely kevésbbé marja a magánzót. 
Fekete szíjjal amint egy botor 
Felfűzte a combjáig lába szárát 
S széles szegély csüng melléről alá,4 

Ezt hallja mindjárt: „Ejh, ugyan ki ez? 
Ki volt az apja?" — Mint az, akit oly 
Nyavalya bánt, mint Barrust s arra vágyik, 
Hogy szépnek tartsák: akármerre jár, 
Kíváncsiságot kelt a lányseregben, 
Milyen az arca, lábikrája, lábai 
S fésülve hogy van, úgy, ki megfogadja, 
A polgárokra hogy gondot visel, 
Városra és országra s istenek 
Házára,5 mindenkit rákényszerít 
Kutatni, mily apától származott 
És nem alacsony rangú — anyja révén? 
„Te, syr Damas vagy Dionysius 

1 „Új ember" mint pl. Cicero, aki nem-nemes létére is 
a legelső hivatalokat. 

2 A senatorok névsorából. 
3 Hadi tribunusszá (I. a Betűrendes jegyzékben Tilliust) 

* Mint a senatoroknak. 
5 Ezeket fogadia meg, aki a senatusnak tagjává lett. 



Fia,1 te mernéd a polgárokat 
Tarpeia sziklájáról ledobatni, 
Vagy Cadmus hóhérnak kezére adni ?2 

„Hisz' Novius kollégám — így felel — 
Alattam áll egy fokkal származásra, 
Mert ő csak az, mi nékem már apám volt".3 

„Ezért magad Paullusnak képzeled 
Vagy Messallának? Ám a fórumon 
Ha összejön három nagy temetés 
S kétszáz szekér, ez akkép szónokol,4 

Hogy harsonán túlharsog s trombitán. 
Legalább ez eggyel bennünket mulattat. 

Magamra térek most, a szabados 
Apa fiára, kit mindenki rág, 
Mint szabados apának a fiát — 
Ma, mert, Maecenas, asztalodhoz ültetsz, 
S régente, mert egy római légiónak 
Valék tribunusa. Merőbe' más 
E két dolog: mert ezt tán jogosan 
Irigyelhették, barátságodat 
Már nem, mivel te nagyon óvatos vagy, 
S barátokúi csak méltókat fogadsz, 
Kiket nem ferde becsvágyuk vezet. 
Barátságod hogy megnyerhettem, azt 
A sors kegyének én nem tarthatom, 
Mert nem a vak szerencse vitt elődbe. 
A jó Vergilius, majd Varius 
Mondá meg azt, mi volnék. Én előtted 
Dadogva egy pár szót mondtam csupán 

1 Tehát felszabadult rabszolgának (libertinusnak) a fia. 
2 Mint néptribunus. 
3 Azaz libertinus (volt rabszolga). 
4 Kiváló embernek a holttestével megálltak a forumon a Ros-

tra (szószék) előtt s halotti beszédet tartottak fölötte. 
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(Szótlan szemérem gátolt szólni többet) 
S nem mondtam ollyat, hogy nemes atyától 
Eredtem és tarentumi csikón 
Járom be a mezőim, azt csupán, 
Ami valék. Te szokásod szerint 
Egy pár szóval felelsz. Eltávozom. 
Kilenc hónap múltával újra hívsz 
S barátaid közt adsz nekem helyet. 
Büszkévé tesz, hogy tetszettem neked, 
— Ki jól tudod, mi tisztes és mi nem — 
S tetszésedet nem fényes származás, 
Csak tiszta éltem s szívem nyerte meg. 

S ha jellemem, bár nem ment egynehány 
Középszerű hibától, máskülömben 
Becsületes, (hiszen szép testen is 
Találsz elszórva apró foltokat), 
Ha kapzsinak, fösvénynek vagy ledérnek 
Nem mondhat engem senki, aki nem 
Rágalmazó, ha tisztán, feddhetetlen' 
Élek (hogy megdicsérjem enmagam) 
S barátaim szeretnek és becsülnek: 
Ez mind atyámnak érdeme. Habár 
Egy kis jószág volt szűkös birtoka, 
Nem külde Flaviushoz iskolába, 
Kihez pedig járt sok előkelő 
Centuriónak úri gyermeke, 
Szelence s tábla a balkarjukon 
Nyolc ast fizettek minden iduson; 
Hanem fiát Rómába merte vinni, 
Tanulja ott mind azt a tudományt, 
Amelyre bármely lovag és senátor 
Taníttathatja gyermekét. A nagy 
Tömegbe' bárki ha meglátta volna 
Ruhám és kísérő szolgáimat, 
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Azt hitte volna, ily költekezés 
Nagy ős vagyonból telhetik csupán. 
S minden tanítóm mellett ő maga 
Maradt a meg nem vesztegethető, 
Hű, gondos őrzőin. Egy szóval szemérmet 
Oltott szivembe, amely az erény 
Első virága, és megőrze minden 
Rút tettől, sőt rút megszólástul is. 
Nem félt, hogy egykor felrójják ,neki 
Költekezésit, ha mint bizományos, 
Avvagy, miként ő, tán ügynök gyanánt 
Kell majd megélnem, és panaszra nem 
Nyitottam Volna számat én soha. 
Annál nagyobb elismeréssel és 
Hálával tartozom most ő neki. 
Ilyen atyát ép ésszel sohasem 
Szégyelhetek s nem tészek úgy, miként 
Sokan, kik azzal védekeznek, ők 
Mitsem tehetnek arról, hogy az atyjuk 
Nem született szabadnak s hírnevesnek. 

Egészen más az én beszédem és 
Gondolkozásom. Mert ha úgy lehetne, . 
Egy bizonyos kort hogy elérve, újra 
Elől kezdhessük a megjárt utat 
S választhassunk kényünk-kedvünk szerint 
Szülőket: én a magaméival 
Beérve nem választanék magas 
Rangbéliket, közfelfogás szerint 
Dőrén, de józanúl talán szerinted, 
Hogy alkalmatlan terhet, amilyet 
Sohsem viseltem,- el nem vállalok. 

Legott növelnem kéne jövedelmem, 
Reggel minél többeknél tisztelegnem, 



Egy pár kísérőt mindig tartanom 
Magam körül, ne menjek a mezőre 
S ne keljek útra egyedül soha, 
Etetnem több lovászinast, lovat 
S utamra még málhás szekeret is 
Vinnem magammal. Most, kedvem ha tartja, 
Egy gyatra öszvér elkocog velem 
Tarentumig; bátran kikezdheti 
Sarkam szügyét s ágyékát a batyu. 
Zsugorisággal nem vádolnak érte, 
Mint téged, Tillius, ha praetorúl 
Öt szolga kisér Tiburba csupán 
Boros kosárral s bizonyos edénnyel.' 

E tekintetben s ezer másban is 
Kényelmesebben élek én bizony 
Nálad, dicső senator! Egyedül 
Amerre tetszik, járok és kelek, 
Megkérdezem zöldségnek, lisztnek árát; 
A csalfa népű circust' is bejárom 
S az esti fórumot, megállok olykor 
A jósolóknál; majd haza megyek, 
Mert vár a hagymás borsó s palacsinta. 
Az estebédet csak három fiú 
Szolgálja fel; fehér kőasztalon 
Áll két pohár, meg egy merőedény; 
Ott áll egy olcsó keverő-vödör,2 

Szüknyaku kanna, csésze szín — agyagból. 
Aztán aludni mé'k s nem bánt a gond, 
Hogy jókorán kell majd fölkelni reggel, 
Megjárni Marsyast a fórumon, 

1 A Circus Maximus körül sok nyegle nép tanyázott: 
fejtők, játékosok, szemfényvesztők. 

2 Amelyben a bort vízzel keverték. 
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Kin látható, hogy nem állhatja ki 
Arculatát az ifjú Noviusnak. 
Kilencig ágyban fekszem s olvasok, 
irkálok csendesen kedvem szerint. 
Kószálok aztán, vagy a Mars-mezőn 
Birkózom, más olajjal kenve testem, 
Mint Natta, aki mécsét lopja meg. 
Ha elfáradtam és a nap heve 
Fürödni késztet, akkor ott hagyom 
A labdajátszást meg a Mars-mezőt 
Megreggelizve,1 nem mohón, csak ép' hogy 
Üres gyomorral ne kelljen kihúznom 
A napot estig, otthon lebzselek, 
így él az, aki ment a nyomorult 
Becsvágy nyomasztó zaklatásitól. 
Bizton hiszem, hogy ekkép' boldogabb 
Lesz éltem, mintha dédapám, apám 
S nagybácsim quaestorságig vitte volna. 

• • • 

1 Déli déjeűner. 



Mikép torlá meg a korcs Persius 
A számkiüzött Rex Rupilius 

Mérgét s epéjét, azt hiszem, 
Tudják minden borbélymühelybe' már 
És boltban, ahol szemkenőcsöt adnak. 
Clazomenaeben a dús Persiusnak 
Volt sok, nagy üzlete s nehéz pörök 
Folytak közötte és a Rex között; 
Kemény' legény, még gyűlöltebb a Rexnél, 
Pöffeszkedő fölötte, vakmerő, 
És oly Ízetlen, oly rossz nyelvű, hogy 
Túltett a piszkolódás versenyén 
Minden Sisennán s minden Barruson. 

De Rexre térek. Kiegyezni hogy 
Sehogyse tudtak — (mert hát mind azok, 
Kik szemben állnak méltó harcosokként, 
Minél vitézbek, annál önfejűbbek. 
A Priamusfi Hector s a dicső 
Achilles közt azért volt a harag 
Oly főbe' járó, hogy csak a halál 
Vethette végét, minthogy mindakettő 
A hősök hőse volt. De hogyha két' 
Pipogya közt támad viszály, avagy 
Külömbözők kelnek csatára, mint 
A lyciai Glaucus és Diomedes, 
Hátrál a gyávább, sőt ajándokot 
Ad önként) — nos tehát, midőn a dús 
Kisázsiát Brutus kormányozá, 
Ez a nemes pár épen harcra kelt, 
Rupilius tudn'illik s Persius 
S egymáshoz nem kevésbbé jól talált, 



Mint Bacchiushoz Bithus Nagy dühvel 
Rohannak hát a törvényszék elé: 
Mulattató színjáték! Persius 
Ügyét előterjeszti; nevetik 
Az egybegyűltek. Ő dicséri Brutust 
S kíséretét, Brutust Kisázsia 
Aldáshozó napjának nevezi 
És üdvös csillagoknak társait 
Kivéve Rexet: Kutya-csillag ő, 
A földmivesnek gyűlölt kártevője. 
És törtetett, mint téli áradat 
Irtatlan erdő sűrűjén keresztül. 

A borsos, élces nagy szóáradatra 
Praeneste sarja1 sem maradt adós, 
Mint a goromba vincellér, kire 
Egy elmenő gúnyolva rárikoltja: 
„Kakuk!" — de aztán kereket is old.2 

Hogy így Itáliának ecetével 
Leöntötték a hellen Persiust, 
Ekkép kiált: „Az istenekre, Brutus, 
Ki megszoktad, hogy a királyokat 
Kiirtsd a földről, mért nem nyakazod le 
Már ezt a Rexet? Hidd el nékem azt, 
Ez volna a te legszebb érdemed." 

• • • 

1 Rupilius Rex. 
2 Aki a tavaszi napéjegyenlőség után nyeste meg a szőlőt, 

arra az elmenő gúnyosan Kakuk-ot (cuculus) kiáltott, jelezve, hogy már 
itt van a kakuk, későn történik a nyesés. Persze a gúnyoló kereket is 
oldott, mert a vincellér nem maradt volna adós a gúnyért. 
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, PRIAPUS BESZÉL. 

Fügefa törzse voltam egykoron, 
Haszontalan fatuskó, és a mester 

Soká habozva, hogy padot faragjon 
Belőlem vagy Priápust, elhatárzá, 
Hogy légyek isten. Hát isten vagyok, 
Fő réme tolvajnak s madárseregnek; 
Mert hát a tolvajt sarlóm rémíti, 
A madarat meg a fejemre tűzött 
Nádszál, mely hajladozva tiltja, hogy 
Az új ültetvényekre szálljanak. 
Régebben a szük kamrácskában elhalt 
Szolgát hozatták ide társai 
Örök nyugvásra olcsó deszka közt; 
És a szegényebb néposztálynak is 
Közös temetkezője volt ez, így az 
Élősdi Pantolabus s a pazarló 
Nomentanus szintén itt nyúgoszik. 
A kőoszlop felirata szerint 
Széltében a hely ezer láb vala, 
Mélysége háromszáz, s kimondta, hogy 
Örökösöknek semmi jussa rá. 
Most itt, az Esquilinuson beh jó, 
Egészséges lakozni, napsugáros 
Sáncon sétálni, hol nem-régiben c 

Fehér csontokkal éktelen mezőt 
Látott az ember. Ám most nincsen annyi 
Gondom s bajom tolvajjal és vadakkal, 
Melyek e helyet háborgatni szokták, 
Mint asszonyokkal, kik varázsigével 
S itallal a halandót bűvölik. 
Ezeket el nem veszthetem sehogysem, 
Meg nem gátolhatom, mihelyt a Hold 
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Mutatja ékes arcát, hogy varázs-
Füvet ne szedjenek, meg csontokat. 

így láttam itt nem-rég' Canidiát 
Sötét, felgyűrt köpenyben, en-szememmel; 
Haja zilált, mezítláb, és vele 
Nénjét, Sagánát, ki varázsigéket 
Dúdolt, mindkettő halvány, mint a holt; 
Irtózatos volt rájuk nézni. Gödröt 
Kapart a földbe körmük, fogaikkal 
Fekete bárányt téptek szerteszét. 
Vérét az ásott gödörbe folyatták, 
Hogy felidézzék a holt lelkeket 
S kérdéseikre választ kapjanak. 
Két bábu volt kezükben, egyikük 
Gyapjú, viaszk a másik. A nagyobbik, 
A gyapjubáb korbáccsal fenyegette 
A kis viaszt, ez meg rimánkodott, 
Mint aki fél, hogy nyomorult halált 
Kell halni mindjárt. Az egyik boszorkány 
Hecatét hívja, másik a kegyetlen 
Tisiphonét. És látni lehetett 
Mászkálni alvilági ebeket, 
Kígyókat, és a vörösképü Hold, 
E szörnyűséget hogy ne lássa, nagy 
Síremlékek mögé rejtőzködött. 
Ha egy szavam hazug, mocskolja bé 
Fejem' a hollók fehér hulladéka, 
És jöjjön Julius, meg a törékeny 
Pediatia, mely a tolvaj Voranus 
S öntözzenek, mázoljanak be csúful ! 

Apróra mért beszéljem el tovább, 
Miképen folyt a párbeszéd Sagana 



• m 

S az árnyak közt, amelyek őneki 
Borzalmasan sivítva válaszoltak; 
Mint ásta földbe most a két boszorkány 
Egy farkasnak szakállát s tarka kígyó 
Méregfogát; hogy' fellángolt a tűz, 
A viaszbábut hogy belé veték, 
S mint borzadtam, hogy a két fúriának 
Hallám szavát és láttam tetteit. 
De bosszút álltam! Mert oly hangosat, 
Miként a hólyag, hogyha szétreped, 
Durranta hátul a fügefa-rés. 
Rémülve futnak a városba erre! 
Útközben elveszté Canidia 
Hamis fogát, Sagana meg magas 
Kontyát: kacagtató spectaculum volt, 
Mint hulltak szét kezükből a bűvös 
Füvek s varázsló kötelékcsomók! 

• • • 
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>A TOLAKODÓ. 

Ott jártam ép' a Szent-uton s miként 
Szokásom, holmi verselményen jártatám 

Eszem, belémerülve teljesen, 
Hát csak hozzám fut egy alak, kit én 
Csupán nevéről ismerék, és megragadva 
Kezem, azt kérdi: „Hogy vagy, drágaságom?" 
„Úgy-úgy, elég jól" — mondom — „és kívánok 
Minden jót néked is." — Látván, hogy ő 
Nem tágít, én ajánlgatom magam. 
De ő megint: „Bizony meg kell, hogy ismerj", 
— így szól, — „hisz én is szépszellem vagyok". 
„Annál jobban tisztellek" — szólok én. 
Szegény fejem, hogy tőle szabaduljak, 
Majd szaporázom léptem, majd megállok, 
Szolgám fülébe súgok valamit, 
Míg a verejték testemet kiverte. 
Boldog Bolanus! — sóhajték magamban, 
Amíg ő össze-vissza fecsegett, 
S a várost és az utcákat dicsérte — 
Te hamar oda mondanál és vége volna! 
Midőn szavát válasz nélkül hagyámr 

Szólt: „Látom rég', hogy szabadúlni vágysz, 
De mindhiába, nem eresztelek, 
S hová mégy, elkísérlek útadón". 
„Mért fáradoznál annyit? Valakit 
Megyek meglátogatni, kit nem ismersz; 
Beteg, a Tiberisen túl lakik, 
Egész' közel Caesarnak kertihez." 
„Úgy sincs dolgom s jó gyalogló vagyok:Üt 
Odáig elkísérlek." — Eleresztem 
Fülem, miként az elbusúlt szamár, 
Hátára hogyha nagy teher került. 

4 Horatius satiiái és epistulái. 



így kezdi most: „Ha ismerem magam, 
Nálam nagyobbra nem fogod becsülni 
Viscus vagy Varius barátodat. 
Nálam ki tud több verset összeírni 
S ki oly gyorsan, mint én? Ki táncol oly 
Lágyan, miként én? Hát az énekem? 
Hermogenes megirigyelheti! 

Félbeszakítnom most volt alkalom. 
„Van-é anyád vagy más atyádfia, 
Kiknek jólléted érdekükben ál l?" 
„Nincs, eltemettem már mindnyájukat." 
A boldogok! — mondám magamba', most 
Rajtam van a sor. Végezz hát hamar! 
Immár beválik a bűs jósige, 
Mit egy sabin nő hirdetett nekem 
Gyermek-koromban, megrázván az urnát: 
„El nem ragadja ezt se szörnyű méreg, 
Sem ellenséges kard, se rossz tüdő, 
Se köhögés, se bénító podagra: 
Egy fecsegő okozza majd a vesztét. 
Kerülje hát a fecsegőt, mihelyt 
Az ifjúkorba lép, ha lesz esze." 

A Vesta templomához érkezénk, 
A délelőttnek eltelt már fele. 
Törvény elé volt ép' idézve ő, 
— Hiszen kezest is állított magáért, — 
S elveszti a pört, ha meg nem jelen. 
„Légy oly kegyes, — szólt, — s a törvény előtt 
Segédkezzél." — Feleltem: „Veszszek el, 
Ha állni bírok1 vagy ha ismerem 
A peres eljárást. Aztán tudod, 

1 A praetor előtt a feleknek, tanúknak állaniok kellett. 
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Mily sietős az útam." — „Nem tudom, 
Mit tégyek" — így szólt — téged hagyjalak 
Cserben vagy a pört?" — „Kérlek engemet!" — 
„Azt nem teszem" — felelt s indult előre. 
A győztessel harcolni céltalan: 
Hát követem. 

„Mondd, téged hogy kezel 
Maecenas?" — újra kezdi. „Az kevés 
Embert fogad be, óvatos nagyon." 
„Nincsen szerencsésb nálad senkise! 
De jó támaszra tennél szert, aki 
Ép' rátermett a második szerepre, 
Ha béajánlanál. Fejemet teszem rá, 
Hogy mindenkit kiütnél a nyeregből." 
„Nem úgy élünk ott, mint te képzeled: 
Nincs a világon tisztább ház sehol, 
Ilyen bajoktól távolabb eső. 
Nem bánt az engem, mondhatom, ha az 
Jobb módú vagy tudósb. Kinek-kinek 
Megvan az őt megillető jhelye." — 
— „Mily nagyszerű! Alig hihetni el!" — 

„És mégis úgy van." — „Szítod vágyamat, hogy 
Közelb juthassak a nagy férfihoz." — 
,,Akarnod kell csak! Ilyen érdemekkel 
Megvívod őt, hisz' meghódítható, 
És ép' ezért nehéz hozzá bejutni." 
„No hát én mindent megteszek" — felel; — 
„A rabszolgákat megvesztegetem; 
Ha ma kizárnak, holnap újra kezdem. 
Kilesem a legalkalmasb időt, 
Eléje mégyek útkeresztezésnél, 
Haza kisérem. Mitsem ád az élet 
Az embereknek fáradság nekül." 
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Mig így szavall, im' szembe jő velünk 
Kedves barátom, Fuscus Aristius, 
Ki jól ismerte az ipsét. Megállunk. 
„Honnan jössz és hová mégy?" — kérdezi 
S hasonló kérdésimre válaszol. 
Rángatni kezdtem a tógája csücskét, 
Csipkedni érzéketlen karjait 
És integettem, forgatám szemem, 
Váltson meg immár. Ámde a gonosz csont 
Mosolyg, mikéntha mitsem értene. 
Az én epém a dühtől forrva-forr. 
„Azt mondtad, négyszem közt akarsz velem 
Közölni valamit." — „Emlékezem, de 
Alkalmasabb időben mondom el. 
Szombat van épen, újhold ünnepe: 

k Csak nem akarsz a bőrhijjas zsidók 
Ellen szelelni?"—1 „Nékem ebbe' nincs 
Scrupulusom." — „De bezzeg van nekem! 
Az én lelkem nem oly erős, csak egy 
Vagyok a nagy tömegből. Megbocsáss, 
Máskor beszélek." — Oh mily gyászosan 
Kelt rám e nap! Lám, elfut a gonosz 
És áldozatként kés alatt hagy engem! 
Véletlenül ép' ekkor emberemnek 
A fölperesse szembe jő velünk 
És nagy fennhangon rárivall:/ „Hová, 
Gyalázatos?" s felém fordulva kérdi: 
„Fölkérhetlek tanúmnak?" — én legott 
Oda tartom a fülem.2 Törvény elé 
Vonszolja; lárma mindkét oldalon, 
Nagy csődület mindenfelől. Im' így 

Mentett meg engem a kegyes Apollo. 
• • • 

1 Ebben a korban sok római csatlakozott idegen vallású szer-
taitásokhoz és szokásokhoz. 

2 A megérintés a felajánlott tanúskodásra kötelezte az illetőt. 
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LUCILIUS. 

No igen, azt mondám Luciliusról, 
Hogy nem gördülnek simán versei. 

S van-é oly balga, oly vak tisztelője 
Luciliusnak, hogy tagadja ezt? 
„Másrészt dicséred, hogy a városon 
Élc-ostorát végig suhogtatá." 
Ezt elismerve nem szükség azért 
Ráraknom minden csillagot; külömben 
Laberiusnak mimusait is 
Remekmüvekként kellene csodálnom. 
Nem is elég az, hogy a hallgatót 
Hangos kacajra bírjuk (jóllehet 
Nem megvetendő érdem ez sem ám!): 
Fő kellék a rövidség; jól haladjon 
A gondolat szók terhes árja nélkül, 
Amely csak nyűg a hallgató fülének; 
Kell majd komoly, többször tréfás beszéd, 
Mikéntha szónok, költő szólana, 
Olykor világfi, aki erejét 
Mérsékli s készakarva — nem mutatja. 
A komikum fontos dolgokban is 
Gyakorta döntőbb a komoly pathosnál. 
Az ó-komoediának mesteri 
Ekképen állották meg a sarat 
S követni őket épen ebbe' kell. 
De persze őket sohsem olvasá 
A szép Hermogenes, sem e majom, 
Ki csak Calvust kántálja meg Catullust, 
Más tudoriiánya nincs ezen kivül. 

„Nagy érdem ám, hogy a latin szavak közé 
Görögöt is vegyített." — Oh ti, hátra 



Maradtak, kik csodásnak és nehéznek 
Hiszitek azt, ami egy rhodusi 
Pitholeonnak játszva sikerült! 
„De a két nyelvből összeszűrt beszéd 
Lágyabb; mint a fanyar falernumi 
Enyhébb Chiosnak nedvével keverve". 
Legyen, csak e kérdésre válaszolj: 
Vájjon csak a költőre érted ezt, 
Vagy arra is, ki a törvény előtt 
Petilliusnak védi bünügyét? 
Vagy tetszenék neked, ha*olyanok, mint * 
Corvinus s Pedius Poplicola, 
Mikor nagy perbeszédet tartanak, 
Hónuk' feledve s latin ősüket 
A honi nyelvbe külföldről szedett 
Szókat vegyítenének, mint a két 
Nyelvű Canusium lakosai? 
Egykor, habár szülőm Itália, 
Csináltam én is görög verseket. 
Álmomban ám éjfél után, midőn 
Az álom igazat mond, megjelent 
Quirinus és így intett engemet: 
„Ha a görög költők nagy seregét 
Növelni vágyói még magaddal is, 
Ép' oly bolondságot művelsz, mikéntha 
A dús erdőbe még fát hordanál." 

Míg a dagályos Alpinus levágja 
Memnont s a Rhenus iszapos fejét 
Lefesti, én ily játszi dolgot írok 
Mi nem harsog Minerva templomában 
Versengve Tarpa dicséreteért, 
Sem újabb és újabb előadást 
Megérni nem sovárg a színpadon. 



Élő költő nem versenyez veled, 
Fundanius, ha a ravasz hetaerát 
Kedves komédiában rajzolod 
S Davust, midőn lóvá teszi a vén 
Chremest. Királyok tetteit viszi 
Hatos jambusban színre Pollio. 
Nincs Variusnak párja hős eposzban. 
Múzsák, kik a mezőket kedvelik, 
A pásztori poézis ihletét 
S minden báját Vergiliusnak adták. 
Számomra ez maradt, a satira, 
Bár ebben is tett Varró Atacinus 
És némely más is már kísérletet, 
De sikeretlen, úgyhogy én talán 
Többre vihetném, bár a feltalálót1 

Utói nem érem; nem merészleném 
Letépni homlokáról a babért, 
Mert igaz érdem szerzé azt neki. 

De azt mondám, hogy árja iszapos: 
Gyakorta hord magával több olyat, 
Amit belőle szívesen kivennénk 
S kevesb, mi benne kifogástalan. 
De mondd, műbíró, nem találsz a nagy 
Homerusban te semmi kivetőt? 
Nem kíván módosítni Accius 
Tragédiáin a tréfás Lucilius? 
Nem mosolyog több versén Enniusnak, 
A hősi fenségtől mely távol áll? 
S midőn magáról szól, nem tartja-é 
Nagyobbnak a megróttaknál magát? 
Miért ne kérdezhetnők hát mi is 
Luciliust olvasva: vájjon benne volt 

1 Luciliust. 
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Az ok vagy a kor nyers-voltában inkább, 
Művészibb verset hogy nem írhatott, 
Se lágyabban folyót, csak ép' olyat, 
Minőt az ír, ki megelégedett, ha 
Hexameterbe önthet valamit 
És büszke, ha ebéd előtt kivág 
Vagy kétszáz verset és ebéd után 
Megint csak annyit. A tuszk Cassius 
Volt ily tehetség, rohanó pataknál 
Hevesb; mondják, hogy önnön könyvei 
Szolgáltatának máglyát tetemének. 
Mondom hát: volt legyen Lucilius 
Szellemes, élces, sőt akár csiszoltabb, 
Mint e görög költőktől illetetlen, 
Nyers műfaj első müvelője volt 
S a régi költők összesége mind: 
De hogyha sorsa őt a mi korunkba 
Helyezte volna, versein bizony 
Sokat csiszolna,' nyesné a fölös 
Hajtásokat s ha költ, sokat vakarná 
Fejét s elevenig rágná a körmét. 

>.' * 

Gyakran töröld ki, amit írsz, ha ollyat 
Vágysz írni, ami méltó kétszeri 
Elolvasásra, és ne a tömeg 
Tapsára pályázz, érd be avval is, 
Ha egy pár olvasód van. Vagy talán 
Dőrén te arra vágysz, hogy verseid' 
A kis diákok diktandóra írják? 
Már én bizony nem! Mert: „Elég nekem 
A lovagoknak tapsa!" — szólt merészen 
A kifütyölt Arbuscula s — fütyölt 
A többire. Mit bosszankodjam én 
Pantilius poloska-csipkedésin? 



Hátam mögött hogy mar Demetrius 
És rág Tigellius tányérnyalója, 
A bárgyú Fannius? Nem, arra vágyom, 
Hogy Plotius, meg Varius, Maecenas, 
Vergilius dicsérje verseim, 
Octavius meg Fuscus, Valgius . . . 
S bár tetszeném a két Viscusnak is! 
Nem kérkedésből említem neved, 
Pollio, Messalla, testvéreddel együtt 
És titeket, Bibulus, Servius 
Vagy tégedet, nyilt lelkű Furnius 
És annyi más, műértő férfiről, 
Kik jó barátim nékem, hallgatok. 
Fő vágyam az, hogy költeményeim 
Bármilyenek, csak nékik tessenek 
S azon busúlnék, hogyha e reményben 
Csalódnom kellene. Demetrius 
S Tigellius, ti ketten énfelőlem 
Lánykáitok közt ám ordítsatok! — 

Siess, fiú és ezt még írd oda 
E verses könyvnek a legvégire. 

• • • 









KlBÍ&Éfi 

.. TANÁCSKERES. 
o 

Horatius. 

Asatirában, vélik némelyek, 

Hangom fölötte éles s kelletén túl 
Feszítem a húrt; mások azt hiszik, 
írásaimban nincs erő, s olyan 
Verset, miként én, egy nap százat is 
Lehet faragni. Adj, Trebatius, 
Tanácsot, mit tegyek? 

Trebatius. 
Pihenj! 

Horatius. 

Egyáltalába' verset? 

Trebatius. 

Ne irjak 

Azt tanácslom. 

Horatius. 

Lelkemre mondom, legjobb lenne így, 
Csak az a baj, hogy elkerül az álom. 

Trebatius. 

Háromszor ússza át a Tiberist, 
Olajjal jól bekenve, aki mély 
Álomra vágyik s éjtszakára jól 
Öntsön fel a garadra. Vagy ha oly 
Erős a vágyad, hogy valamit írj, 
A győzhetetlen Caesar tetteit merd 
Megénekelni: ilyen alkotás 
Bizonnyal szép jutalmat vívna ki! 
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Horatius. 
o 

Ah jó atyám, megtennem szívesen, 
De nincs erőm! Nem rajzolhatja bárki 
A hadsort, amely kopjáktól mered, 
A gallt, a tört lándzsával elveszőt, 
A párthust, amint a lóról lefordul 
Nehéz sebével. 

Trebatius. 

Énekeld meg öt, 
Az igazságos, erős fejedelmet, 
Mint Scipiót a bölcs Lucilius. 

Horatius. 

El nem mulasztom, csak legyen reá 
Jó alkalom, mivel csak kedvező 
Időbe' juthat Caesarnak figyelmes 
Füléhez Flaccusnak szerény szava. 
Idétlenül ha hódolsz, hízelegsz, 
Ö védekezve visszautasít. 

Trebatius. 
Sokkalta helyesb ez, mint bántani 
Gúnyod nyilával a tányérnyaló 
Pantolabust s pazarló Nomentanust. 
Mindenki fél, hogy rákerül a sor, 
Habár eddig kímélted, és gyűlöl. 

Horatius. 

De mit tegyek? Hisz' lám, Milonius 
Hogy táncra perdül, ha fejébe szállt 
A bor s ő két.gyertyát lát egy helyett. 
Castor lovakban leli gyönyörét, 
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Ikertestvére1 öklök harciban. 
Ahány ember csak él, mindenkinek 
Más-más a szenvedélye; nékem örömöm, 
Ha verslábakba szedhetem a szót, 
Liciliust követve: mert nagyobb 
Tekintély ebbe', mint bármelyikünk. 
Ő szíve minden titkát rábizá 
A hü barátra: verses könyvire. 
Sohase fordult máshová, ha jól, 
Ha rosszul ment a dolga. így előttünk 
Végig kitárul fogadalmi festmény 
Gyanánt az aggnak teljes élete. 
Az ő nyomát követem én, kiről 
Nem tudni, bölcsőmet hol ringaták, 
Apuliában vagy Lucaniában, 
Mivelhogy mindakét határ alatt 
Szánt a venusiai telepes. 
Azért küldötte — régi hír szerint — 
Az elűzött sabellusok helyére 
Róma e gyarmatot, hogy rést ne kapjon 
A háborúra ellene a harcra 
Termett Lucania vagy Pullia. 
De e hegyes toll ok nélkül sohsem 
Támad meg élő embert, arra jó, 
Hogy hüvelyébe rejtett kard gyanánt 
Megótalmazzon. Mért is rántanám ki, 
Míg rabló-támadástól ment vagyok? 
Oh jó atyám, nagy Juppiter király, 
Hadd marja rozsda vasam' a hüvelyben, 
S ne bántson senki békeszeretőt! 
De nyúgalmamban aki háborít, 
(Hozzám ne nyúlj, tanácslom! — azt kiáltom —) 
Megkeserüli, mert megbélyegezve 

1 Pollux. 
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Egész városnak nyelvére kerül. 
Lám, Cervius, ha ingerled, legott 
Megfenyeget, hogy pört akaszt nyakadba; 
Canidia meg ellenséginek 
Albutiusnak mérgét adja be. 
„Ezért megfizetek, — mond Turius, 
„Ha majd pörödben mint esküdt ítélek!" 
A .természet hatalma készt reá 
Kit-kit, hogy amiben magát erősnek 
Hiszi, azzal rémítse ellenét. 
Könnyű belátnod: a farkas fogával, 
Szarvával támad a bika. Miért ? 
Ösztöne készti. Bízd csak hosszú éltü 
Anyját Scaevára, a pazar fiúra, 
Kegyes kezével rosszat nem müvei 
(Nem oly csodás, hisz a farkas se rug, 
S a bika nem mar!), ám a mézbe rejtett 
Bürök majd végez könnyen az öreggel. 
Egy szó mint száz: várjon bár nyúgodalmas 
Öregkor vagy már röpködjön körül 
Holló-szárnyakkal a zordon Halál, 
Legyek dús vagy szegény s Rómában éljek 
Vagy számkivetve, ha az Ég akarja, 
Akármily sorsban: írok! 

Trebatius. 
Oh fiam, 

így féltelek, hogy nem léssz hosszú éltü, 
És valamely magas rangú barátod 
Elhidegül irántad s elveszít. 

Horatius. 

Hogy-hogy? Mikor Lucilius először 
Merészle írni ilyen költeményt 



Lerántva némelyikről azt a bőrt, 
Mellyel leplezve rűt lelkűletét 
Fényeskedett a nagy világ előtt: 
Tán Laelius s az, aki érdemes 
Nevét Karthago eltiprásaért 
Nyeré,1 megbántódtak nagy szellemén? 
Zokon vevék, hogy támadá Metellust 
S Lupust a gúnynak árjával borítá? 
A nép legelső "emberit s magát 
A népet osztályonként támadá: 
Az egy erényhez volt szives csupán 
S annak barátihoz. Sőt amikor 
Hős Scipio s szelíd, bölcs Laelius 
A közélettől a magány ölére 
Vonultak, elbohóskodtak vele 
S övtik-levetve játszadoztak, amíg 
Megfőtt a zöldség. Akármennyit érek, 
Lucilius rangjának s szellemének 
Habár alatta állok, az irigység 
Kelletlen' is meg fogja vallani: 
Kiváló férfiakkal éltem együtt 
S ikrámba vágyván vájni a fogát, 
Kemény lábvértbe ütközik. Tudós 
Trebatius, tán más a véleményed?^ 

'a CSTYIU 
Trebatius. 

Igazadat kétségbe nem vonom; 
De mégis arra intelek, vigyázz, hogy 
Nem ismervén a szent törvényeket, 
Bajba ne juss, mert: „Ha ki másra rossz 
Gúnyverset ír, bűnvád alá kerül.112 

1 Scipio Africanus Minor. 
2 Idézet a régi XII. táblás törvényből. A rossz erkölcsi értelemben 

veendő. A költő azonban szándékosan máskép érti a következőkben. 

5 Horatius satirái é s epistulái. 6 5 



Horatius. 
Igen, ha rosszat! Ám ha jó a vers, 
És a műértő Caesar is dicséri? 
Azt ostorozza, aki gúnyra méltó, 
De maga feddhetetlen? 

Trebatius. 
A birák 

Úgy jól nevetnek és — fölmentenek. 

• • • 
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MÉRTÉKLETES ELET. 

Hogy milyen üdvös, nagy erény kevéssel 
Beérni, kedvesim (de amit én 

Elmondok itt most, nem sajátom ám, 
A falusi Ofellus oktatása; 
Nem rendszeres philosophus biz' ő, 
Miként maga, az esze is paraszt) — 
Tanuljátok meg nem tálak között, 
Nem fényes asztaloknál, hol az őrült 
Pompán elámul a szem, s a hamistól 
Megejtve lelkünk a jobbról lemond, 
Hanem velem még étkezés előtt 
Vitassátok meg ezt. És hogy miért? 
Ahogy tudom, megmondom. A biró 
Megvesztegetve képtelen kutatni 
Az igazat. Ha nyulat üldözél, 
Vagy holtra fáradál egy vad csikón 
Vagy (tán terhedre van a római 
Sport és görög játékokat szeretsz 
S gyors labda vagy korong a passziód, 
Mert a vesződést elfelejteti 
A kedvtelés), hát rajta, diskusoddal 
Lyukaszd csak át a levegőt, s ha majd 
Kényes finnyáskodásodat kiűzte 
A fáradság belőled, szomjazol 
S gyomrod korog, nos akkor nézd le majd 
A hitvány ételt s ne igyál, csupán 
Falernumit Hymettus mézivei. 
De ím', elment hazulról a szakács 
S védvén halát a tenger háborog: 
A korgó gyomrot megnyugtatja szépen | 
A sós kenyér. Nos hát, honnan van ez? 
Az élvezet forrása nem a drága « 



Illat, hanem magad. Fáradj csak, izzadj: 
Jóízű lesz az étel. Dőzsölés 
Ha felpuffaszt s halvány vagy, osztriga, 
Vagy papagályhal, vagy a messzeföldi 
Császármadár ínyedre nem lehet. 

De persze tyúksült s pávasült közül 
Nem tilthatom, hogy ínyedet ne ez 
Csiklandja, mert sok külső semmiség 
Megvesztegette Ízlésed', hiszen 
Oly drága, ritka szárnyas, tarka farka 
Kitárva látványosság-számba megy. 
Ezért a célnak jobban megfelel? 

» A dicsért tollal tán táplálkozol? 
A sült is hordja ezt a díszt talán? 
De bár a két sült nem kiilömbözik, 
Megengedem, hogy megcsalván a szép 
Külszín, te a pávát választanád: 
Azt kérdem én, miről érzed meg azt, 
Hogy e csukát, amely táladba' tátog, 
Tengerbe' fogták vagy a Tiberisben, 
A két híd1 közt-e vagy a torkolatnál? 
Dőrén dicsérsz egy három font nehéz 
Márnát, bár apró darabokra szelve 
Kell majd megenned. íme hát a látszat 
Vonz tégedet! Mert mi értelme van, 
Hogy nagy csukára már nincs gusztusod? 
Az, úgy-e bár, hogy a természet ezt 
Teremté nagynak és azt kicsinek 
S olyan gyomor, mely ritkán éhezik, 
Csak rendkívüli ételt áhitoz? 
„Öröm, ha látom" — így szól egy torok, 
— Megirigyelhetné egy Hárpia — 

1 A Pons Fabricius és Pcns Sestius közt. 



„Miként nyújtózik a nagy tálban egy 
Nagy márna!" Jöjj, Szirokko és te légy 
Ennek szakácsa. Bár hisz' annak, aki 
Gyomrát megterhelé, friss vadkan is, 
Friss rhombus is büdös; a telt gyomor 
Retket kiván inkább és ecetest. 
Száműzve nincs is még minden szegényes 
Étel a dúsak asztalárul: ott is 
Látunk olajbogyót s hitvány tojást. 
Nem rég' esett, hogy — bár divatja múlt 
A dús Galloniusnak, a praecónak 
Az asztalára tok került. Kevésbbé 
Táplált a tenger rhombust akkoron? 
Igen, de akkor bizton élt a rhombus 
S fészkén a gólya, míg az elbukott 
Praetor, Rufus, fel nem fedezte, mily 
ízes a húsa. így ha valaki 
Kimondaná most, hogy a sült sirály 
Jóízű, Róma ifjúsága, minden 
Fonákság híve, követné vakon. 

ítéletem szerint a szűkös élet 
A piszkostól nagyon külömbözik; 
A dőzsölést kerülnöd hasztalan, 
Ha dőrén másik szélsőségbe jutsz. 
Avidienus, kit nem ok nekül 
Neveztek el kutyának, lám, ötéves 
Olajbogyókat rágcsál s vad somot; 
Borát kíméli, míg nem ecetes; 
Olajt olyat vesz, mely szagával öl, 
— Habár épen családi ünnepet, 
Nászt ül fehérben,1 születésnapot, — 
Maga ereszti cseppenként a nagy 
Szárúból rá a salátára, nem 
1 Tehát ünneplő ruhában. 



Kiméivé a már nyúlós ecetet. 
Mily életmódot folytat hát a bölcs 
És mintaképül melyiket veszi? 
Erről Charybdis, arról Scylla, mondják. 
Oly tiszta lesz, hogy megbotránkozást 
Ne keltsen, ám másik végletbe se 
Essék azért. így nem lesz a szolgák iránt 
Kegyetlen, mint a vén Albutius, 
Mikor kiosztja teendőiket, 
S úgy sem tesz, mint a jámbor Naevius, 
Ki tűri, hogy vendéginek zsiros 
Vizet szolgáljanak fel kézmosásra. 
Ily nem-bánomság szintén nagy hiba! 

Halld most, milyen sok és nagy haszna 
A takarékos életnek. Legelső, 
Hogy jól érzed magad; nem képzeled, 
Hogy' árt ételben a sokféleség. 
Gondolj csak arra, mily javadra vált, 
Ha egyszerűen étkeztél; mihelyt 
A sültet főttel, osztrigát a fenyves 
Madárral összekevered, mi édes, 
Az is epévé lesz és a gyomorban 
Zavart csinál a nyálka. Látod-é, 
Mily haloványan kél mindenki fel 
Ily dús ebédtől? Sőt a tegnapi 
Bűnöktől terhelt test a lelket is 
Megnehezíti és az isteni 
Lehellet részesét a földre nyomja. 
Szerény falatját elköltvén a másik, 
Egy perc alatt mély álomba merül 
S újult erővel kél munkára másnap. 
Azért a jobbra olykor nyílik út, 
Egy-egy évforduló ha ünnepet hoz 
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Vagy megviselt testét üdíteni 
Akarja, vagy ha eljár az idő 
S a gyönge kor több ápolást kiván. 
De néked, amint egyszer megbetegszel 
Vagy megöregszel, lesz-e majd mivel 
Növelned azt a jóllétet, melyet 
Ép, ifjú testtel jó-előre éldelsz? 

A régiek szerették a kissé szagos 
Vadkant. Miért? Nem mintha tán nekik 
Nem lett vón orruk, ám gondoltak arra, 
Ha váratlan vendég jő, célszerűbb 
Meghagyni annak, mint hogy frissiben 
A háziúr essék mohón neki. 
Oh mért nem éltem ily hősök korában! ? 

Becsülöd, úgy-e, a jó hírnevet, 
Mely kedvesebb az emberek fülének 
Bármily zenénél? Nos, nagy rhomhusok 
És tálak a káron kivűl nagyon nagy 
Szégyent okoznak. Hát a haragos 
Nagybácsi, a szomszédok! S magad is 
Ugy megveted magad, hogy éltedet 
Eldobnád, hogyha vón egy garasod 
Kötélre. Mondod, hogy e korholás 
Ráillik Trausiusra, ám neked 
Nagy jövedelmed van s oly birtokod, 
Melyből megélne három fejdelem. 
Mért nem fordítod hát fölösleged' 
Valami jobbra? Mért szűkölködik, 
Amíg te dús vagy, más méltatlanúl? 
Mért dőlnek romba régi templomok? 
Kíncshalmazodból mérthogy, oh gonosz, 
A drága honnak mitsem áldozol? 
Hiszed, hogy a világon csak neked lesz 



Mindig jó dolgod? Ellenségeid, 
Ne félj, nagyot nevetnek rajtad egykor. 
Ki bízhatik magában biztosabban 
Kétes jövővel szemben? Vájjon az, 
Ki testét-lelkét hozzá szoktatá 
A nagy bőséghez, avvagy a kevéssel • 
Beérő, aki gondol a jövőre 
S mint bölcs, a béke lágy ölében is 
Készül a háborúra? — 

Hogy minél 
Inkább bízzál szavamban, tudd meg azt, 
Mint kis fiú ismertem már Ofellust, 
Mikor még épségben volt vagyona 
S nagyobb lábon nem élt akkor se, mint 
Most, hogy már megnyirbálták lombjait. 
Ott láthatod fölmért volt-birtokán 
Fiaival s marháival hogyan 
Gazdálkodik, mint bérlő, csüggedetlen' 
És el mesélget: „Én biz' alig ettem 
Hétköznap egyebet, mint főzeléket, 
Meg egy kis füstölt húst, de hogyha egy 
Rég' nem látott barátom érkezett, 
Vagy kedves szomszéd ült az asztalomhoz 
Esős időben, ha pihent a munka, 
Jól éltünk, nem Rómából hozatott 
Hallal, hanem levágtunk egy tyúkot 
Vagy gödölyét. S a módját is megadtuk 
Aszalt szőlővel, dióval, fügével. 
Eljátszadoztunk úgy, hogy aki vétett, 
Kupát kellett ürítnie. Ceres, 
Kihez jó termésért fohászkodánk, 
Borozás közben homlokunk redőit 
Kisimította. Rajta csak, dühöngj, 



Fortuna, támassz újra vészt, vihart! 
Még mit vehetsz el? Én s ti, gyermekek, 
Tán rosszabb színbe' vagytok, amióta 
Megjött az új lakó.1 Igen, lakó: 
A természet sem őt, sem engemet, 
Sem senki mást nem tett tulajdonossá 
E földön. Ő elűzött engemet, 
Őt majd elűzi a könnyelműség, 
Vagy a körmönfont jog nem-ismerése, 
Vagy az örökös, ki túléli őt. 
E föld, amely ma Umbrenus nevét, 
Nem rég' Ofellusét viselte, nem lesz 
Sajátja senkinek, csak most nekem, 
Majd másnak adják haszonélvezetre. 
Hát éljetek csak csüggedetlenűl 
Bátor szivet szegezve ellene 
A sors akármily zord csapásinak. 

• • • 

Umbrenus, az új tulajdonos, ki Ofellust birtokából kitúrta. 



Horatius. 

Honnan s hová, Catius? 

Catius. 
Nincs érkezésem! 

Új tanokat kell jól eszembe vésnem; 
Fontosbak mindannál, mit hirdetett 
Pythagoras, bölcs Plato, Socrates. 

Horatius. 

Kérlek, bocsáss meg baklövésemért, 
Hogy rossz időben így zavartalak. 
De ha valamit elfelejtenél, 
Természetes tehetség vagy művészet 
Eszedbe fogja majd idézni azt: 
Hisz' mindkettőben csodákat művelsz. 

Catius. 

Fejemet ép' azon törém, mikép 
Tarthassak észben mindent, mert finom 
A tárgy s a nyelvi forma egyaránt. 

Horatius. 

És hogy hívják a mestert? Római, 
Vagy idegen ? 

Catius. 

Közlöm fejből s 
Elhallgatom. — 
Hogy asztalodra 

Csupán a tanokat 
a mesterem nevét 
Gondod legyen reá, 
mindig hosszúkás 

4. A SZAKÁCSMŰVÉSZET TITKAI. 



Tojás kerüljön, minthogy jobb izű 
S szebb a fehérje, mint a gömbölyűnek; 
S ha héja vastag, hím sárgája van. — 
Száraz mezőn termett káposzta jobb 
A kertinél, mely vizenyős izű. — 
Ha este váratlan vendég köszönt be, 
Tyúkodat élve, hogy kemény husa 
Rágós ne légyen, falernumival 
Vegyített vízben kell megmártanod:' 
Az megpuhítja. — Legjobb gomba nő 
A réteken; más fajtában ne bízzál. — 
Egészséges marad nyaranta az, 
Reggelijét ki fekete szederrel 
Fejezi bé, mit délelőtt szedett, 
Mikor kevésbbé tűz a nap heve. 
Aufidius erős falernumit 
Kevert a mézhez; nem helyes! Csak is 
Enyhébb italt bír az üres gyomor. 
Inkább szelíd méhsörrel öblögesd! — 
Ha szorulásban szenvedsz, a beled' 
Megkönnyebbíti kagyló és csiga, 
Meg apró sóska, fehér kószi1 borral. — 
Ha nő a hold, a kagyló belseje 
Szintén telibb lesz; de a nemes csiga 
Nem mindenik tengermélyben terem. 
Baiae biborkagylójánál külömb 
A Lucrinus-tó óriás csigája. 
Circei pompás osztrigát tenyészt, 
Tengeri sünt Misenum, a buja 
Tareníum páratlan fésűesigát. — 

Ne higyje senki mesternek magát 
A konyha-művészetben, ha előbb 
A finom izlés körmönfont tanát 

Cos szigetéről való. 



El nem sajátította. Mitsem ér 
Megvenni bár a legdrágább halat, 
Ha nem tudod, melyik jobb szószosan, 
És melyiket jobb sütni, hogy a jól • 
Lakott vendég is megkívánja még. — 
Csak Umbriában, csak makkon hízott 
Vadkan görnyessze drága táladat, 
Ha ízetlen húst enni nem kívánsz, 
Mert Luurentumban csak hitvány terem, 
Amely csak nádon és szittyón hizott. — 
A szőlőslanka nem mindig nevel 
Jóízű őzet. — Szakértő az ellett 
Anyanyúlnak csak szügyét fogyasztja el. — 
Hogy a madár s a hal milyen legyen 
És mily korú a legjobb, azt az én 
ínyem előtt ki nem mutatta senki. — 

Van elme, mely csak abban fáradoz, hogy 
Új süteményfajt tudjon kieszelni; 
De egy szakkal törődni, az kevés! 
Például aki csak arra ügyel, • 
Hogy jó bort kapjanak vendégei, 
De arra már nincs gondja, mily olajjal 
Öntsék le a halat. — Ha Massicus 
Borát szabadba állítod derűs 
Éjjel, seprőse szépen földerül 
S az idegekre bántólag ható 
Szaga eloszlik; míg ha vásznon át 
Szűröd, zamatja menten oda lesz. — 
Ki müfogással sorrentói bort 
Falernumi borseprővel kevert, 
Galambtojással földerítheti, 
Mert megülepszik és az idegen 
Anyag is a fenékre száll vele. — 



A megbágyadt ivót afrikai 
Csiga vagy sült rák űj ivásra készti ; 
E célra nem jó a saláta, mert 
Az csak fenn úszik a bortól savanykás 
Gyomorban; ingerelni a gyomort 
Jobb sonka, kolbász, s más efféle forrón, 
Akármily szurtos csapszékből jön is. 

Még fáradságra érdemes dolog 
Tanulmányozni a kétféle szósz 
Természetét. Édes olajbul áll 
Az egyszerűbbik s össze kell keverni 
Kövér színborral és hal-lével is, 
De csak bizánci tinhal illatos 
Levével ám! Ha felvagdajt füvet 
Hintesz belé és jól felforralod, 
Corycus sáfrányát szórván reá, 
Hagyd állni és venafrumi bogyó 
Olajábul önts hozzá egy keveset. — 
Tiburi alma, bár kűlszínre szebb, 
Nem oly izes, mint a picenumi. — 
Befőzni jó a Venucula-szőlő, 
Aszalni füstön jobb az albait. — 
Az a találmány tőlem származik, 
Hogy ily aszalt szőlőt almával együtt, 
Borkősóval meghintett hal-1 evet 
Fekete sóval egybeszűrt fehér 
Borsót rakok szét tiszta és csinos 
Tányérokon. — Rettentő nagy hiba 
Elkölteni halakra ezreket 
És a halat, mely nagy térhez szokott, 
Kicsiny, szűk tálba bészorítani. — 

V 

Csömörletes hatású az, ha egy 
Rabszolga megfog egy-egy serleget 
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Nyalánkodástól zsíros kezivel, 
Avvagy ha régi, drága kráteren 
Reá tapadva szennyfolt látható. 
Mikor egy seprű oly olcsó dolog, 
Egy portörlő vagy egy kevés fürészpor: 
Az ily mulasztás óriási bün. 
Te piszkos seprűvel seperteted 
Mozaik padlód s mosatlan vánkosod 
Bibor szőnyeggel béterítteted, 
Feledve, hogy mert oly kicsiny a gond 
S költség ezekre, sokkal is jogosban 
Ér megrovás ezért, mint hogyha oly 
Dolgok hiányzanának, melyeket 
Csupán a gazdag rakhat asztalára. 

Horatius. 

Bölcs Catius, az istenekre kérlek 
És a barátság szent nevére, vigy 
Hozzá, akárhová mégy, vigy magaddal, 
Hogy hallgathassam őt; mert bármi hü 
Emlékezettel tolmácsoltad is, 
Nagyobb haszon vón hallanom magát. 
És mint örülnék, látva a nagy ember 
Arcát, alakját! Persze te, a boldog, 
Kevésbe vészed, hogy láthattad őt, 
Mert e szerencsét könnyen elnyeréd. 
Az én keblemben nem kis vágy lobog, 
E rejtett ős forrást hogy megtaláljam 
S okulásul meríthessem belőle 
A boldog élet bölcs szabályait. 

• • • 



5. AZ ÖRÖKSÉGSZERZÉS 
SZABÁLYAI. 

il/ixes. 

Sok jó tanácsod, bölcs Tiresias, 
Még toldd meg eggyel s add tudtomra, kérlek: 
Mily úton-módon érhetném el azt, 
Hogy visszanyerjem elvesztett javam? — 
No mit nevetsz? 

Tiresias. 
Ravasz kópé, te, az sem 

Elég, hogy Ithacádba visszatérsz 
És újra látod ősi istenid? 

Ulixes. 

Bölcs jós, ki nem hazudtál senkinek, 
Látod, hogy — jóslatod szerint — milyen 
Pőrén, szegényen térek meg hazámba, 
És sem kamrámat, sem jószágomat 
Nem kímélték a kérők. Hajh pedig 
Nemesség és derékség pénz nekűl 
Annyit sem ér, mint a tenger hínárja. 

Tiresias. 

Mivel tehát — mit csüröd-csavarod ? — 
Irtózol a szegényes állapottól, 
Halld, mily módon lehetsz gazdag megint. 
Ha valahonnan ritkább jó falat 
Kerül hozzád, mondjuk: fenyőrigó, 
Oda repítsd, ahol jó-nagy vagyon 
S agg birtokos van. Ha finom gyümölcs 
Érik kertedben s más remek dolog, 
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Abban még házi istenid előtt 
Gyönyörködjék a náluk is becsültebb 
Dús földesúr. Nem baj, ha hitszegő, 
Alantas származású szökevény, 
S kezét testvéri vér is szennyezi; 
Azért, ha téged társául kiván, 
Ne vonakodjál elkisérni őt, 
Balján haladva. 

Ulixes. 
Hogy-hogy? Én fedezzem 

Egy mocskos Damának baloldalát? 
Nem úgy viseltem Trójánál magam', 
Csupán a legjobbakkal versenyeztem. 

Tiresias. 

Úgy hát szegény maradsz! 

Ulixes. 
Türtőztetem 

Hát büszke lelkem, türt az egykoron 
Rosszabbat is. Nos mondd tovább, te bölcs jós, 
Sok kincset és pénzt hogy' szerezhetek? 

Tiresias. 

Mondottam és mást most se mondhatok. 
Az öregeknek testamentomára 
Vesd ki a horgod nagy-furfangosan, 
S ha egyik-másik vén ravasz, lerágva 
Horgodrul a csalétket elfut is, 
Ne tégy le a reményről és kijátszva 
Se hagyd te abba mesterségedet. 
Törvény előtt ha kisebb vagy nagyobb pör 
Folyik, te válaszd a felek közül 



Azt, aki gazdag és gyermektelen, 
Habár gonosz s merészen pört akasztott 
Egy jó ember nyakába: néki Jégy 
Védelmezője és a másikat, ki 
Jó hírnek örvend s igaz ügye van, 
Vesd meg, ha otthon fia vagy talán 
Neje van, aki szülhet gyermeket. 
Mondd annak: „Quinfusom, Publiusom! 
(Fogékony fülnek ily megszólítás 
Hizelg!) — szívem' megnyerte érdemed. 
A jognak csinját-binját ismerem, 
A pörvitelhez értek: két szemem' 
Hagyom kivájni inkább bárkinek, 
Semhogy javadból egy üres diót 
Elvégyen az s megvessen tégedet. 
Az én gondom lesz, hogy megóvjalak 
A veszteségtől s gúnytól.* Küldd haza: 
Ápolja bőrét. Képviseld te őt, 
Állj helyt és tarts ki, bár kánikula 
Repeszti szét a néma szobrokat, 
Vagy jóllakván pacallal Furius 
* Az Alpokat fehér hóval köpé beV 
S a hallgatóknak egyik-másika 
Megbökve a szomszédját könyökével 
Szól: „Mily türelmes, nézd, mily áldozatra 
Kész, milyen kitartó, jó barát!" 
És még több tinhal úszik most feléd,2 

Telik haltartód. 

Ha valakinek, 
Ki dúsgazdag, beteges fia van, 
Ki ne mutasd, vigyázz, fogad fehérét 
1 Idézet Furius Bibaculusnak egyik eposábó), hol ez Juppiterrő) 

van mondva. 
2 A tinhalrajok t. i. vakon követik vezérüket. 

6 Horatius satirái és epistulái. 



Oly szolgálatkészséggel, aminő 
Csak agglegénnyel szemben volna hellyén 
Csak csúszva, lágyan közeledj' a célhoz 
Szolgálatiddal, második helyen 
Hogy állhass pót-örökösül, s ha tán 
Sírjába küldi sorsa a fiút, 
Elfoglalhasd a megürült helyet. 
E kockajáték rendesen beüt. — 

Ha odaadja testámentomát 
Olvasni olyki, húzódozz' s az írást 
Told el magadtól, ámde sandalíts 
Az első lapnak második sorára: 
Fusd át hamar, hogy egymagad vagy-é 
Avagy többed magaddal. Megesik, 
Hogy egy rendőrből vedlett irnokocska 
A száját tátó hollót rászedi1 

S egy örökségleső Nasica is 
Kudarcot vall egy Coranus előtt. 

Ulixes. 
Félrebeszélsz vagy készakarva gúnyolsz 
Rejtélyes jósigékkel? 

Tiresias. 
Laértes fia! 

Vagy teljesül vagy nem, mit jósolok. 
A nagy Apollo adta ihletem! 

Ulixes. 

Mondd, mit jelent a felhozott mese? 

Tiresias. 
Amaz időben, hogy egy ifjú hős 

1 Célzás a Holló é s a Róka meséjére. 
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Nagy Aeneasnak sarja,1 párthusok 
Félelme lészen s szárazon-vizen 
Hatalmas, akkor fog megesni ez. 
Nasica nagy összeggel tartozik 
Coranusnak s fázván a fizetéstől, 
Nőül kínálja termetes leányát. 
És ekkor a vő ezt cselekszi majd: 
Átadja testamentomát ipának 
És arra kéri, hogy olvassa el. 
Jóidéig húzódozik Nasica, 
Végtére elfogadja, csendesen 
Olvassa s látja, az örökhagyó 
Neki s övéinek csak azt hagyá, 
Hogy lamentáljanak.2 

Még egy tanács: 
Ha egy ravasz maitresse vagy szabados 
Agylágyult aggot pórázon vezet, 
Te csatlakozzál szövetségesül. 
Dicsérd az agg előtt őket, hogy ők is 
Dicsérjenek téged hátad megett. 
Használ ez is, de mégis üdvösebb 
Megvívni őt magát, a főszemélyt. 
Rossz verset ír az eszelős bolond? 
Dicsérd. Szeretkező? Ne várd, hogy ő 
Kérjen: vezesd hozzá, mint jó uradhoz, 
Pénelopédat előzékenyen. 

Ulixes. 
Hiszed, hogy oly erényes, tiszta nő 
Magát így eladatni engedi,. 
Kit annyi kérő el nem tántorított 
A helyes útról? 
1 Octavianus, ki ekkor 33-ik évében járt. 
2 Már akár a vő halálán, akár reményeik meghiúsultán. 



Tiresias. 
Persze, mert a kérők 

Oly ifjak voltak, kik szűkmarkúak 
Ajándékozni, s jobban érdekelte 
A konyha őket, mint Vénus kegye. 
Penelopéd így erényes maradt. 
Kóstolja meg csak: osszon meg veled 
Egy szép kis sommát, amelyet kicsalt 
Egy vén embertől, többé nem lehet 
Ez élvezettől elriasztani, 
Mint zsíros konctól a falánk ebet. 

Elmondok néked egy történetet, 
Mely vén koromban Thébában esett. 
Ott egy kaján lelkű vénasszony úgy 
Rendelkezett, hogy balzsammal bekent 
Holttetemét mezítlen vállain 
Vigye ki majdan az örököse. 
Az megtevé, habár, úgy gondolom, 
Az asszony arra számított, hogy őt 
Kijátssza legalább halálakor, 
Amért éltében annyit zaklatá. 
Munkába kezdve légy hát óvatos: 
Sohase sajnáld fáradságodat, 
De szolgálatban túlságos ne légy. 
Pedáns mogorvát bánt a fecsegés: 
Hallgass tehát s igen-, nem-me\ felelj. 
Légy a komoediáknak Davusa: 
Horgászd előtte félre a fejed, 
Úgy állj félénken, aggodalmasan. 
Szolgálatokra minden percbe' légy kész; 
Szellő ha támad, intsd az öreget, 
Drága fejét hogy jól burkolja bé. 
Vállad ne kiméld, törj útat neki 



A néptömegben és légy csupa fül, 
Ha fecsegni kezd. És hogyha szertelen 
Dicséretet vár tőled, csak dicsérd 
S duzzaszd a felfújt tömlőt szódagállyal, 
Amíg csak, égre tárva karjait, 
így nem kiált: „O/z kérlek, már elég!11 

Ha hosszú szolgaságod véget ért, 
Megszűnt a gond s nincs kétség benne, hogy 
Nem álmodol hallván e szózatot: 
„Egy negyedrész Ulixesé legyen" — 
Akkor gyakorta sóhajtsd el magad: 
„Óh hát valóban nincs többé sehol 
Az én Damám? Jaj, hol találok én 
Hozzá hasonló hívet, jót, nemest?" 
S ha sírni tudsz, hát sírj is egy kicsit: 
Ezzel könnyebben elleplezheted 
Az arcodról sugárzó örömöt. 
Ha tetszésedre bízatott, milyen 
Emléket állíts, csak fukar ne légy! 
A temetés is oly pompás legyen, 
Hogy emlegessék meg szomszédaid. 
Öröklő társaid közül ha egy 
Öreg nagyon köhögne, mondd neki: 
Ha a te részedből kívánna tán 
Megvenni egy házat vagy telket is, 
Átengeded egy sestertiusért1 

Neki örömmel . . . Ám Proserpina 
Parancsa szólít már. Élj boldogúl! 

• • • 

1 Pro forma: voltakép ingyen. 
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6 VAROS ES FALU. 

Minden vágyamnak ez volt netovábbja! 

Egy kis darab föld, mellyen kert legyen, 
Közel a házhoz forrás, bővizű, 
S lankás kis erdő a hegyoldalon. 
Az istenek, lám, többet, jobbat adtak! 
Boldog vagyok! Többet nem is kívánok, 
Mercurius, csak azt, hogy légyen ez 
Mindig sajátom. Hogyha nem növelte 
Soha vagyonkám bűnös üzelem, 
Ha nem apasztja rossz gazdálkodás 
S nem kérek illyest: „Vajha még enyém 
Lehetne ama szeglet, mely megadná 
Telkemnek épen a kellő szabást! — 
Bár oly szerencse érne, hogy ezüsttel 
Telt bögrét lelnék, mint nem-régen egy 
Napszámos, aki Hercules kegyéből 
Kincset találva, megvevé a pénzen 
Ép' azt a földet, amelyet müveit." — 
Ha hálássá tesz s boldogít, amim van, 
Csak arra kérlek: hizlald fel a gazda 
Juhát és egyebét — csak az eszét ne! — 
S maradj, mi most vagy, fő ótalmazóm. 

Hagyván a várost, hogy ide jöhettem 
Az én váramba, hegyeim közé, 
Miről is szólna másról szívesebben 
Múzsám, aki gyalog jár, nem lovon? 
Itt tönkre nem tesz szívességtevés, 
Ólmos Szirokkó, zordon őszidő, 
Bús Libitina gyászos aratása. 
Reggelnek atyja vagy Janus, — ha tetszőbb 
E név neked — kinek nevébe' kezdi 

V 
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Verejtékes munkáit a halandó 
— Az isteni végzés szerint — te légy 
E költeményem fő-fő kezdete. 
Rómába' mindjárt kezesül ragadsz: 
Rajta, siess szíves szolgálatoddal, 
Meg ne előzzön benne valaki. 
Bár söpri földünk' észak zord szele, 
És ködbe, hóba vész a téli nap, 
Indulni kell. S miután hangosan 
Nyilatkozám, világos formulákban 
— Miből utóbb még károm is lehet1 —' 
Át kell vergődnöm a néptömegen 
Beléütközve a lassan menőkbe. 
„Mi jut eszedbe, őrült! Hé, mi lelt?" 
Támad reám egy kíméletlenül 
És szitkozódik. „Azt hiszed, talán 
Jogod van átgázolni mindenen; 
Csak arra gondolsz, hogy kellő időben 
Maecenashoz rohanhass már megint?" 
(Bevallom: életemnek méze ez!) 
De a sötét Esquiliára érve 
Idegeneknek száz meg száz ügye 
Nagy áradattal zúg fejem körül. 
„Roscius kéret, hogy a Puteálnál 
Holnap jelenj meg nyolc óra előtt." 
„Kéretnek, Quintus, jegyzőtársaid, 
El ne felejts ma ismét megjelenni: 
Fontos közügyben lesz tanácskozás." 
„Járj közbe, kérlek, hogy ez iratot 
Keze jegyével lássa el Maecenas." 
— „Majd megkísértem." — „Csak akard: tudod."— 

1 Annak, aki kezességet vállalt valakiért, tanúk előtt, megállapí-
tott formulákban kellett nyilatkoznia. A kezeskedésből később, mikor 
szavát be kellett váltani, kár is származhatott. 



Hét éve múlt már, sőt nyolc lesz ma-holr 
Hogy Maecenas a hívei közé 
Beiktatott, bizonnyal, hogy legyen, 
Kit útitársul kocsijába végyen, 
Kivel közöljön apróságokat, 
Kérdezze: „Vájjon hány az óra most?" 
„A thrák Gallina Syrusszal1 felér?" 
„Oly hűs a reggel, aki nem vigyáz, 
Könnyen meghűlhet" — s mi veszélytelen' 
Rábízható réses fülekre is.2 

Ám ezalatt irántam mindenik 
Nap', minden órán nőttön-nő a száma 
Irigyeimnek. Ha a circusi 
Játékot együtt néztem ő vele, 
Együtt labdáztam a Mars-mezején, 
így zeng szavuk: „Szerencse gyermeke!" 
A fórumról ha rossz hír terjedez 
Utcák során, mindenki engemet 
Kérdez, ki szembe jő: „Oh drága ember! 
Tudod bizonnyal, hisz' te közelebb 
Állsz isteninkhez — nem tudsz-é, no mondd, 
Valamit a Dákokról? — „Nem biz' é n . " , — 
„Ah, menj, te mindig csak tréfálkozol". 
„Hát minden isten verjen meg, ha bármit 
Tudok." — „Mondd, Caesar veteránusi 
Itáliában vagy Siciliában 
Kapják a nékik ígért földeket?" 
Ha esküszöm, hogy semmit sem tudok, 
Ámulva néznek, mint olyanra, rám, 
Ki titkot tart, mint egy diplomata. 

Szegény fejemnek így vész el napom, 
S fel-felsohajtok: Drága kis mezőm! 

1 Gladiatorok. 
2 Szóval amit nem kell titokként őrizni. 
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Mikor láthatlak újra? Hajh, mikor 
Lehet a régieknek müveit 
Olvasva, édes tétlenség vagy álom 
Karjai közt e nyűgös, zaklatott 
Éltet feledni? Oh vájjon mikor 
Hozzák előmbe kedves ételem: 
Káposztát babbal összefőzve és 
Kövér szalonna zsírjában fürödve? 
Isteni estebédek, ha magam 
Jó emberimmel együtt étkezem 
A házi isten és tűzhely előtt 
S jól tartom konfidens szolgáimat 
Az ételeknek maradékival! 
Vendégeimnek tetszésükre bízom, 
Ki mily pohárból, mennyi bort igyék. 
Ha bírja, ám ürítsen jó-erőset, 
Keverje vízzel a gyöngébb ivó: 
Ivásra balga törvényt nem teszünk. 
Megindul a beszélgetés nem a más 
Villáiról vagy palotáiról, 
Vagy hogy mikép táncol Lepos, hanem 
Azt fejtegetjük, ami fontosabb 
Ránk nézve s mit nem tudni nagy hiba: 
Mi boldogít, a kincs vagy az erény? 
Mi a barátság ösztönző oka: 
A jóra vágyás vagy önérdekünk? 
Mi az igazi jó s legfőbb a jók közt? 

Ekközben, amint alkalom nyilik, 
A szomszéd Cervius egy-egy mesét mond, 
Mint gyermekeknek dajkájuk szokott. 
Ha magasztalja valamely tudatlan 
Arelliusnak terhes és nyűgös 
Kincshalmazát, legott mesélni kezd. 



„ Élt egyszer egy egérke a mezőn; 
Egy másik, annak régi, jó barátja, 
A városban lakott s váratlanúl 
Meglátogatta azt szerény lyukában. 
Szigorún élt az, szűkösen bizony, 
De a barátság oltárán tudott 
Áldozni. Egyszóval sem félretett 
Borsóját nem sajnálta tőle, sem 
Az asszuszőlőt meg szalonnabőrt, 
Változatos lakmával vágyva gőgjén 
Kifogni úri vendégének; ám bz 
Finnyás fogára alig méltatott 
Egy-két darabkát, amig ő, a gazda 
Idei szalmán fekve csak vadócot, 
Tönkölyt rágcsált, minden jót annak adva. 
Szólt végre a városlakó: „Barátom, 
Hát néked abba' kedved telhetik, 
Hogy nyomorogva itt a meredek 
Hegy-háton élj? Az ember-lakta várost 
Csak többre tartod, mint e zord vadont? 
Kelj útra hát, barátom, higgy nekem! 
Úgy is halandó minden földi lény, 
S el nem kerüli a halált se nagy, 
Se kicsiny: élvezd hát az életet, 
Amíg lehet, örömben, boldogan, 
Élj s ne feledd, hogy arasznyi a lét." 
Hajlott e szóra a mező lakója 
És menten oda hagyta kunyhaját: 
lm' együtt vándorolnak útjokon, 
Éjjelre a városnak kőfalán 
Bekúszni vágyva. És immár az Éj 
Az Égnek kellő közepére ért, 
Midőn egy pompás palotába léptek, 
Hol elefántcsont kereveteken 



Ragyogtanak biborszín szőnyegek 
És a falaknál nagy kosarak álltak 
Nagy estebédnek maradékival. 
Mezei társát a városlakó 
Ott elhelyezte bíbor szőnyegen, 
S neki gyíirkőzve buzgó gazdaként 
Lót-fut s ételt-ételre hord neki; 
A szolga dolgát sem felejti el, 
Megnyalva mindent tálalás előtt. 
Elnyúlva ott az nagy-kényelmesen 
Örül a sorsa jó fordulatán 
S a sok szép dolgot vígan élvezi: 
Egyszerre csak csikordul a sok ajtó 
És felriasztja őket fekhelyükről. 
A nagy teremben futkosnak szepegve 
S halálra rémülnek, midőn a ház 
Viszhangzik a molossusi ebektől. 
A mezei mond: „Ah, nem nekem való 
Ily élet. Légy te boldog! Engemet 
Az én erdőm s lestől ment zugolyom 
Megvigasztal, ha kamrám szűkös is." 

• • • 



NASIDIENUS LAKOMÁJA. 

Horatius. 

Nos, hogy' tetszett a dús Nasidienus 
Ebédje? Mert tegnap szerettelek von 

Meghívni, s azt mondták, dél óta már 
Ott iddogálsz. 

Fundanius. 
Oh rendkívül! Egész 

Éltembe' nem volt pompásabb napom. 

Horatius. 

Terhedre hogyha nincs, kérlek, beszéld el, 
Miféle étel békítette ki 
Első fogásként a korgó gyomort? 

Fundanius. 

Lukáni vadkan! Enyhe déli szélben 
Fogták el, mint a gazda magyarázta. 
A lanyha étvágy sok-sok ingere 
Bőven köríté: fekete retek, 
Meg hónapos, saláta meg raponc, 
Hering meg kószi borkő-lé vele. 
Hogy elhordották mindezt, megjelent 
Azonnal egy felgyürközött legény, 
Tisztára törlé a juharfa asztalt 
Bolyhos, bíborszövettel; másik is 
Jött és felszedte mind a szerte szórt 
Ételmaradványt, amit látni nem 
Lett volna kedves a vendégseregnek. 
Föllép-, miként Ceres kosárvivő 
Athéni szüze, egy rézbőrű indus, 
Hydaspes, hozza a caecubumit, 



Horatius. 

Milyen pöffeszkedés! De kikbül állt 
A társaság, melynek körében ily 
Jól érezted magad, Fundanius? 

Fundanius. 

Szélről én fekvém, hozzám legközelb 
Viscus Thurinus, aztán Varius, 
Ha jól tudom; a közbülső diványon 
Vibidiusszal Servitius Balatro, 
Maecenas hozta, mint „árnyékokat".1 

Közbül, a harmadik kereveten 
Feküdt a gazda, Nomentanus egyik, 
És Porcius a másik oldalán. 
Fő élce ennek az volt, hogy egész 
Kalácsokat egymásután benyelt. -
Nomentanusra az volt bízva, hogy 
Figyelmeztesse a vendégeket 
Egy-egy ételre s finomságira. 
Mert mi, az avatatlan néptömeg, 
Mi, mondom, csupa olyan étkeket 
Kaptunk, csigát, vagy szárnyast és halat, 
Mi teljesen szokatlan ízü volt.' 
Mindjárt kitűnt ez, például, mikor 
Egy félszegúszó s rhombus belsejével 
Kinált meg és én meg sem izlelém. 

A görög Alcon meg a chiosit, 
Mely tengervízzel nem vegyült soha. 
„Maecenas, — szólt az úr, — ha izletesb 
Te néked Alba, Falernum bora, 
Van mindakettő: szolgálunk vele." 

1 Hűséges kísérőket. 



Később azonban felvilágosított, 
Hogy a mézalma szép piros szine 
Onnan való, mert új-holdkor szedék. 
Mért fontos ez, kifejti jobban ő. 
Vibidiushoz oda súg Balatro: 
„Derekasan ha nem látunk iváshoz, 
Holtra unatkozunk itt bosszulatlan'." 
S legott nagyobb poharakat kivánt. 
A gazda arca belesáppadott, 
Mert semmitől se tartott annyira, 
Mint jó ivóktól, vagy azért, mivel 
A bor nagyon megoldja nyelvüket, 
Vagy mert a finom izlést a tüzes 
Bor megtompítja. Hát Vibidius 
Meg Balatro egymásután egész 
Boroskorsókat felfordítanak 
S kannákba fogják drága nedvüket; 
Követik a példát a többiek. 
Csak az a díván, hol a gazda ült, 
Kimélte a bort. 

Most egy nagy murénát 
Hoztak, a tálban ott nyújtózkodott 
A lében úszó kis rákok között. 
A gazda megjegyezte ezalatt: 
„Még ikrásan fogták, mert a husa 
Ivás után kevésbbé Ízletes. 
A halmártásnak alkatrészei: 
Olaj, venafrumi bogyóbul első 
Kisajtolás, aztán hal-lé, spanyol, 
Ötéves bor, nem tengeren-tuli, 
Fövés alatt kell hozzá önteni; 
Fövés után csupán a chiosi 
Használható, más semmi sem; fehér boré 



-S methymnai borból készült ecet. 
Az én találmányom, hogy belefőzni 
Jó zöld zsázsát és örvénygyökeret. 
Curtillus még mosatlan tengeri 
Sünt is tesz hozzá, melynek a leve 
Sokkalta ízesb bármely tinhalénál." 

E percben a tetőrül egy nehéz 
Kárpit szakad rá a tálakra, támaszt 
Oly porfelhőt, minőt Campania 
Síkján se ver fel északnak szele. 
Volt rémület! De látva, hogy nagyobb 
Veszély nincs, bátorságunk visszatért. 
A gazda horgasztá le csak fejét, 
Sírt, úgy sírt, mintha serdülő fia 
Szállt volna sírba. Sírna tán ma is, 
Ha bölcs barátja, Nomentanus, ekkép 
Nem vigasztalja: „Oh Fortuna, hol 
Van oly kegyetlen isten, mint te vagy? 
Kaján örömmel űzöl gúnyt az ember 
Minden dolgából!" — Varius alig 
Tudá a nevetést elfojtani. 
És szólt Balatro, feltartván az orrát: 
„Ilyen az élet! Bármint küszködöl, 
Elismerésben sohse részesülsz. 
Hogy' fáradoztál, mily gondot vevél 
Nyakadba, csak hogy fényesen fogadj, 
Hogy kelletén túl piritott kenyér 
Asztalra ne kerüljön, sem olyan 
Szósz, mely kellőkép fűszerezve nincs; 
Hogy felszolgáló rabszolgáidat 
Divat szerint fésültesd és ruházd! 
S végy számba még ily baleseteket, 
Ha mint épen most, leszakad a kárpit, 



Vagy egy mamlasz rabszolga elcsúszik 
S a tálat eltöri. Hajh, úgy vagyunk 
A háziúrral, mint a hadvezérrel: 
Nem kedvező sors, ám a balszerencse 
Mutatja meg, mily fennkölt szellemű". — 
Nasidienus erre így feleit: 
„Bár teljesítnék minden vágyadat 
Az istenek, te drága férfiú, 
Jószívű vendég!" — és szandáljait1 

Kiáltja, hogy kinézzen. Akkor aztán 
Minden díványon összebújt a vendég 
S egymás fülébe sugdos. 

Horatius. 
Ejnye, ezt 

Jobban szerettem volna látni, mint 
Akármely vígjátékot. Ám beszéld el, 
Hogy azután még min nevettetek. 

Fundanius. 

Aztán a szolgáktól Vibidius 
Megkérdi, nem tört össze a boros 
Korsó is, mert hiába kér italt. 
Amíg kacagjuk tréfáit, melyekhez 
Híven szekundált a bohóc Balatro, 
Nasidienus visszatér egész 
Más arcot öltve, hogy a balsikert 
Kireparálja élénk szellemével. 
Szolgák követték óriási tálat 
Emelve: rajta daruszeletek 
Behintve liszttel, sóval és fehér 

1 Az asztalhoz ülők azaz fekvők letették a lábbelijüket é s a rab-
szolgára bízták. Nasidienus a konyhába készül menni. 



Lúd mája, amely jó, húsos fügén, 
Hízott kövérré, nyúlcomb úgy magában, 
Mert jóval ízletesb, ha így külön 
Sütik, mint együtt többi részivel. 
Láttuk, rigót is tálaltak, pirított 
Mellűt s faratlan vadgalambokat. 
Finom nyalánkság, csak ne magyarázta 
Volna a gazda bőven mindeniknek 
Természetét és készítése módját. 
De bosszút álltunk úgy, hof elfutánk, 
Mindebből semmit sem Ízlelve meg; 
Mikéntha ép' maga Canidia 
Mérgezte volna meg lehelletével, 
Mely vészesebb, mint Afrika kigyói. 

• • • 

Horatius satirái é s epistulái. 









1 ÚJ ÉLETIRÁNY. 
Maecenashoz. 

Kinek legelső versem szentelém, 
S a végsőt is szentelni tartozom, 

Unszolsz, Maecenas, — ámbár eleget 
Láttak volt a porondon s mint kiszolgált 
Gladiátornak már dísztőrt is adtak, — 
Szálljak a régi küzdőtérre vissza?1 

Más a korom, más életnézetem! 
Veianius ajándokúl adá 
Fegyverzetét Herakles templomának, 
Ne kelljen éltét az aréna szélén 
A néptül annyit kunyorálnia.2 

Gyakorta hall egy szózatot fülem: 
Légy bölcs és fogd ki vénülő lovad 
Még idején, hogy botorkálva végre 
Véknyát ne húzza s gúnytárgy ne legyen! 
Hát félre vers és minden játsziság! 
„Mi helyes és jó?" — kérdem, kutatom; 
Ez érdekel csak s gyűjtöm a tudás 
Kincsét, hogy aztán hasznát is vehessem. 

Kérded talán, kit követek vezérül? 
Egy mesternek sem esküszöm szavára: 
Hová a szél visz, vendégül betérek. 
Egyszer tevékeny stoikus leszek 
S az állami élet hullámiba 
Vetem magam, mint az igaz erény 
Kérlelhetetlen őre s harcosa; 

1 A költészet küzdőterére. 
2 A legyőzött gladiatort csak a nép kegye menthette meg ellenfele 

halálos csapásától. 
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Majd észrevétlen' visszaosonok 
Aristippusnak oktatásihoz 
S törekszem, hogy a körülményeken 
Én légyek úrrá, ne rajtam azok. 
Miként az éj annak lassan telik, 
Kit csalfán rászedett a kedvese, 
Mint napszámosnak lassan jár a nap, 
S lomhán az év apátlan kiskorúnak, 
Kit szigorún tart őrző anyagond: 
Úgy nékem is nagy-lomhán vánszorog 
Az oly idő, amely késlelteti 
Vágyó reményem, hogy olyan komoly 
Tevékenységnek szenteljem magam, 
Mely egyként használ gazdagnak, szegénynek, 
Mit nem mulaszthat el sem agg, sem ifjú 
Anélkül, hogy kárát ne vallaná. 
így nem marad más hátra, mint magam 
Vezérlenem magam s vigasztalódnom 
A bölcseségnek elemeivel. 

Éles szemed nincs bár, mint Lynceusnak, 
Bekenni nem mulasztod el, ha fáj ; 
S ha nem reméled is, hogy izmaid 
A Glyconéit utóiérhetik, 
Göcsös köszvénytől tested mégis óvod. 
Előhaladni valamennyire 
Ér valamit, ha nem lehet tovább. 
Tán fösvénység vagy kóros kapzsiság 
Emészti kebled ? Vannak formulák, 
Varázsigék, mik szenvedésedet 
Enyhítgetik s jórészt megszüntetik 
A lelki kórt. Dicsőség vágya duzzaszt? 
Engesztelő imákkal enyhülést 
Nyerhetsz, ha kellő tisztulás után 



Elolvasod háromszor hangosan. 
Irigy, haragvó, buja, rest, iszákos: 
Nem oly vadállat egyikük se, hogy 
Meg ne lehetne szelídíteni, 
Csak végye bé a szíves oktatást. 

Kerülni a bűnt az erény fele, 
S ki dőreségtől ment, a bölcseségnek 
Első fokára lépett. Látod-é 
Mily testi-lelki fáradalmakat tűrsz, 
Hogy elkerűlhesd, amit legnagyobb 
Bajnak tekintesz, a nélkülözést 
S a hivatalvadászat rút kudarcát? 
Mint kalmár fáradatlanúl rohansz 
A messze Indiába; a nyomort 
Hogy elkerüld, nem rettent vissza sem 
Tenger, se szirtek, sem hő napsugár. 
Hogy avval, amit most balgán csodálsz, 
S mohón kívánsz, ne gondolj annyira, 
Azt megtanulni — hallgatván a jobbra — 
Neked nagyon fáradságos dolog? 
Van-é a falvak- és keresztutaknak 
Oly birkózója, ki Olympia 
Porondján megvetné a koszorút, 
Ha kilátása volna a babérra 
Fáradság nélkül, portól mentesen? 
Miként ezüstnél az arany becsesb, 
Ép úgy aranynál becsesb az erény. 

„Rajta, barátim, polgártársaim, 
Pénzt kell szerezni mindenekelőtt, 
Erényt csak azután!" — ím' ezt tanítja 
Janus1 a börzén, ezt mondják utána 
1 A közbülső Janus-kapu (Janus medius) mellett voltak a 

a pénzváltók asztalai és a bankárok helyiségei. 



Öregek, ifjak, a balkarjukon 
Szelence, tábla.1 Bármilyen nemes 
És erkölcsös vagy, bármily ékesen 
Beszélni képes és megbízható, 
Ha a négyszázezer sestertiusból2 

Hat-hétezer hiányzik, plebs maradsz. 
Más a szabály a játszó gyermekek közt: 
„Ki jól csinálja, az leszen király!" 
Szeplőtelen szív, bűnös öntudattól 
Nem sáppadó arc légyen ércfalad! 
Melyik helyesb, mond, a lex Roscia, 
Vagy a fiúk mondása, amely annak 
Ad koronát, ki érdemesb reá, 
Melyet már hangoztattak a derék 
Ös Curius- és Camiílus-fiak? 
Ki ád tenéked jobb tanácsot? Az, 
Ki arra készt, hogy pénzt, csak pénzt szerezz, 
Ha lehet, tisztes úton, hogyha nem, 
Akármily úton, csak lovag lehess 
És jó-közelről nézhesd ríkató 
Darabjait a színen Pupiusnak?3 

Vagy az, ki híven buzdít s rásegít, hogy 
Mint szabad ember, fölemeld fejed 
És a szerencse kényével dacolj ? 

Ha Róma népe kérdené, miért 
Hogy csarnokikban ott vagyok velük, 
De véleményükben nem osztozom, 
Nem azt szeretve, amit ők szeretnek, 
Nem azt gyűlölve, amit ők gyűlölnek, 

1 Mint a kis iskolás gyerekeknek. 
3 Ennyi kellett ahhoz, hogy valaki lovag lehessen Roscius Otho 

lex theatralisa (lex Roscia) szerint. 
3 A lex Roscia szerint az orchestrához legközelebbi 14 sorban 

csak lovagok ülhettek. 



Én azt felelném, mit az óvatos 
Róka felelt a beteg oroszlánnak: 
„Rémítnek a nyomok, mert valamennyi 
Befele néz, egyik se kifele".1 

Vadállat vagy te is, lásd, sokfejű! 
Mit is kövessek? Ki után haladjak? 
Bérel sok ember államjavakat; 
Mások gyümölccsel, édes csemegével 
Hálót vetnek ki gazdag nők után 
S fogdosnak aggokat halastavuk 
Számára; soknak titkos uzsora 
Növeszti pénzét. Hát jól van, legyen! 
Kinek-kinek más-más a kedvtelése. 
De hát kitart-e egy óráig is 
Egyazon ember kedvelt dolga mellett! 
„Oh a világnak egyik öble sem 
Ragyogja túl Baiaenak partjait!" — 
így szól a gazdag: s tenger, tó legott 
Megérzi lázas buzgalmát az úrnak; 
De hogyha benne változó szeszély 
Új vágyat ébreszt, új parancsot ád 
Az építőknek: „Holnap elmegyünk 
S Teanumban fogunk építeni!" 
Ott ál! a nászágy háza csarnokában? 
Azt mondja: „Nincs szebb, mint a nőtlen élet! 
Ha nőtlen, esküszik rá, hogy csupán 
A házas ember boldog, senki más. 
Milyen hurokkal bírhatom reá 
Ez arc-cserélő Proteust, hogy egyszer 
Színt valljon? — És mit művel a szegény? 
Egész nevetség! Változtatja mind' 
Padlásszobáját, fekhelyét, a fürdőt, 
A borbélyt. Bérelt csolnakában ő 
1 Célzás az ismert aesopusi mesére. 
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Ép' úgy rókázik, mint a gazdag, akit 
Saját háromsor-evezőse visz. 

Ha egyenetlen' vágott hajjal állok 
Eléd, Maecenas, kinevetsz; ha bolyhos 
Ruhám alól kopott ing kandikál 
S tógám redői egyenetlenek, 
Nevetsz. Nos, és ha lelkem harcban áll 
Magával; amit kívánt, elveti, 
Kívánja azt, mit nem rég' eldobott, 
Hullámzik, életmódja ingatag, 
Most ront, majd épít és a négyszögű 
Asztal helyébe kereket kiván? 
Azt véled akkor, csak rendes bolond 
Vagyok, nem is nevetsz s nem gondolod, hogy 
Orvosra volna szükségem talán 
Vagy gyámra, bár te vagy fő gyámolom 
S bosszankodol barátodon, ki rajtad 
Csügg, rád függeszti csak tekintetét, 
Ha ferdén vágott egy kis ujja körme. 

Szóval, való hát, mit a Stoa1 mond: 
A bölcs azonnal Juppiter után 
Következik; a bölcs dús és szabad, 
Tekintélyes, szép, királyok királya, 
S főkép egészséges, de persze csak 
Akkor, ha épen nem kinozza nátha. 

i A stoikusok iskolája. 



2. HOMERUS. 
LoIIius Maximushoz. 

Aköltőt, aki Trója harcait 
Megénekelte, édes Lollius, 

Míg Rómában > e rhétoroskodol,1 

Én Praenestében újra olvasám. 
Mi szép, mi rút, mi hasznos és mi nem, 
Jobban kifejti ő, világosabban, 
Mint a nagy bölcsek, Crantor és Chrysippus. 
E nézetemnek halld okát, ha ráérsz. 

1 Szónoki gyakorlatokkal foglalkozol. 
3 Horneros Iliasa. 

A költemény, mely elbeszéli Páris 
Szeretkezését2 s a miatta lett 
Nagy háborút görög s barbár között, 
Botor királyok s népek szenvedélyét 
Rajzolja. Antenor azt sürgeti, 
Messék le menten a viszály okát. 
De mit mond Páris? Arra nem lehet 
Rákényszerítni, hogy ily áron ő 
Megtartva trónját éljen boldogan. 
Nestor buzgólkodik, hogy elsimítsa 
A pört Achilles s az Atrida közt: 
Ezt szerelemnek lángja égeti, 
Mindkettejüknek lelkét vad harag. 
Mit a királyok dőrén vétenek, 
Az achajok szenvednek mindazért. 
Csel, zendülés, gazság, kéjvágy, harag 
Nagy bűnöket szül Trója falain 
Belül és rajtuk kívül egyaránt. 



Viszont, hogy mit vihet ki az erény 
És bölcseség, üdvös, nagy példaként 
Ulixest állitá szemünk elé:1 

» 

Tróját ledöntvén ő körültekintő 
Szemmel sok ember városát, szokását 
Megismeré s a széles tengeren, 
Míg hazatérést keresett magának 
És társinak, sok szenvedést kiállt 
S el nem merült a baj hullámi közt. 
Olvastad a Sirének zengzetét 
És Circe serlegét: ha ő is úgy, 
Mint társai, balgán s mohón kiissza, 
Élt volna egy kéjhölgynek rabjaként 
Eszét veszítve, mint tisztátlan eb, 
Vagy ronda sárban fetrengő malac. 

Mi ellenben csak puszta szám vagyunk, 
Csak arra jók, hogy a termést fogyasszuk, 
Penelope kérőihez hasonló 
Léhák, feák ifjaknak mássai, 
Kik kelletén túl ápolák hasuk 
Dicséretesnek gondolák, ha délig 
Aludtak s este a lant hangival 
Ringatták késő álomba maguk. 

Hogy embert öljön, sötét éjjel is 
Felkél a rabló: és te, hogy magad 
Megmentsd, álmodból nem ébredsz-e föl? 
Pedig ha egészséges állapotban 
Mozogni restellsz, bezzeg futni fogsz 
Vízkórba esve ;2 és ha nem hozatsz 
Könyvet még pitymallatkor, lámpafénynél, 

1 Az Odysseiában. 
2 A vízkórosnak sokat kellett járni. 



"T1-. í" 

S nemes célokra lelked nem irányzód, 
Álmatlanul gyötör majd ágyadon 
Az irigység vagy az érzéki vágy. 
Ha valami szemedbe jutva bánt, 
Sietsz eltávolítni; hát ha lelkedet 
Emészti bármi, mért halasztgatod 
Esztendőn át a kúra kezdetét? 
Ki hozzá kezdett, félig végezett: * 
Tökéld el hát magad, hogy bölcs leszel 
És fogj dologhoz! Aki halogatja 
A rendes életmódnak kezdetét, 
Úgy tesz, mint a parasztfiú, ki várt, * 
Míg elfolyik majd a folyó; pedig 
Az csak folyik s mind egyre folydogál. 

Most pénzt vadásznak s dús nőt hitvesül . 
— A házasság így érhet célt csupán! — 
És termőfölddé szántják a vadont. 
Kinek elég az, mit a sors adott, 
Az semmi többet nem kiván. Se ház, 
Se föld, sem arany- és ezüst-halom 
A gazda testéből nem űzi el 
A lázat, lelkéből a gondokat. 
Legyen hát a tulajdonos maga 
Ép testű, lelkű, hogyha kedvire 
Éldelni vágyik szerzett kincseit. 
Kit vágy gyötör vagy félelem, csak oly 
Boldogság annak kincs és palota, 
Mint szemfájósnak festett kép, podagrás 
Lábnak a pólya, lant a fülbajosnak. 
Az oly edényben, mely nem tiszta, minden, 
Mit beleöntesz, megsavanyodik. 

Vesd meg a kéjt; ártalmas oly gyönyör, 
Melyért majd fájdalommal kell fizetned. 
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A kapzsi mindig csak szűkölködik: 
Szabj vágyaidnak biztos célt, határt. 
Az irigy sorvad, ha szomszédja hízik: 
Az irigység oly kínos gyötrelem, 
Melynél kinosbat nem találhatott ki 
Siciliának semmi zsarnoka.1 

Aki haragját nem fékezheti, 
Elkésve bánja, hogy megtette azt, 
Mire bántódás készté s bosszúvágy, 
S ő sietett, hogy azt hamar kitöltse. 
Őrültség a harag, habár rövid; 
Tartsd féken szenvedélyed, mert ha te 
Nem fékezed meg, ő lesz kényurad: 
Fogd hát rövidre, mint tüzes lovat, 
Mint dühös ebre, láncot tégy reá. 

Lám, a lovász is addig idomítja 
Vad csikaját, míg hajlik a nyaka, 
Hogy arra menjen, merre ő kívánja; 
És a vadászeb, mielőtt vadat 
Kergetne, otthon megtanulja azt, 
Hogy megugassa azt a szarvas-irhát, 
Amely kitömve áll az udvaron. 
Most szívd be tiszta lelkedbe a szót, 
Míg ifjú vagy, most csatlakozz' a jókhoz. 
Az új edény soká megőrizi 
A beleöntött folyadék szagát. 
Ha tétovázol, nem várok reád, 
Ha meg fölöttébb előre rohansz, 
Utánad én bizony nem törtetek. 

• • • 

Pl. az agrigentumi Phalaris. 



JULIUS FLORUSHOZ. 

Anagy világnak mely részén visel 
Hadat Tiberius, Augustus fia, 

Szeretném tudni, édes Florusom. 
Thrák földön vagytok, hol a Hebrus ormát 
Jég-páncélába szorítja a tél, 
Vagy ott, hol Hellespontus árjai 
Két szomszédos torony közt zúgnak el,1 

Vagy Ázsiának halmos, dús mezőin? 
És mit müvei, mivel foglalkozik 
A kíséretnek szépért lelkesülő 
Csapatja, — szintén érdekel nagyon. 
Ki fogja majd Augustus tetteit 
Megénekelni? Késő századoknak 
Hirdetni, amit béke s harc terén 
Nagyot müveit? Mit alkot Titius, 
Kiről ma-holnap minden ajk beszél? 
A köz kútfőket, a nyilt tavakat 
Megvetve bátran Pindarus hatalmas 
Hullámiból mert ő meríteni. 
Hát hogy van ő? Emlékszik-é reám? 
Múzsája ihletével római 
Lanthoz igyekszik idomítani 
A thebai dalköltő2 rhythmusit? 
Vagy nagy pathosszal ír tragédiát? 
Hát Celsusom mit müvei? Intenem 
Kell újra őt, mint intém máskor is: * 
Ön-erejéből gyűjtsön kincseket 
S ne nyúljon oly müvekhez, melyeket 
Már ótalmába vett Palatium 

1 Hero tornya és Leander tornya, Sestus és Abydus közt. 
* Pindarus. 
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Hegyén Apollo:1 úgy találna járni, 
Miként a varjú, amelyről a sok, 
Szép, tarka tollat, melyeket lopott, 
Lekopasztotta a madársereg 
S ő csupaszon nevetség tárgya lett.2 

Hát te magad mily vállalatba fogsz? 
Mily mézfüvek körül serénykedel? 
Sok szép tehetség oltódott beléd 
S te parlagon nem is heverteted: 
Ha ügyvitelre nyelved élesíted, 
Polgári jogban adsz tanácsokat, 
Kedves dalokra ajzod lantodat, 
Te minden téren csak babért aratsz. 
És hátha még a gondok jéghideg 
Borogatásit eldobnád magadtól! 
Olyan magasra szállhatnál, ameddig 
Az égi bölcseség csak elvezet. 
Ez a tanulmány a legfontosabb: 
Aprók, nagyok csak erre törekedjünk, 
Hogy a hazának és magunknak is 
Javára éljünk. 

Válaszodban el ne 
Feledd megírni, úgy kedvelled-é, 
Mint tőled elvárom, Munatiust? 
Avvagy miként a rosszul összevarrt 
Seb, egyetértésiek már meglazult 
S a forró vér vagy a tapasztalat 
Hiánya a kemény nyakú csikókat 
Új balgaságra készti? Bárhol éltek 

1 A palatinusi Apollo templomával kapcsolatban Augustustól 
28-ban alapított könyvtár. 

1 Célzás az ismert aesopusi mesére. 
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©ALBIUS TIBULLUSHOZ. 

Satiráimnak nyiltszivű birája, 

Pedumban mit művelsz most, Albius? 
Elégiákat írsz talán, melyek 
Parma szülöttét, Cassiust legyőzik, 
Vagy egészséges erdők lombja közt 
Barangolsz egymagadban csendesen 
És sok-sok tárgyon elgondolkodol, 
Mi egy derék, bölcs embert érdekel? 
Szellemtelen test nem valál soha; 
Szépséget adtak istenid neked, 
Adtak vagyont s a józan éldelet 
Művészetét. Mit kívánhatna drága 
Csemetéjének a hü dajkaszív 
Azon kivül, mi mind meg van tebenned: 
Mint józan elme, képesség, hogy azt, 
Mit szíved érez, szépen kifejezd; 
Közszeretet, tekintély, jó egészség 
És tiszta háztáj, sohsem üres erszény? 
Gond és remény, harag és félelem közt 
Hidd végsőnek minden feltűnt napod: 
A nem remélt perc annál édesebb. 
Ha vágysz mulatni, látogass meg egyszer: 
Egy Epicurus nyájából való 
Hízót találsz itt, hájast, fényeset. 

mm*-



j. MEGHÍVÁS TORQUATUSHOZ. 

Ha Archias-faragta kerevetre 
Ledőlni nem restellsz, Torquatusom 

S nem félsz, hogy estebédre egyszerű 
Tálból csak káposztát kapsz, semmi mást, 
Elvárlak akkor úgy napnyugtakor. 
Borom Minturnae s Petrinum között 
Termett, s mikor lefejtők, másod-ízben 
Volt consul Taurus: hát ily bort iszol. 
Ha jobb fajtád van, csak ide vele, 
Vagy érd be azzal, amit én adok. t 
Régóta fényes kedvedért a tűzhely 
És tiszta minden házi eszközöm. 
Bocsásd csak szélnek sok hiú reményed, 
A pénzért vívott versengéseket 
S Moschus ügyét. Caesarnak születése 
Napján, holnap nincsen bíráskodás, 
Kialhatod magad, s a nyári éjt 
Végig csevegjük kárvallás nekűl. 
Miért vagyon, ha hasznát nem veszem? 
Örököséért aki zsugorog 
És önmagára sajnál költeni, 
Az a bolonddal egy gyékényen árul. 
Iszunk, virágot szórunk szerteszét, 
Ha könnyelműnek tartanak se bánom. 
A mámor annyi mindent rendbe hoz! 
Megnyitja szívünk, reményink' beváltja, 
A gyávát harcba küldi, gondjaink 
Terhét lerázza aggó kebelünkről, 
Ébreszt művészi képességeket. 
Hányat tesz ékesszólóvá a jó bor 
Termékenyítő ereje? Szűkös 
ínségben is kit nem tett már szabaddá? 
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Gondom leszen rá s kedves tiszteműi 
Elvállalom, hogy egy piszkos huzat 
Vagy asztalkendő undort ne okozzon; 
Tálban, pohárban megláthasd magad 
S a hü baráti körben ne legyen, 
Ki az elejtett szót tovább viszi, 
S hogy megtalálja párját jól kiki. 
A kedvedért Butrát, Septiciust 
Meghívom és Sabinust is, ha jobb 
Ebéd vagy lányka nem csábítja el. 
Hozhatsz magaddal egy pár társat is, 
Bár oly vendégség, mely nagyon tömött, 
Kelletlen a kigőzölgés miatt. 
Nos írd meg, hányan jösztök, ügyeid 
Tedd félre s szedd rá a hátsó kapun 
A csarnokodban rád váró klienst. 



6. A BOLDOG ÉLET ÚTJA. 
Numiciushoz. 

Semmin sem álmélkodni: ez talán 
Az egyedüli mód, Numicius, 

Mely állandóan boldoggá tehet. 
Van ember, aki félelmetlenűl . , 
Tekinti a nap és a csillagok 
Pályafutását és az évszakok 
Szabály szerinti változásait: 
Mit vélsz a földnek adományiról, 
A tengerek csecse-becséiről, 
Mik az arabsot, indust gazdagítják? 
Mit a tapsokról s a sok adományról, 
Miket a nép kitüntetésül ád 
Kegyeidnek? Mindezt hogy' kell tekintni, 
Mily érzülettel vájjon és mily arccal? 
Ki attól fél, hogy ilyet elveszít, 
Ép' úgy felizgul, mint ki rá sovárg: 
Mert mindakettőt rettegés kínozza, 
Ha megijeszti váratlan körülmény. 
Örül vagy búsul, vágyik, retteg-é, 
Mi a külömbség, hogyha bármi jő, 
— Ha jobb, ha rosszabb, mint amit remélt, 
Szemet mereszt és teste-lelke kábul? 
Balgának kell a bölcset is nevezni 
S az igazságost igazságtalannak, 
Ha kelletén túl törtet az erényre. 
Menj csak csodálni régi műveket, 
Ezüst edényt, érc-, márványszobrokat, 
Drágakövet s Tyrusnak szőnyegit; 
Örülj, ha szónokolsz, ezrek szemének, 
Keresd fel reggelenként nagy-serényen 
A fórumot, csak este térj haza: 



Ha kórba' sinylik a tüdőd, veséd, 
Keress menekvést. Boldog életet 
Kívánsz (s ki nem kiván?); ha csak erény 
Adhatja ezt meg, arra vesd magad 
S erős lélekkel dobd el a gyönyört. 
Ha az erény csak puszta szó neked 
S a szent berek csak fáknak tömege: 
Ügyelj, előtted révbe más ne jusson, 
S cibyrai vagy bithyniai 
Árúidon hogy ne veszíts sokat. 
Ezerre kerekítsd talentumod,1 

Aztán jöhet még másik, harmadik 
S a negyedikkel teljes lesz a szám. 
Pénz-istened majd persze hozományt 
S hitvest is ád, hitelt, barátokat, 
Szépséget és előkelő nemet. 
A pénzes ember ékes szónok is, 
S a társaságban szeretetreméltó. 
A kappadoxok fejedelme dús 
Rabszolgákban, de készpénzben szegény: 

1 Mintegy 6000 frank. 

Mutus ne tudjon több hasznot kihúzni 
Földjébül, amit nejével kapott 
(Reád, előkelőbbre szégyen ez!), 
Nagyobb irigye hogy ne légy neki, 
Mint ő neked. — Mit a föld méhe rejt, 
Mind napvilágra hozza az idő, 
S mindazt, mi most itt fénylik és ragyog, 

. Elrejti és elássa. Bár eléred, 
Hogy Agrippának oszlopcsarnoka 
S Appius útja ismer tégedet, 
Végtére mégis le kell oda szállnod, 
Ahova Numa és Ancus leszállt. 



Ilyen ne légy te! — Mondják, hogy Lucullusi 
Kérték, nem tudna száz hadi köpenyt 
Színház számára kölcsön adni; ő 
Ekkép' felelt: „Hogy tudjak annyit adni? 
De majd utána nézek és amennyi 
Lesz, annyit küldök." Nem-sokára írja, 
Hogy otthon ötezer köpenyt talált; 
Egy részüket vagy mind is hát vigyék. 
Szegényes a ház, melyben nincs felesleg, 
Miről az űr se tud s mi jól fog ám 
A tolvajoknak. Ha tehát csupán 
A vagyon az, mi boldoggá tehet, 
Ezt megszerezni légy te mindig első 
S te légy utolsó, aki megpihen. 

Ha meg magas rang s népkegy boldogít, 
Végy rabszolgát, ki mindenkit nevén 
ismer; ha kell, baloldaladba bök 
S rákényszerít, hogy nyújtsd ki jobbodat 
Az utca másik oldaláig is, 
Füledbe súgva: „Ez nagy befolyású 
A Fabia-tribusban, az pedig 
Abban, mely Velina-nevet visel; 
Lasccs-t1 ez adhat kénye-kedvire 
S kitől akarja, tekintet nekűl 
A sella curulist2 is elragadja." 
Oh testvér, így szólítsd meg, oh atyám! 
Tégy oly rokonná udvariasan 
Mindenkit, mint korának megfelel. 
S ha jól az él csak, aki jól eszik: 
Reggel van, merre torkunk visz, gyerünk! 
Halászni és vadászni, mint Gargilius, 

1 Consulságot. 
s A consul, praetor vagy aedilis hivatalos széke. 
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Ki kora reggel felvonultatá 
Vadászhálókkal és dárdákkal egyben 
A rabszolgáit nyüzsgő fórumon, 
Hogy aztán egy öszvér a sok közül 
A nép láttára szállítson haza 
Egy megvásárolt vadkant. Telt gyomorral 
Fürdőbe menjünk, nem törődve, hogy 
Illik-e vagy sem, megró-é a censor, 
Mi, az ithakai Odysseusnak 
Semmirekellő evezőslegényi, 
Kiknek becsesb volt a tilos gyönyör 
Saját hónuknál. Végre ha igaz, 
Mit Mimnermus mond, hogy szeretkezés 
S bohóság nélkül nem édes az élet: 
Élj szerelemben akkor s légy bohó. 

Isten veled! Ennél jobbat ha tudsz, 
Közöld, mint jó barát; de hogyha nem tudsz, 
Fogadd tanácsom s. példámat kövesd. 



„EGY KIS 
FÜGGETLEN NYUGALMAT!" 
Maecenashoz. 

Ígértem, öt napot töltök csupán 
Falún, s ím' Sextilis1 végére jár, 

És én, hazug, mind' váratok magamra. 
Ha kívánod, hogy jó erőbe' légyek, 
Az engedélyt, mit a betegnek adnál, 
Meg fogod adni annak is, ki fél 
A betegségtől, Maecenas, amíg 
A fügeérés s a kánikula 
Sötét menetben annyiszor mutatja 
A funerátort2 gyász-vitézivel, 
Míg gyermekéért apja-anyja reszket 
S a társadalmi szolgálattevés, 
Törvény előtti szíves pártfogás 
Lázzal fizethet s testamentomok 
Felbontására ád alkalmakat. 
Ezért, ha a tél hóval hinti bé 
Alba mezőit, tengerpartra száll 
Költőd, magát kíméli s olvasással 
Vidítja fel magányát; tégedet, 
Édes barátom, ha megengeded, 
Majd fölkeres az első langy zefirrel, 
Amint az első fecske megjelen. 

Nem úgy helyeztél jó módba te engem, 
Mint amikép a calabriai 
Paraszt vendégét körtével kínálta. 
„Végy csak, no, ké r lek!" - , Köszönöm, elég volt/ 

1 Augustus hónapja 
2 Temetésrendező. 



„Hát vigy magaddal, amennyit kívánsz." — 
,Köszönöm.' — „Otthon gyermekidnek is 
Nagy örömöt szerezhetsz ám vele." — 
,A szívességed úgy lekötelez, 
Mikéntha bőven megrakodva térnék 
Haza'. — „Hát ahogy tetszik; amit itt hagysz, 
A malacoknak adjuk úgy is azt." — 
A tékozló ajándékozza el 
S a balga azt, mit meggyülölt, megúnt: 
Az ily vetésből háládatlanok 
Termése nőtt és nő ki szüntelen. 
A bölcs s derék csak érdemesnek áll 
Szolgálatára s nem téveszti össze 
A pénzt a babbal. Én is érdemesnek 
Kívánom bizonyítani magam 
Jó tetteidre — érdemük szerint. 
Magad mellől ha elbocsátani 
Sohsem akarnál, vissza kellene 
Adnod jó mellem, keskeny homlokot 
Árnyékoló sötét hajfürtimet, 
Az édes szót, a vidám nevetést 
S azt, hogy borozva búslakodni tudjak, 
Hogy a dévaj Cinara elhagyott. 

Egy vékony pénzű róka egykoron 
Egy keskeny résen át a gabonás 
Hombárba kúszott; ahogy jóllakott, 
Kimászott volna, ámde hasztalan, 
Duzzadt hasával nem fért újra ki. 
Látván távolról, így szólt a menyét: 
„Ha ki akarsz most szabadulni onnan, 
Soványan bújj ki a szűk résen át, 
Miként soványan bújtál volt be is." 
Ha rám is intő példa e mese, 



Mindenről kész vagyok lemondani. 
Nem is dicsérem a nép könnyű álmát, 
Amíg magam' hizlalt tyúkkal tömöm, 
S Arábiának minden kincseért 
Oda nem adnám szabadságomat. 

Gyakran dicsértél, hogy szerény vagyok, 
Szemedbe mondtam: Királyom, atyám! 
És tisztelettel emlegettelek 
Hátad mögött is. Próbáld meg, nyugodtan 
Le tudok-é mindenről mondani. 
A béketűrő Ulixes fia, 
Telemachus, lám, nem rosszúl beszél r1 

„Ithaca lótartásra nem való : 
Kevés a sík föld, nincsen jó füve: 
Atrida,2 tartsd meg ajándékodat, 
Te bizonyára jobb hasznát veszed". 
Kicsinyhez kicsiny illik; már nekem 
A csendes Tibur, a békés Tarentum 
A nagy Rómánál jobban megfelel. 

Élt volt Rómában egy gazdag, hires, 
Tevékeny ügyvéd, Philippus; midőn 
A törvényszéknél végezvén ügyét, 
Haza indult egy forró délután, 
S mint koros ember, csak sopánkodott, 
A fórumtól mily messze van hazáig, 
A Carinaeig, meglát egy üres 
Borbélymühelyben egy ép' megberetvált 
Embert, ki ott ült s nagy-kényelmesen 
Késével tisztogatta körmeit. 
Philippus így szólt most serény s ügyes 

1 Homeros Odysseiájának 4. énekében. 
2 Itt: Menelaus. 
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Szolgájához: „Menj csak, Demetrius, 
És tudakold meg, hogy ki az az ember; 
Hová való, mily állású, ki volt 
Az apja néki vagy patrónusa."1 

Megy az, megjő s elmondja róla, hogy 
Neve Volteius Mena, szabados, 
Kis jövedelmű praeco, feddhetetlen; 
Úgy ismerik, hogy ahol kell, serény, 
Máskor kényelmes, tud szerezni s tud 
Élvezni is, van biztos otthona, 
Kis emberekből bizalmas köre, 
Eljár circusba és a Mars-mezőre 
Ellátva dolgát. „Mindazt, mit beszélsz, 
Saját szájából vágyom hallani. 
Mondd néki, jöjjön estebédre hozzám." 
Nem hisz fülének Mena, csendesen 
Álmélkodik magában. Végre is: 
„Köszönöm!" - úgymond - ,Megtagadja hát?' -
— „Meg a ripők: vagy semmibe se vesz 
Vagy fél tetőled." — Másnap délelőtt 
Az utcán látja Volteiust Philippus, 
A köznépnek hogy olcsó holmit árult, 
S legott köszönti. Az mentségeűl 
Felhozza dolgát, melyhez kötve van, 
Hogy kora reggel meg nem látogatta2 

S bocsánatot kér, hogy nem vette észre. 
„Hát megbocsátok oly föltét alatt, 
Hogy estebédre hozzám jössz." — ,Amint 
Parancsolod.' — „Hát négy óra után 
Elvárlak: addig láss dolgod után 
És jól keress." — Az estebéd alatt 

1 T. i. ha libertinus, akkor római fogalmak szerint „atyátlan", 
jogilag csak patrónusa lehet. 

2 Udvariasságból a meghívásért. 
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Illőt, nem-illőt összefecsegett, 
Amíg aludni haza térhetett. 
Azóta gyakran látták megjelenni 
— Rejtett horoghoz vissza-vissza így 
Tér a hal is — kliensül reggelenként, 
És este rendes asztaltárs gyanánt. 
Egyszer, midőn a latin ünnepen1 

Philippus jószágára rándula, 
Magával vitte útitársul őt. 
A kocsin ülve nem győzi dicsérni 
A zöld vetést, a szép sabin eget. 
Philippus mindezen csak mosolyog; 
S mivel nyugalmat s műlatást keres, 
Ad néki hétezer sestertiust,2 

Másik hétezret kölcsönűl igér 
S rábírja, végyen egy kis birtokot. 
Az vesz. Hogy ne untassalak nagyon 
A részletekkel: fővárosiból 
Paraszttá vedlik, szőlőt és kapálást 
Karattyol egyre, szilfákat nevel, 
Halálra gyötri munkával magát 
És beleőszül a kuporgatásba. 
De amidőn juhát ellopkodák, 
Kecskéi dögvészben pusztultak el, 
Az aratás megcsalta szép reményit 
S a sok szántásba ökre beledöglött, 
Elkeseredve a nagy károkon, 
Még éjjel egy gebére kap s Philippus 
Házához indul szörnyű-mérgesen. 
Az látva őt borotválatlanul 

ö És kócosan, szólt: „Oh Volteiusom, 

1 A négy napig tartó Feriae Latinae alkalmat adott Philippusnak 
kirándulásra. 

1 Egy sestertius mintegy 20 fillér. 



Úgy látom én, te nagyon szigorú 
Vagy a dologban s szűkmarkú magadhoz." 
,Az égre, — mond az, — oh patronusom, 
Boldogtalannak mondj inkább, hiszen 
Akkor neveznél igaz nevemen. 
Kérlek tehát mindenre, ami szent, 
Geniusodra, jobb kezedre és 
Penatesidre, oh adj engemet 
Vissza előbbi életemnek újra!' 

Aki belátja, mennyivel becsesb 
A választottnál az, mit elhagyott, 
Az térjen ahhoz vissza jókorán. 
Leghelyesebb az, hogyha minden ember 
Addig nyújtózik, míg a paplan ér. 



8. ROSSZ NAPOKBAN. 
Albinovanus Celsushoz. 

Vidd vissza, Múzsa, hő üdvözletem 
S tolmácsold legjobb kívánságimat 

Albinovanus Celsusnak, Nero1 

Kísérőjének s titkárának egyben. 

Ha kérdi, mit csinálok, mondd neki: 
Sok szép tervem dacára életem 
Nem helyes és nem kedves: nem, mivet 
A jég elverte tán szőlőimet, 
Hőség aszalná olajfáimat, 
Vagy messze legelőkön barmaim közt 
Vész dúlna, nem, hanem mert lelkemet 
Nagyobb kór gyötri, mint a testemet; 
Hallgatni szóra vagy tanulni sincs 
Kedvem, habár ez enyhítné bajom; 
Bánt a hü orvos, bosszant jó barát, 
Midőn buzogva vágyik engemet 
Felrázni végzetes lethargiámból. 
Azt követem, mi ártalmamra volt, 
Kerülöm azt, mit üdvösnek hiszek; 
Csélcsapként Rómában Tiburba vágyom 
S Rómába, hogyha Tiburban vagyok. 

mi kép 

( 

Kérdezd meg aztán, hogy' van és 
Viseli új tisztét? Az ifjúval2 

S kíséretével mily viszonyba' van? 
Ha mondja: jóban, gratulálj neki, 
De sugd fülébe jó tanácsom is: 
Celsus, miként te viseled szerencséd, 
Ugy viselünk majd mink is tégedet. 

1 Tiberius. • • • 
1 Tiberiusszal. 



9 AJÁNLÓ LEVÉL. 
Tiberius Claudius Néróhoz. 

Septimius csak maga tudja nyilván, 
Mily nagyra tartasz engem, Claudius! 

Mert hogyha engem kér és ostromol, 
Legyek merész őt béajánlani 
Neked, mint olyan ifjút, aki méltó 
A csak nemeshez vonzódó Nero 
Szivéhez és házához, s azt hiszi, 
Hogy nem teszek mást ezzel, mint mihez 
Bizalmasabb barátnak jussa van: 
Magamnál jobban látja s tudja azt, 
Hogy teelőtted mennyit ér szavam. 
Mentségemül sok mindent felhozék, 
Kérését mért nem teljesíthetem; 
De féltem aztán, azt találja hinni, 
Önérdekből kisebbítem magam 
És titkolom nagy befolyásomat. 
Nagyobb hibának így kerülve vádját, 
Oly vakmerő lépésre vetemedtem, 
Melyre csupán egy fővárosi képes. 
Ha nem rovod fel, hogy barátomért 
így eldobám szeméremérzetem, 
A tieid nyájába vedd fel őt 
S hidd el nekem: derék, becsületes. 



(©FALUSI ÉLET. 
Aris tius Fuscushoz. 

Városkedvellő Fuscust üdvözöljük, 
Mi, falu kedvellői. Csak ez egyben 

Ütünk el egymástól nagyon, külömben 
Minden egyébben szinte ikrekűl, 
S testvéri szívvel, amit egyikőnk 
Helybenhagy, azt a másik is helyesli, 
És nem helyesli, amit elvet áz. 
De bár rég' összeszoktunk, két öreg 
Galamb gyanánt, eltérünk ebbe' lám: 
Te fészked őrzöd, én kedves mezőm 
Berkét, patakját és moh-lepte szirtjét 
Dicsérem. Szóval: élek, mint király, 
Ha azt a pompát mind elhagyhatom, 
Mit hangosan ti egekig dicsértek. 
Meguntam a kalácsot, mint a pap 
Szolgája, aki tőle megszökött, 
S kenyérre vágyom: jobban ízlik az 
Bármely mézes kalácsnál énnekem. 

Ha élni legjobb: természet szerint 
S házépítéshez első a telek, 
A zöld mezőnél tudsz-e boldogítóbb 
Lakóhelyet? Hol langyosabb a tél? 
Hűsebb szellő enyhíti valahol 
A Sinus1 s az Oroszlán2 dühét, 
Ha megüté a Nap tüzes nyila? 
Gond hol zavarja álmunkat kevésbbé? 
A zöld pázsit kevésbbé illatos 

1 A Kutyacsillagzat, mely július 2C-ikán kél fel, de csak 26-ikán 
l e s z láthatóvá. 

2 A Nap júüus 23-ikán kerül az Oroszlán csillagképbe. 
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A libyai márványmozaiknál? 
Tisztább a víz, amely az utca ólom-
Csövét igyekszik szétrepeszteni, 
Mint a sietve csörgő kis patak? 
Hisz' tarka márványoszlopok között 
Erdőt nevelnek s dicsérik a házat, 
Mely szép kilátást nyújt a sík mezőkre. 

, A természet, bár vasvillával űzd ki, 
Csak visszatér és áttör észrevétlen' 
Az ál-fásultság1 renyhe sáncain. 

Ki müértőleg föl nem ismeri, 
Hogy ez sidoni bíbor, míg amaz 
Hitvány utánzat, Aquinumba' készült, 
Nem bizonyosb, nem fájdalmasb a kára, 
Mint annak, aki azt se tudja, hogy 
Mi a külömbség igaz és hamis közt. 
Ki szerfölött örül a sors kegyének, 
Azt megrendíti sorsa változása. 
Ha nagyon csügg a szíved valamin. 
Nem egy-könnyen leszel meg nélküle. 
Ne törj nagyokra: boldogabb lehetsz 
Kicsiny kunyhóban, mint bármely király 
És a királyok udvaroncai. 

A ló s a szarvas hosszú harcokat 
Vívott a közös legelő miatt; 
Győzött a szarvas és elűzte azt. 
Az embertől kért most a ló segélyt 
S a kantárt így magára hagyta tenni. 
Az ellenségén diadalt nyere, 
De háta többé meg nem szabadult 
A lovasától s zablátói a szája. 

1 Affektált blazirtság. 
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így jár az, aki Ínségtől remegve 
Lemond a minden aranynál becsesb 
Szabadságról: hordhatja majd urát 
A hitvány, és örökké szolga lesz, 
Mivel kevéssel be nem érte volt. 
Ki nem találja a sorsát magához 
Illőnek, úgy jár, mint kinek nagyobb 
A lábánál cipője s felborítja, 
Ha pedig kisebb, akkor égeti. 

Te bölcs vagy, édes Aristiusom, 
És boldogít a megelégedés; 
Pirongass engem is, ha látod azt, 
Hogy kelletén túl gyűjtök s fáradok. 
Az összegyűjtött pénz kinek-kinek 
Vagy ura vagy szolgája; helyesebb 
Hogy, mint a marha, a jól font kötélt 
Kövesse, semhogy magával ragadja. 

Vacuna rozzant temploma mögött 
Mondottam tollba levelem neked, 
Jó hangulatban, bár sajnálom azt 
Az egyet, hogy te nem vagy itt velem. 

• • • 
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11. A VILAGLATO. 
Bullatiushoz. 

Bullatius, nos, hogy tetszett Chios, 
A híres Lesbos, a kies Samos, 

Sardes, Croesus királyi székhelye? 
Hogy Smyrna, Colophón? A híröket 
Tán meghaladják vagy utói sem érik? 

• Tiberisünkkel és a Mars-mezővel 
Szemben minden nem eltörpűl-e, mondd! 
Vagy Attalusnak egyik városa 
Felel meg vágyaidnak? Vagy talán 
Már úgy meguntad a sok utazást 
Vizén és szárazon, hogy Lebedust is 
Dicsérheted? Tudod, mi Lebedus? 
Egy Gabinál, Fidenaenél sivárabb 
Csendes, kis fészek. S mégis szívesen 
Elélnék ott, feledve mostani 
Környezetem, feledve általa 
S a szárazföldrül elnézném a künn 
Dühöngő tenger habzó árjait. 

Ám aki Capuából útra kél 
És bőrig ázik Rómába menet, 
Bármily korcsmába szívesen betér, 
De nem kívánna ott maradni mindig. 
Ki átfázott, dicséri bár a kályhát 
S meleg fürdőt, de nem úgy mintha az 
Mindent megadna, ami boldogítja. 
Azért, hogy Aegeusnak tengerén 
Meghányt-vetett a déli szél dühe, 
Idegen parton nem fogod talán 
Hajód' eladni? Ép léleknek épen 
Csak annyit ér Rhodus vagy Mytilene, 
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Mint bunda nyárban, bőrkötény, mikor 
Szitál a hó, zord téli fagyba' fürdés 
A Tiberisben, sextilisbe'1 kályha. 
Fortuna míg keggyel mosolyg reánk, 
Dicsérjük addig Rómából Samost, 
S Chiost, Rhodust is innen, messziről. 

Végy hálás kézzel minden boldog órát, 
Mellyel megörvendeztet istened 
S ne halogasd éldelni a jelent; 
Hogy elmondhasd, akárhol telt le élted, 
Örömmel éltél. Mert ha gondjainkat 
Csupán okosság s ész oszlatja el, 
Nem sík tengerre néző partvidék, 
Eget cserél csupán az, nem szivet, 
Aki a tenger habján messze fut. 
A nyugtalan tétlenség — az gyötör, 
S kocsin-hajón vadásszuk a szerencsét. 
Itt van pedig lám, amit keresünk, 
Nemcsak Rómában, Ulubraeban is, 
Csak meglegyen lelkünknek a nyugalma. 

• • • 

1 Júliusban. 
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.VIGASZTALÁS. 
Icciushoz. 

Oh Iccius, ha bölcsen élvezed 
Agrippa jószágát, melyet kezelsz 

Siciliában, oly jó módba' vagy, 
Melynél külömbet Juppiter sem adhat. 
Hát hagyj fel a panasszal: nem szegény 
Egy nagy vagyonnak haszonélvezője. 
Ha jó a gyomrod, lábad és tüdőd, 
Jobban királyi kincs se boldogíthat. 
S ha oly bőségben is tartózkodó vagy, 
Csak káposztával és csalánnal élsz, 
Mindig is úgy élsz, bár Fortuna mindjárt 
Arany folyót árasztna is reád, 
Vagy mert a pénz nem változtatja meg 
Természetünket, vagy mivel az egy 
Erényt te mindeneknél többre tartod. 

S mi még csodáljuk, hogy Democritus 
Marhája végigette földjeit 
És kertjeit, míg fennkölt szelleme 
Csapongva járta az eszmék hónát, 
Mikor te a nyerészkedés ragálya 
Mellett is bölcs vagy és nagy problémákat 
Forgatsz eszedben: mérthogy medriben 
Megfér a tenger? Az évszakokat 
Mi szüli? Vájjon maguktól mozognak 

1
A csillagok vagy tán törvény szerint? 
Mitől fogy a hold és mitől telik? 
Mi célja vájjon s mily hatása van 
A vonzalomnak és a széthúzásnak, 
Amely a dolgok közt mutatkozik? 



És elmeéle melyiknek bicsaklott, 
Empedoclesnek vagy Stertiniusnak? 

De ha halat, ha hagymát öldökölsz, 
Pompeius Grosphust hagyd ajánlanom, 
S ha valamit kér, önként teljesítsd: 
Nem kér mást Grosphus, csak jót és helyest. 
Egy kis szívesség olcsó ár azért, 
Ha jó barátot nyerhetünk vele. 
Hadd közlöm azt is, Rómában hogy' állunk. 
Agrippa győztes lett Cantabrián, 
Arniénián meg a hős Claudius 
Nero; Phrahates alázatosan 
Elismeri Caesar jogát s hatalmát. 
Az arany Bőség1 teljes szaruból 
Önté gyümölcsét szép Italiánkra. 

1 Copia, a bőség megszemélyesített iifennőj'e. 



is. KISERO LEVEL. 
Vinnius Asinához. 

Mint induláskor már jó-hosszasan 
Oktattalak volt, édes Vinnius: 

Úgy add át Augustusnak a pecsétes 
Tekercseket, ha jól érzi magát, 
Ha vidám és ha ő maga kívánja. 
Kedvezve nékem ne csetelj-botolj 
S a könyv iránt ellenszenvet ne kelts 
Tolakodással buzgó szolgaként. 
Ha tán nagyon nyom könyvemnek súlya, 
Dobd messze inkább, semhogy, ahová 
El kéne vinned, ott nagy-mérgesen 
Bátyúd a földhöz csapd s alkalmat adj rá, 
Hogy az atyádtól rád szállt Asina 
Névből gúnyt űzzenek s rólad beszéljen 
A város népe. Ne kíméld erőd' 
Hegyen, folyókon és mocsáron át. 
Győzelmesen ha célt érsz s oda jutsz, 
Tedd csak le csendesen s ügyelj reá. 
Hónod alatt ne hordozd könyvemet, 
Mint bárányt a paraszt, a részeges 
Pyrrhia a lopott gyapjú-csomót, 
Vagy süvegét és szandájját a „földi" 
Dús tribustársa vendégségiben.1 

Aztán ne kürtöld fünek-fának azt, 
Mint izzadál, míg elvivéd oda 
A verseim, hol egy Caesar szeme 

1 A „földi" a tribulis, ki egy tribusabeii gazdag úrhoz lévén 
hivatalos, szandálját maga viszi a hóna alatt, ahelyett, hogy egy szol-
gára bízná, hogy utána vigye. Süvegét is magával viszi rossz idő ese-
tére, mivel nem vitetheti magát ha?a gya'oghintón. A rómaiak a város-
ban nem hordtak kalapot. 
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14. A KÖLTŐ ES MAJOROSA. 

Oh majorossa erdőmnek s kicsiny 
Földecskémnek, mely engem visszaád 

Ennen-magamnak, de melyet te unsz, 
Habár öt bérlő tart ott tűzhelyet, 
Terményüket kik jó családapákként 
A variai vásárra viszik: 
No versenyezzünk, te irtod-e jobban 
Földből a dudvát vagy lelkembül én, 
S Horatius tisztább vagy birtoka? 

Bár Rómához köt Lamiám iránti 
Baráti tisztem, aki szüntelen" 
Testvérén, elhunyt testvérén keserg 
És búsul vigasztalhatatlant: 
A szívem, lelkem mégis oda vonz 
S melyek előtte elzárják a pályát, 
Áttörni vágyik a korlátokat. 
Te a városban, én a falun élőt 
Vallom boldognak. Gyűlöli saját 
Sorsát az, aki a máséra vágyik. 
Mindegyikünk az ártatlan helyet 
Vádolja balgán és mél ta t lant : 
A lélek a hibás, mely önmagától, 
Bármint akar, nem menekedhetik. 
Mint mindenesnek itthon a falú 
Volt néma vágyad; most, mint majoros 
A várost, circust s fürdőt áhitod. 
Én hü vagyok magamhoz, mint tudod 
S kis birtokomról búsan jövök el, ha 
Rómába hívnak a gyűlölt ügyek. -
Más-más dolognak rabjai vagyunk: 
Ez a külömbség csak kettőnk között. 



Amit te puszta, kietlen vadonnak 
Hiszel, kiesnek mondja, ki velem tart 
S amit te képzelsz szépnek, elveti. 
A lebuj és a zsíros lacikonyha, 
Látom, tenéked a város után 
Epeszti szíved és emészt a méreg, 
Hogy ez a rossz föld a szőlő helyett 
Csak borsot és tömjént teremne tán; 
Hogy nincs közelben korcsma, mely italt 
Adhatna néked, s fúvolásleány, 
Kinek dalára döngethesd a földet. 
S nehéz a munkád: a már rég' ugar 
Földet kapálod és a kifogott 
Bikát ellátod, lombbal éteted. 
Pihennél, ámde a zápor miatt 
Megáradott patak még dolgot ád: 
A verőfényes rétet hogy kímélje, 
Rá kell szorítnod fáradságosan. 

Most halld, közöttünk a harmóniát 
Hogy mi zavarja. Egykor rám is illett 
A könnyű tóga,1 fénylett volt hajam, 
S tudod, hogy ingyen élvezém kegyét 
A kapzsi Cinarának, szürcsölém 
Még fényes nappal a falernumit. 
Rövid ebédnek vagyok most hive, 
S patak partján, a fűben jó aludnom; 
És nem szégyellem múlt játékimat, 
Azt szégyelném, ha most se voln' erőm, 
Hogy abbahagyjam. Azt, amit kivívtam, 
Nem nézik görbe szemmel ott, falun, 
Nem mérgezik meg rút, alattomos 
Kigyómarással; legfeljebb mosolygnak 

' Finom gyapjú tóga, amilyet a divatos ifjak viseltek. 



Ü 

Szomszédaim, ha látnak, földemen 
Követ hogy', hordok s hogy' kapálgatok. 
De hát te inkább a városi szolgák 
Szük napi kosztján rágódnál, ugy-é? 
S fő vágyad az, hogy közibük kerülj? 
Lásd, itt meg a ravasz kocsis gyerek 
Tőled irigyli, hogy van fád, tejed, 
És veteményed. Lám, a rest ökör 
Nyerget szeretne és ekét a ló. 
Azt tartom én, mindegyik gyakorolja 
Csak azt a mesterséget, melyhez ért. 

• • • 

| 
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15.MAS VIDÉKRE! 
Numonius Valóhoz. 

Milyen a 'télszak Veliába', Válám, 
Salernumnak mily levegője van? 

Milyenek ott az emberek s az út? 
— Antonius Musának ugyanis 
Az véleménye, Baiae most nekem 
Nem tenne jót: azért kerülöm el. 
S a népe mégis énreám dühös, 
Hogy télen is hidegkúrát veszek. 
E hely azt persze rossz néven veszi, 
Hogy úgy* elhagyják mirtusz-erdeit 
S kénes fürdőit megvetik, holott 
Oly hírük volt, hogy a legmakacsabb 
Reumát is kiűzik tagjainkból; 
És sanda szemmel néz az oly betegre, 
Ki nem retteg rossz gyomrát és fejét 
Alája vetni Gabi s Clusium 
Hideg vizének és éghajlatának. 
Tehát a helyet változtatni kell 
S az ismert vendéglőktől másfelé 
Irányítnom lovam. „No merre mégy? 
Nem Cumae, Baiae útunk célja most" -
Szól a lovas megrántva bosszúsan 
Balról a kantárt — mért is a beszéd? 
A zablás száj a lónak a füle. — 
Nos, mely városban él jobban a nép? 
S mit isznak? Meggyüjtött esővizet? 
Avagy van élő, jó forrásvizük? 
Hogy mily boruk van, az nem érdekel. 
Az én mezőmön bármilyennel is 
Beérem, ám ha tengerparton élek, 
Szelíd, nemes bort vágyom inni, mely 



Elűzi gondom és boldog reményt 
Önt ereimbe és szivembe is; 
Ajkamra szót ád és Lucania 
Egyik szépénél ifjúvá avat. — 
Melyik vidék nyulakban gazdagabb? 
Hát vadkanokban? Hol táplál a tenger 
Halat, sünt többet? Mert mint egy teák,1 

Meghízva vágyom visszatérni majd. 
Tiéd a tiszt, hogy mindezekrül írj, 
Enyém viszont, hogy elhiggyem szavad. 

Élvezve az apait-anyait, 
Élces világfi lett egy Maenius, 
És kósza parazita,2 aki nem 
Köté magát egy jászolhoz, s ha éhes, 
Barát, ellenség mindegy volt neki. 
Gonosz rágalmat kent mindenkire; 
A húspiacnak vésze, vihara 
S örvénye, amint egy kis pénzre tett szert, 
Sóvár hasának áldozá legott. 
Ha azoktól, kik rossz nyelvén mulattak 
Vagy tőle féltek, semmi vagy kevés 
Zsákmányt tudott halászni, hát pacalt 
Evett ebédre s hitvány birkahúst 
Egész tálakkal, — három medve sem 
Falhatna többet — és akkor kikelt: 
A dőzsölök hasára bélyeget 
Kellene sütni izzó vaslemezzel! 
A megjavított Bestius! De ha 
Valami nagy prédához juthatott 
S benyelte, híre-hamva sem maradt: 
„Ah Herculesre!" — akkor így beszélt — 

A feákok (phaiakok) az Odysseiából ismert boldog nép. 
Élősdi, tányérnyaló. 



„Nem is csodálom, hogyha némelyek 
Fölélik minden pénzüket, hiszen 
Kövér húrosnál nincsen izletesb,1 

S nincs jobb falat nagy koca méhinél. 

Ilyen vagyok, lásd, én is. Bizonyost 
S kicsinyt dicsérek, ha szőrűi a kapca 
S a szükséget viselni van erőm; 
De hogyha jobb és zsírosabb falat 
Adódik, azt mondom: Bölcsek ti vagytok, 
Jól csak ti éltek, kiknek biztosan 
Befektetett pénzére vall remek 
Villáitoknak tündöklő sora. 

• • • 

A húros rigó delicatesse volt a rómaiaknál. 
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i6. AZ IGAZ ERKÖLCS. 
Quinctiushoz. 

Ne kelljen kérdened, jó Quinctius, 
Gabnával látja el kis birtokom 

A gazd'urát vagy mással gazdagítja: 
Olajbogyóval, szénával, gyümölccsel, 
Szőlő-ölelte hosszú szilfa-sorral, 
Bőven leírom fekvését s alakját. 
Képzelj egy hosszú hegyláncot, melyet 
Árnyas völgykatlan választ kétfelé, 
Úgyhogy jobb oldalát a fölkelő 
Nap sugározza bé s a hirtelen 
Lebukkanó nap a baloldalát. 
Éghajlatát kétségkívül dicsérnéd. 
S látnád csak azt, mily dúsan termenek 
Kökényt a bokrok meg piros somot, 
A tölgy s a cser mint örvendezteti 
A barmot termésével és urát 
Hüs árnyékával, azt vélnéd, a szép 
Tarentumot látod virúlni itt. 
Forrásom is van, olyan bővizű, 
Hogy a pataknak, melybe ömlik, ő 
Adhatná a nevét; szép-tiszta s oly 
Hideg, hogy a thrák Hebrus sem külömb: 
A gyönge főnek és gyomornak üdvös. 
Ez édes és — már elhiszed? — kies 
Rejtekhelyem nyújt épséget nekem 
Még a veszélyes szeptemberben is.1 

Te boldog vagy, ha úgy intézed élted', 
Hogy a hírednek megfelelj; hiszen 

1 Rómában a szeptember hónap ártalmas volt az egészségre. 



Rég' mondom azt, egész Rómával együtt, 
Milyen boldog vagy: ámde intelek, 
Másnak ne higgy inkább, mint tenmagadnak 
És a derék s bölcs emberen kivűl 
Mást boldognak ne vélj; s ha tán a nép 
Egészségesnek tart, azért ne titkold 
Ebéd-időn lappangó lázadat, 
Míg zsíros ujjad reszket és elárul. 
Botor, fonák szemérem leplezi 
A test hibáját gyógyítás helyett. 

Ha beszélnének szárazon-vizen 
Vivott hős tetteidről s ily szavakkal 
Csiklandanák rá hallgató füled: 
„Neked kivánja-é jóllétedet 
inkább a nép vagy te a nép javát, 
Azt hagyja eldöntetlen' Juppiter 
Ki híven őrzi Rómát s tégedet" — 
Mindjárt fölismernéd, hogy e dicséret 
Csak Augustusnak szólhat, nem neked. 
Hát hogyha bölcsnek és tökéletesnek 
Neveznek, azt már szívesen veszed, 
Mint tégedet megillető nevet? 
„Természetes, hogy örvendek, miként te, 
Ha jónak és okosnak mondanak." 
Az, aki néked ezt megadta ma, 
Megvonja holnap, ha tetszik neki, 
Mint méltatlantól azt a hivatalt, 
Mit rá ruházott. „Tedd le, mert enyém!" — 
Úgymond. Letészem s búsan félreállok. 
De ugyanaz ha tolvajnak kiált, 
Ha fajtalannak mond s bizonykodik, 
Hogy megfojtottam a szülő atyám', 
Szivemre végyem rút rágalmait 

10 Horatius satirái és epistulái. ¡45 



S belésáppadjak? Meg nem érdemelt 
Nagy tiszteletnek az örül, csak azt 
Ijeszti aljas rágalom, ki hitvány 
És javításra vár. Ki a derék? 
„Ki a senatus rendeletei, 
Ki jog s törvény ellen nem vétkezik, 
Ki sok viszályt elintéz, mint biró; 
Pört és szerződést mint tanú s kezes 
Javadra dönt el." — Ámde háza népe 
S minden szomszédja jobban ismeri 
És tudja jól, hogy szép külső alatt 
Gyalázatos, rút ember rejtezik. 

Szolgám ha mondja: „Nem loptam soha 
És meg se szöktem!" — felelem neki: 
,Nem kapsz korbácsot, ez a jutalom.' 
„Nem öltem embert!" — ,Hát nem éteted 
A hollót a keresztfán.' — „Jó vagyok hát 
S derék." — Hohó! tagadja ezt Sabellus. 
Az óvatos farkas, lám, szinte fél 
A veremtől, ölyv a gyanús huroktól 
S rejtett horogtól a rabló csuka. 
A jó az erkölcsöt magát szeretve 
Utálja a bánt. Te a büntetéstől 
Remegsz csupán, azért nem vétkezel. 
Mihelyt reméled, hogy titok marad, 
A legszentebbet is bemocskolod. 
Egyet ha elcsensz ezer véka babból, 
Károm csekély, tetted csak oly súlyos. 

Im' „a jó ember11, akit tisztelettel 
Tekint a fórum, az egész tribúnál,1 

Az isteneknek hogyha tulkot áldoz 

1 Törvényszék. 



Vagy sertést s fennszóval, nagy-hangosan 
Kiáltja: „Janus, én atyám, Apollo!" — 
Aztán, hogy meg ne hallják, ajkait 
Mozgatja csak: „Laverna, oh hatalmas! 
Add, csalni tudjak, add, hogy szentnek és 
Igaznak tűnhessek fel s vond bűneimre, 
Csalásaimra éjnek fátyolát." 

Nem látom át, a szolgánál mivel jobb' 
És szabadabb a kapzsi, aki egy 
Keresztúton lehajlik egy fityingért, 
Melyet a kőhöz oda ólmozott 
Az utcagyermek. Mert kit vágy gyötör, 
Az félni is fog, s aki félelemben 
Él, azt szabadnak én nem mondhatom. 
Elhányta fegyverét és elhagyá 
Az erkölcs hadsorát, ki szüntelen 
Fárad, hogy pénzre pénzt halmozzon és 
E munka terhe földre nyomja őt. 
Foglyod ne öld meg, ha eladhatod; 
Szolgálatával hasznot hajt neked: 
Munkára edzett, majd legelteti 
Marháid és szánt vagy kalmárkodik, 
Hajóra száll, hányódik vad habon, 
Segíti az élelmezés ügyét, 
Hoz gabonát s élelmi cikkeket. 

Derék, bölcs férfi meri kérdeni 
„Theba királya, Pentheus, milyen 
Méltatlan szenvedést szántál nekem?" 
jElkobzom tőled minden javadat.' 
„ügy-é a marhám, pénzem, bútorom, 

1 Mint Dionysos, kit Pentheus elfogatott. (L. Euripides Bakchans-



Ezüst edényim? Nem bánom, vigyed!" 
,Bilincsre verve lábad és kezed 
Tömlöcbe doblak és kegyetlen őrség 
Vigyáz reád/ — „Isten, ha akarom, 
Kiszabadít." — Úgy érti, azt hiszem, 
Hogy: „Meghalok."1 S valóban a halál 
Végpontja minden földi szenvedésnek. 

• • • 

1 Mert: „qui potest inori, non potest cogi." 



17. A NAGYOK KEGYÉNEK 
MEGSZERZÉSE. 
Scaeoához. 

Saját javad', Scaevám, bár ismered 
S a nagy urakkal, jól tudod, hogyan 

Kell bánni, mégis hallgasd meg szavát 
Barátocskádnak — bár magára is 
Ráfér az oktatás — s vedd úgy, mikéntha 
Kalauznak egy vak tolná fel magát. 
De mégis lásd, nem mondok-é vajon 
Olyat, minek még hasznát is veszed. 

Ha szíved vágya édes nyúgalom 
S szeretsz aludni késő reggelig, 
Ha bánt a por s a szekerek zaja, 
Útszéli csárda, azt tanácslanám : 
Ferentinumba menj és ott időzz. 
Hisz' nem csupán a dúsnak juttat a sors 
Szép perceket s nem élt rosszúl, aki 
Született s meghalt ismeretlenül. 
De tieidnek ha használni vágysz 
S magad is jobban élni egy kicsit, 
Szánd el magad, s olyanhoz csatlakozz', 
Ki száraz torkod' zsírral kenheti. 
„Ha Aristippus káposztával is 
Beérné, nem kívánna fejedelmek 
Körében élni." — ,Ha Diogenes, 
Ki engemet fedd, tudna fejedelmek 
Körében élni, nem kívánna több 
Káposztát enni.' — Melyikük szavát 
S tettét helyesled, mondd meg, vagy mivel 
Te vagy az ifjabb, halld, miért külömb 
Az Aristippus felfogása. Mert, 
Mint mondják, így játszá ki ő ügyes 



Vágással a harapós cynikust.1 

„Én enmagamnak játszom a bolondot, 
Te meg a népnek. Sokkal helyesebb 
És illendőbb az. Én szolgálatot 
A fejdelemnek csak azért teszek, 
Legyen jó asztalom s lovam, ha kell. 
Te alamizsnát koldulgatsz a néptől 
S alatta állasz annak, aki ád, 
Bár kérkedel, hogy senkire sem szorulsz." 

Aristippushoz illett bármi sors, 
És rang és mód; mindig nagyobbra tört, 
De a jelenvalóval is beérte. 
Ám aki durva köntösébe bujt 
A lemondásnak, bámulnám, ha hozzá 
Jól illenék egy más életviszony. 
Amaz nem vár a bíbor köpenyegre, 
Akármilyenben a legnépesebb 
Utcákon is jár, mert mindkét szerep 
Illik hozzája; ez olyan ruhától, 
Amelyet Miletusba' szőttek, úgy 
Irtózik, mint a kígyótól, kutyától 
S félholtra fagy, ha rá nem adod újra 
A régi rongyát. Hát csak add oda, 
Balján hadd éljen ! 

Győzelmet kivívni 
És diadalmenetben mutogatni 
A polgároknak sok fogoly vezért: 
Eget vív s Juppiter trónjáig ér; 
Az állam első férfiainak 
Nem utolsó dicsőség tetszeni. 
„De Corinthusba nem mindenki juthat". 

1 Diogenest. 



Egy-egy klienset visznek útitársul 
Brundisiumba, kies Surreníumba 
Ha panaszolja: döcögős az út, 
Csípős hideg van, csúf eső esik, 
Vagy jajgat, hogy feltörték ládikáját, 
Ellopták úti pénzét, úgy tűnik fel, 
Mint a maitresse ismert fogásival, 
Ki sírdogál, hogy ellopták a láncát 
1 Mert károgásával több madarat figyelmessé tesz a zsákmányára. 
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Nos, aki féf, hogy célt nem ér, biz' az 
Tétlen' csücsül. Se baj! De aki eljut, 
Nem férfiként tett? Épen ez a pont az, 
Mely kérdésünkbe' dönt. Imé, ez itt 
Fél a tehertől, melyről azt hiszi, 
Hogy teste-lelke nem bírhatja meg. 
A másik elvállalja s célhoz ér. 
Ha a derékség nemcsak puszta szó, 
Jogos, hogy a bátor vállalkozó 
Jutalmazásra s tiszteletre törjön. 
Ki a szegénységet nem pengeti 
A magasrangu pártfogó előtt, 
Többet kap annál, aki követel; 
(Nem mindegy az, szerényen venni el 
Vagy elragadni!) — és a fődolog, 
Kiinduló pont épen ez vala. 
„Oh jaj, a húgom hozománytalan, 
Anyám szűkön van, földem mitse hoz 
S vevőt rá nem kapok!" — ki így jajong, 
Koldúsnótát fú : ,Adjatok kényért!' 
Egy másik is szekundál: ,Nékem is!' 
S az adomány megoszlik íziben. 
Ha enni tudna hang nélkül a holló, 
Úgy több maradna néki s kevesebb 
Viszálya lenne irigyeivel.1 



Vagy térdkötőjét, úgyhogy, ha valódi 
Kár vagy baj éri, nem hisznek neki. 
Kit megtréfált egy víg kópé az utcán, 
Színlelve, hogy kitört a lába, az 
Máskor nem ugrik felsegíteni 
Az elbukottat, bármint jajveszékel 
S esküdve a szent Osirisre mondja: 
„Oh higgyetek, kegyetlenek! Hiszen 
Nem tréfálok! Eltörtem lábamat! 
Emeljetek fel!" — ,Fogj egy idegent, 
Ki elhiszi!' — nyersen nevetve szólnak 
Reája vissza, akik ismerik. 

• • • 



BMÉMfl 

is. A NAGYOK KEGYÉNEK 
MEGTARTÁSA. 
Lotlius Maximushoz. 

Ha jól ismerlek, édes Lollius, 
Hogy szellemed milyen nyilt és szabad, 

Úgy vélem látszatát is elkerülnéd 
A parazita hizelgőnek ott, 
Hol a barátnak tisztét vállalád. 
Külömben is, mint igaz űri nő 
Magatartása és viselete 
Nagyon elüt az utca lányitól, 
Az igazi barát ép' ügy elüt 
A meg nem bízható élősditől. 
Van e hibával ellentétben egy 
Más, tán nagyobb is: a nyers és ripők, 
A bárdolatlan, lomha durvaság. 
Fekete foggal és tövig lenyírt 
Hajjal1 szokása béajánlani ' . 
Magát és arra számít, hogy valódi 
Szabadság és erény lesz a neve. 
Erény? Az két vétek között középen 
Ali, mindkettőtől távol egyaránt.2 

Egyik túlon-túl szolgálatra kész: 
Az alsó díván3 élcgyártó bolondja; 
Oly aggva les dús pártfogója minden 
Intésire, ismétli mondatit, 
Felkapja minden elejtett szavát, 
Hogy azt hihetnéd, egy gyermek beszél, 
Felmondva, amit zordon mestere 

1 Az úriember Rómában gondosan ápolta és fésülte a haját. 
2 Aristoteles tanítása. 
3 Ott ült a házi gazda s mellette a háznak hűséges mulattatói. 
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Előadott, vagy második szinész,1 

Aki az elsőt híven támogatja. 
A másik elveszekszik pártfogó 
Urával olykor egy szőrszálon is 
És kardot ránt egy puszta semmiért: 
„Ki érdemelne nálam több hitelt?" 
„Ne bökhessem ki, amit gondolok? 
Egy új élet csekély bér voln' ezért!" — 
És min vitáznak? Castor tud-e többet 
Vagy Docilis?2 Brundisiumba merre 
Tanácsosabb utazni: Appius 
Útján-e vagy a Minuciusén? 

Akit költséges szerelmeskedés, 
Vagy vakmerő kockázás tönkre tett; 
Ki nagyra vágyva erején felül 
Ruházkodik s kenőcsli önmagát; 
Kit az ezüstnek éhe-szomja kínoz, 
S szégyelt szegénységétől minden áron 
Menekedni vágyik, azt gazdag barátja, 
— Ha tízszer oly hibás is ő maga, — 
Kerüli s féli, vagy, ha nem kerüli, 
Próbálja kormányozni s azt szeretné, 
Miként a jó anya, hogy nála bölcsebb, 
Erényekben jeleskedőbb legyen, 
És így beszél, mi helyes is talán: 
„Gazdagságom (ne mondj ellent nekem!) 
Nekem megenged balgaságokat: 
Neked nincs annyi pénzed. Az okos 
Kliensnek a bő tóga nem való: 
Hagyd abba hát s ne versenyezz velem. 

1 A mimusokban szerepelt egy második szinész (bajazzo), aki 
a főszemély szavait é s mozdulatait majmolta. 

2 Gladiatorok. 
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Kliensének ha ártani akart, 
Eutrapelus drága, szép ruhát 
Adott ajándokúl,1 mert úgy hivé, 
Az új ruhától boldogítva új 
Tervet, reményt sző, alszik reggelig, 
Elhanyagolja egy hitvány személyért 
Komoly kötelmét, adósságait 
Felszaporítja s utóvégre még 
Gladiátor lesz vagy napszámba' hajtja 
A gebéjét egy zöldséges kofának." — 

Titkát se fürkészd soha pártfogódnak! 
Mit rád bíz, őrizd, bárha bort iszol 
Vagy ingerült vagy. Ne dicsérd saját 
Hajlamúdat, megróva az övét, 
S verset ne írj, ha ő vadászni kíván. 
Ekkép Szakadt meg a jó egyetértés 
Az ikrek: Amphion s Zethus között, 
A míg a nyerstől úgy kárhoztatott 
Lant elnémult. Testvére jelleméhez 
Hozzá simult, úgy vélik, Amphion. 
Te is simulj előkelő barátod 
Szelíd parancsihoz s ha kivonúl 
Aetóli hálókkal jól felszerelt 
Öszvérivei s vadászkutyáival, 
Ugorj, simítsd el homlokod redőjét, 
Melyet reá vont zord múzsád keze, 
Hogy véle együtt élvezd a közös 
Fáradság édes szerzeményeit. 
Hisz' a vadászat régen megszokott 
Szép kedvtelése Róma gyermekének: 
Használ a hírnek, életnek s a testnek, 
Kivált hogy egészséged nagyszerű : 
Hisz' megelőznél egy vadászkopót 

1 „Aranyos kaftán". 
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És megbirkóznál egy vadkannal is. 
Aztán szebb látványt nem nyújt senkisem 
A harcjátékban. Jól tudod, milyen 
Zajos tetszés kisér a Mars-mezőn, 
Ha viadalra kelsz. Már ifjúként 
Kemény tusákban edzetted magad: 
Cantabriában vívtál harcokat 
Ama dicső vezér alatt,1 ki most 
A párthus templomokról leszedi 
Az oda szegzett harci sasokat2 

És kiterjeszti az egész világra 
Róma hatalmát. Ki ne vond tehát 
Magad akármily kifogást keresve; 
Mert rajta vagy bár, hogy semmit se tégy 
Az illendőség és tapintat ellen, 
Atyád jószágán néha mily bohó 
Játékot űzöl! Csolnakokba száll 
A két fél és vezérleted alatt 
Az actiumi tengeri csatát 
Eljátssza híven ifjaid hada; 
Az ellenséget testvéred vezérli, 
A tó a Hadria, s ott küzdőtök, 
Míg egyik félnek a fejét babérral 
Nem koszorúzza szárnyas Győzelem. 
A pártfogód, látván, hogy osztozol 
A hajlamában, a te kedvtelésed' 
Annál nagyobb rokonszenvvel kiséri. 

S most még egy pár tanácsot, ha ugyan 
Tanácsadóra szükséged vagyon. 
Ügyelj, kiről mit mondasz és kinek? 
Kerüld a kérdezősködőt, mivel 

1 Augusuis, Kr- u. 25. 
2 A zsákmányolt római harci jeleket. 
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Az fecsegő is, és a tárt fülek 
Nem őrzik azt meg, mit rájuk bizál 
S a szó, mely egyszer elszállott az ajkról, 
Hiába hívod, vissza nem repül. 
Tisztelt barátod márvány küszöbén 
Belül ne lobbanj lángra egy leányért, 
Se fiúért, nehogy a szép gyerek 
Vagy kedvelt lány gazdája néked 
Ajándékozza, mit úgy sem becsül, 
Vagy meggyötörjön barátságtalan'. 
Hogy kit ajánlj, azt jól megnézd előbb, 
Nehogy később másnak hibáiért 
Kelljen pirúlnod. Olykor tévedünk 
És érdemetlent ajánlunk; ha így 
Csalódol, akkor lásd be tévedésed 
És védelmedbe a bűnöst ne vedd. 
Csak így lehet majd azt megvédened, 
Kit jól ismersz s ki méltatlan gyanú 
Ellen tebenned vár ótalmazót. 
Az irigységnek foga ha kikezdi, 
Nem látod-é, hogy nem sokára rád 
Szakadhat a baj? Mert a te javad 
Forog kockán, a szomszéd ház ha ég, 
És a nem oltott tűz erőre kap. 

Tapasztalatlan könnyűnek találja 
Megtartani a pártfogó barátot; 
A tapasztalt aggódik szüntelen. 
Te, míg sík tengeren száll a hajód, 
Vigyázz, hogy változott szél vissza ne 
Hajtson. — Komolynak nem kell a vidám, 
Vígnak komoly, a nyúgodtnak heves, 
Tétlennek a tevékeny és ügyes, 
S a jó ivók, kik éjfél-tájba' már 



/ 

Áttérnek a jó falernumira, 
Az oly vendéget nem szenvedhetik, 
Ki félretolja kínált serlegük,. 
Bár esküszik, hogy innék szívesen, 
De fölhevülni éjjel árt neki. 
Soha se légyen felhős homlokod: 
Gyakorta zárkózottnak tűnhetik 
Fel a szerény s a hallgatag fanyarnak. 
Mind e dolog közt olvass könyveket 
S a tudósoktól buzgón tudakold, 
Hogy' élhetnéd le élted kedvesen; 
Nem zaklat-é a mindig szomjú vágy 
Vagy félelem vagy oly javak reménye, 
Melyeknek haszna csak középszerű? 
Vájjon tanítás adja az erényt 
Vagy a természet? Mi oszlatja gondod? 
Saját magadban hogy' nyerhetsz barátot? 
Mi ád nyugalmat lelkednek: vajon 
A fényes állás, szép jövedelem 
Avvagy magányos, rejtett életút? 

És én? A hányszor felüdít fagyos 
Digentiám, melynek Mandela népe 
Arcfintorítva issza a vizét, 
Vájjon mit gondolsz, én mit érezek, 
Barátom, és miért imádkozom? 
„Csak megmaradjon, amim van, nekem, 
Vagy bár kevesb is! S ami hátra van 
Még életemből, ha az istenek 
Továbbra nyújtják, éljem azt magamnak 
Bőven legyen jó könyvem s annyi gabnám, 
Jövő termésig amennyi elég 
S a kétséges jövőnek habjain 
N ^ hányjon-vessen félelem s remény."-
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UTÁNZÓK ES KRITIKUSOK. 
Maecenashoz. 

Tudós Maecenas, ha hiszel a régi 
Cratinusnak, nem tetszhetik s nem él 

Sokáig olyan költemény, melyet 
Vizivó írt. S valóban, amióta 
Bacchus a költők eszelős hadát 
Satyrosai és Faunusai 
Közé bevette, a bájos Múzsákon 
Bor-illat érzik kora reggel is. 
Homerus is szerette már a bort, 
Nem dicsérné külömben annyira,1 

És Ennius atyánk sohsem szökött fel, 
Hogy énekeljen hősi tetteket, 
Csak is berúgva. „Száraz torkuaknak 
A fórum és a jó üzlet való; 
A költészet jogát ily prózai 
Népségtől megvonom". Mióta én 
Kimondtam ezt, a poéták hada 
Azóta éjjel mind' versent iszik 
S a bor gőzét lehelli nappalon. 
Ha valaki sötét arccal, mogorván, 
Rövid tógában, mezítláb Catót 
Majmolja, méltón ábrázolja mindjárt 
Cato2 erényét, fennkölt jellemét? 
Jarbita megszakadt belé, mikor 
A szellemesség s éle pálmájaért 
Timagenesszel versenyezni mert. 
Csábit a mintakép, mivel hibáit 

1 Homeros kedves jelzőkkel (mézédes, szívvidító stb.) tiszteli 
a bort. 

2 Az idősb Cato, az ősrómai jellem mintaképe. 



Könnyű utánzanod.1 Véletlenül 
Sáppadt ha volnék, sáppasztó köményt 
Innának ők is. Oh ti majmolok! 
Rabszolga-nyáj! Hányszor felforrt epém, 
S hányszor nevettem vad lármátokon! 

Én szűz talajra mint első tevém 
Szabadon lábam, nem másnak nyomán. 
Aki magában bízik, az leszen 
A raj vezére. Én valék az első, 
Ki Archilochus jambusit honi 
Talajba űltetém, csak rhythmusát 
Követve s szenvedélyes hangnemét, 
Nem tárgyait s nem támadó szavát, 
Mellyel halálba kergeté Lycambest. 
De meg ne tépd azért babérimat, 
Hogy átallottam módosítani 
A rhythmusát és versmüvészetét. 
Hisz' Archilochus mértékén alapszik 
A férfias2 Sappho múzsája is; 
Alcaeusé is, bárha tárgyai 
S a verssoroknak rendje nála más; 
Após után se fürkész, hogy epés 
Versét zúdítsa rá, se kötelet 
Nem for gyalázó gúnnyal az arának. 
És Alcaeust is, kit még más ajak 
Sohase zengett, latin lantomon 
Én zenditém meg a hon berkiben. 
Boldog vagyok, hogy lantom újszerű 
Termékit olvassák s becsülik a müveitek. 

1 V. ö. Schiller: „Wie er räuspert und wie er spuckt, das 
ihm glücklich abgeguckt" (Wallensteins Lager 6.) 

7 Azaz férfias erővel telt. 

Horatius satirái és epistulái. 



Kérded talán, miérthogy némely ember 
Olvassa bár honn művecskéimet 
S szereti is, de a házán kivűl 
Fitymálja és hálátlanul lehordja? 
Én vacsorákkal és kopott ruhák 
Ajándékozgatásával sohsem 
Vadászom a csél-csap tömeg kegyét; 
S meghallgatom bár elismert irók 
írásait s felolvasom nekik 
A magamét, de méltóságomon 
Alul van az, hogy irodalmi céhek 
Kedvébe' járjak s lessem hangadóik 
Bölcs oktatásit. Innen fú a szél! 
S ha így szólok: „Restelnék nagy közönség 
Elébe vinni s nagyra fúni fel 
Efféle könnyű, játszi holmikat", 
Azt mondják: „Gúnyolódol s Juppiter 
Fülének1 őrzöd játszi holmidat; 
A múzsák méze, azt véled, csupán 
Ajkadrul ömlik s tetszelegsz magadnak". 
Ilyen beszédre fintorgatni sem 
Merem az orrom, s hogy küzdőfelem 
Belém ne vájja éles körmeit, 
Kiáltom: „Nem nekem való e tér!" 
S a birkózást, kérem, halasszuk el. 
Tréfálkozó vitákból rendesen 
Komoly verseny lesz, keserű harag, 
Ebből viszály és gyászos háború. 

• • • 

1 Auguslusnak. 



RÚTNAK INDÍTÁS ELŐTT. 

Könyvem, te, látom, Janusra kacsintasz 
Meg Vertumnusra,' persze, hogy kiállj 

Sosiuséknál újdonság gyanánt. * . 
Meguntad azt, mit kedvel a szerény, 
Zárat, pecsétet, és sóhajtozol, 
Hogy keveseknek mutatlak, dicséred 
A nagy nyilvánosságot, hajh, pedig 
Nem úgy neveltek! Hát csak fuss, hová 
Leszállni vágyói. Ám, ha elbocsátlak, 
Számodra többé nincsen visszatérés. 
,Ah, mit műveltem, én, szegény fejem? 
Hogy kívánhattam ezt?' — így szólsz, ha majd 
Valaki megbánt; s tudod-é, milyen 
Rövidre fognak,2 amint kedvelődet 
Untatni kezded? A bosszankodás, 
Mely balgaságodért bennem lobog, 
Ha nem téveszti meg jós lelkemet: 
Rómában addig, míg ifjan virulsz, 
Szeretni fognak; ám ha összefogdos 
Sok piszkos ujj és megszűnsz tetszeni, 
Némán etetsz majd tétlen molyhadat, 
Vagy Uticába futsz vagy megkötözve 
Rabszolgaként Hispániába visznek.3 

Akkor nevet majd meg nem hallgatott 
Intőd, miként a hajcsár, ki dühében 
A szakadékba lökte szamarát, 
Mely semmi szóra nem tágíta onnan. 
Ki is kívánná azt megmenteni, 
Aki saját javának ellene? 

1 Azaz: a római fórumra. 
2 Összetekernek, tokba dugnak és félretesznek. 
3 Az irodalmi újdonságok később terjedtek el a provinciákban. 
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Oly sors is vár reád, hogy iskolás, 
Külvárosi fiúkat kell tanítnod 
Az abc-re, úgy ér ott utói 
A motyogó vénség. 

A bolt előtt, 
Ha a lenyugvó nap több hallgatót 
Gyűjtött köréd, beszéld el ott nekik: 
Hogy én, egy libertinus gyermeke, 
Szük életmódban fészkemnél nagyobb 
Szárnyakra keltem s így, mit elveszel 
A fényes származásbul, érdemim 
Tetézd meg azzal. Mondd azt is, hogy én 
Békébe', hadba' tetszését kivívtam 
Róma legelső férfiainak. 
A napsütést kedvellem, hirtelen 
Felfortyanok, de könnyen békülök. 
Ki koromat kérdezné, tudja meg, 
Hogy bétöltöttem négyszer tizenegy 
Decembert az évben, hogy Lollius 
Consultársául vette Lepidust. 



AZ EPISTULÁK 
MÁSODIK KÖNYVE. 

Tehát a fenkő tisztét vállalom, 
Mely vágni nem tud, ámde a vasat 
Kiélesíti: én magam nem írok, 
Csak a poéta tisztét, hivatását 
Fogom tanítni . . . 





A RÓMAI KÖLTÉSZETRŐL. 
Augustushoz. 

Mikor te, Caesar, egymagadban annyi 
Nagy feladatnak terhét hordozod, 

Itáliát megvéded fegyveriddel, 
Díszíted erkölcsökkel és javítod 
Törvényeiddel: vétenék bizonnyal 
A köz-jó ellen, hogyha hosszasan 
Venném igénybe drága perceid. 

Castort Polluxszal, Bacchust, Romulust 
Az istenek sorába iktaták 
Nagy tetteik; de míg itt lenn lakoztak 
S az emberekkel annyi jót müveitek, 
Véget vetvén az ádáz háborúknak, 
Földet felosztva, várost alapítva, 
Panaszkodtak, hogy érdemeikért 
Nem részesültek méltó háladásban. 
A szörnyű hydrát eltipró Herakles, 
Ki végzetadta küzdelmekben annyi 
Hírhedt rémet levert, tapasztalá, 
Hogy a gyűlölség mérges szörnyetegjén 
Erőt csupán az egy Halál vehet. 
Fényével éget, aki túlragyogja 
Kis lelkek érdemét; mihelyt kilobban 
Élete fénye, szeretik legott. 
Téged, Caesar, már most elhalmozunk 
Éltedbe' tisztelettel, emelünk 
Oltárokat, hogy esküdjünk nevedre 
S nyíltan bevalljuk: hozzád fogható 
Sohase volt még s nem lesz a világon. 

De a te-néped, mely ez egybe' bölcs 
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S igazságos, hogy téged a honi 
S görög hősöknél is nagyobbra tart, 
Korántsem ítél más-egyébben ily 
Meggondolással: elvet és gyűlöl 
Mindent, kivéve azt, mi e világot 
Már elhagyá s betölté létkorát; 
A régi dolgokért rajongva azt 
Vitatja: a Tizenkét Tábla-törvény, 
A szerződések, melyeket királyink 
Gabiival vagy a sabinusok 
Erkölcsös, ős népével megkötöttek, 
A pontifexek régi könyvei, 
A versbe foglalt ősi jósigék 
Oly nagyszerűek, mintha múzsa-ajk 
Hirdette volna Albának hegyén. 

A görögöknek müvei között 
A legrégibbek legbecsesbek is; 
De hogyha ép' ezért a római 
írókra is ráhúzzuk e szabályt, 
Akkor szócséplés minden disputa. 
Azt mondhatnók ily logika szerint: 
Ha az olajbogyó belül kemény, 
A dióbél is okvetetlen' az. 
Róma hatalma csúcspontjára ért: 
Tehát jobban tudunk mi"festeni, 
Táncolni most már és birkózni is 
Az olajjal bekent achivusoknál.1 

Ha az idő a költeményeket, 
Akárcsak a bort, jobbakká teszi, 
Szeretném tudni, hány év adja meg 
Becsét a műnek. Oly írót, aki 
Száz éve halt el, hova kell sorolnunk, 

1 Achajai görögöknél. 



A régiekhez, a hibátlanokhoz, 
Avvagy az újak, hitványak közé? 
Bizonyos határ kell, vitaoszlató! 
„Az régi és jó, ki száz éve halt meg." 
S a száz évből ha egy hónap hiányzik, 
Vagy egy esztendő, kik közé kerül? 
A régiek vagy tán azok közé, kiket 
Jelen s jövő kor épen nem becsül? 
„Kinél a száznak csak egy év a hijja 
Avvagy egy hónap, az még tisztelettel 
A régiek közé sorozható". 
Ez engedménnyel élek s mint a ló 
Farkábul egy-egy szálat, úgy az évek 
Számábul egyet-egyet elveszek, 
Míg így kijátszva össze nem esik 
— Miként az összeroskadó rakás1 — 
Ellenfelem, ki nem tud egyebet: 
Csak nézi mind' a naptár éveit, 
Azokhoz mér irói érdemet 
S csak azt csodálja, amit a Halálnak 
Immár megszentelt istenasszonya. 

Im' Ennius, kiről a kritika 
Azt mondja : „Bölcs, a hősdal mestere, 
Egy második Homerus" — vajmi cseppet 
Törődik avval, hogy' válnak be vájjon 
Pythagorasi álomképei ?2 

Hát Naevius nem közkézen forog, 
Nem új gyanánt van-é bevésve minden 
Lélekbe? Oly szent minden költemény, 

1 A rakás egy ideig rakás marad, ha elveszünk belőle egy-egy 
szemet, de végre is megszűnik rakás lenni („Sorites"). 

2 Ennius Annalesének elején elmondta álmát, mely szerint Home-
rusnak lelke ő benne új életre kelt, igazolva Pythagorasnak a lélek-
vándorlásról szóló tanítását. 
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Amely a régi korból származik. 
S ha egyet egygyel szembe téve, azt 
Vitatgatják, hogy melyik érdemesb: 
Pacuvius lesz „a tudós öreg", 
S „a fennkölt": Accias. — Afranias 
Római mezben igazi Menander; 
Plautus nyomába lép a siculus1 

Epicharmusnak; győz Caecilius 
Méltóságával, ám Terentias 
Művészetével. — Ezeket tanulja 
lm' a hatalmas Róma, ezeket 
Nézi a színház zsúfolt padjain, 
Egész korunkig Andronicus óta 
Ezeknek adja a költő-nevet. 

A tömeg olykor látja a helyest, 
Elvéti sokszor. Hogyha úgy csodálja 
A régi kor költőit, úgy dicséri, 
Hogy semmi sincs, mi őket meghaladja, 
Vagy utoléri, az már tévedés. 
De ha bevallja, hogy itt-ott ma már 
Avúlt a nyelvük, verselésük érdes, 
Kifejezésük gyakran bágyatag, 
Akkor velem tart józanúl, s kegyes 
Hozzá s belátásához Juppiter. 
Én L/v/wsnak2 költeményeit 
Nem üldözöm s nem kívánnám soha 
Kiirtani, (bár jól emlékezem, 
Hogy' mondta tollba, hány ütleg között 
Gyermekkoromban jó Orbilius;) j , 
De azt csodálom, hogy sokan ma is 
Még azt hiszik, hogy mindaz, amit írt, 

1 Siciliai. 
2 Livius Andronicusnak. j < 



Hibátlan, szép, csaknem tökéletes. 
Mert bárha bennük itt-ott tündököl 
Egy-egy szép mondás, egy-egy vers simább, 
Nem igazságos tetszést és vevőt 
Szerezni ezzel mindjárt az egésznek. 

Bosszant, ha ócsárolnak egy müvet, 
Nem mert nehézkes, mert szellemtelen, 
Hanem mert új, és ha a régiek 
Számára már nem elnézést kívánnak, 
Hanem jutalmat és csodálatot. 
Ha kétleném, megállnak-é a színen 
Maiglan Atta vígjátékai, 
Lármázna mind a régi nemzedék, 
Hogy a szemérem már végkép kihalt, 
Mert ócsárolni mertem azt, miben 
A hősszinész Aesopus s a müveit 
Roscius egykor tapsot aratott: 
Vagy, mert. csak azt helyeslik, ami nékik 
Tetszett, vagy mert szégyennek tartanák, 
Indulni náluk ifjabbak után 
S bevallani, hogy az, mit pelyhes arccal 
Egykor tanúltak, az már elavult. 
Aki meg ép' a Salius-papok 
Numa-korbéli verseit dicséri,1 

És úgy mutatja, hogy amit nem ért, 
Mint én nem értem, maga érti csak, 
Az nem a sírba szállt nagy szellemeknek 
Hódol s tapsol, csak ellenünk csatázik, 
Csak műveinkre s ránk agyarkodik. 

Ha a görögnek épen oly gyűlölt 
Lett voln' az űj, mint most nekünk, mi volna 
1 Ezeket, mint Quintilianus mondja, már maguk a Saliusok is alig 

ériették. 
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Most régi? Kézről-kézre vajh mi járna 
Olvasni és .elkoptatni való? 
Hogy Görögország a nagy háborúk 
Szüntével elkezdett volt játszadozni 
S túlságba menni a szerencse karján, 
Majd athletákért s lovakért rajongott, 
Elefántcsontból, márványból vagy ércből 
Való művészi alkotásokért; 
Festményeken járt szíve és szeme, 
Majd fúvolások, tragikus színészek 
Mulattaták, s miként a kis leány, 
Dajkája lábánál ki játszadoz, 
Amit mohón áhított, csakhamar 
Betelve véle ismét elveté. 
Az áldott béke és a kedvező 
Szellő idézte volt mind ezt elő. 

Rómában jó-sokáig szentesített, 
Kedves szokás volt kora-reggelen 
Tárt ajtók mellett talpon lenni már, 
Tanácsot adni a pörös kliensnek, 
A pénzt kamatra adni jó neveknek, 
Hallgatni az idősbre, ifjúnak 
Tanácsot adni, hogy növelheti 
A vagyonát s mikép csökkentheti 
A zsebre nézve káros szenvedélyt. 
De van-e tetszés, van-e gyűlölet, 
Mely változatlan? Megváltoztatá 
Gondolkodását e könnyelmű nép is: 
Az írni vágyás hevíti csupán. 

' Apraja-nagyja, meglett férfiak 
Ebéd alatt, babérral koszorúzva 
Diktálni szoktak költeményeket! 
InT én magam, ki úgy bizonykodám, 



Hogy több verset nem írok, hazugabb 
Vagyok a pá r thusokná lmég alig 
Pitymallik, és én már ébren vagyok, 
S kezembe tollat, papirost veszek. 
Hajót fél kormányozni, aki nem 
Ért a hajóhoz; aki nem tanulta, 
A beteget gyógyítni nem meri; 
Az orvos dolgát orvos végezi, 
Kovácsnak mesterségét a kovács: 
De költeményt, azt külömbség nekül 
írunk, tanultak s tanulatlanok. 

E tévedés azonban, e szelíd 
Őrültség, vedd csak számba, mekkora 
Erényeket szül. A költői lélek 
Nagy-ritkán kapzsi: verseket szeret, 
Csak versre gondol. Veszteségeken, 
Szolgák szökésén, tűzkáron nevet; 
Eszeágába' sincs rászedni társát 
Vagy gyámíiát; csak borsó, lencse, bab 
A tápláléka s fekete kenyér; 
Nem hadra termett, ám hasznát veszi 
Azért a város, ha elismered, 
Hogy kis dolgokból nőnek a nagyok. 
A dadogó, selypítő gyermekajkat 
A költő idomítja, jó-korán 
Elvonja rút beszédektől fülét, 
Majd a szivét is barátságosan 
Kialakítja oktatásival, 
Dactól, haragtól, irígységtül óvja; 
Regél dicső tettekről, a jövő kort 
Hires példákkal látja el, vigaszt 

1 Kik — mint a régi magyarok — színleg megfutottak a csatá-
ban s váratlan ismét visszafordultak támadásra. 
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Ad a szegénynek és a szenvedőnek. 
Szeplőtlen ifjak, szűz lányok kara 
Honnan tanulna fohászt zengeni, 
Dalost a Múzsa ha nem ád nekik?1 

A kar segélyt kér, érzi istenek 
Áldó hatalmát, a költő szavával 
Hizelgve esd az égtől jó esőt, 
Eltávolít kórt, zord veszélyt elűz, 
Békét nyer és termésben gazdag évet; 
Daltól joháznak égnek isteni, 
Daltól az alvilág hatalmai. 

A régi kornak kevéssel beérő, 
Derék földmívelői, hogyha már 
Betakaríták gabonájukat, 
Ünnepet ülve üdíték a testük, 
Lelkük, — mely a jó vég reményiben 
Viselte csak nagy fáradalmait, — 
És dolgaik segítő társival, 
A fiaikkal és hü hitvesükkél 
Rótták le hálaáldozatjukat 
Sertést adván Tellusnak és tejet 
Silvanusnak, bort és virágfüzért 
A Géniusnak, amely életük 
Rövid-voltát eszükbe juttatá. 
Itn' e szokásból támadott a pajkos 
Fescenninus-vers, melyben egy a másnak 
Falusias, nyers gúnnyal oda mondott. 
És e szabadság kedves fűszere 
Volt évrül-évre a megújuló 
Ünnepnek, amíg a tréfálkozás 
Dühös vagdalkozássá változott, 

1 Valószínűleg célzás a Százados Énekre. 



Mely büntetetlen' megtámadhatá 
A tiszteletre méltó házakat. 
A véres foggal megbántottak ezt 
Zokon vevék, sőt mások is, kiket 
Bántás nem ért, sejték, hogy e veszély 
Közös, és félni kezdtek. Végre is 
Törvényt hoztak, mely büntetést szabott 
Arra, ki másra gúnydalt énekelt.1 

Félvén a bottól, megváltoztaták 
A hangnemet, rákényszerítve, hogy 
Szép szóval csak gyönyörködtessenek. 

A meghódított Graecia viszont 
Meghóditotta durva győztesét 
S átülteté a parlag Latiumba 
A tudományt és a művészetet, 
így lassan eltűnt az a bárdolatlan 
Saturnus-vers s a csín és tisztaság 
Elűzte azt az orrbántó szagot. 
Ám a mezőnek megmaradt sokáig 
S máig se tünt el még minden nyoma. 
Mert csak sokára forditá figyelmét 
A görögök nagy alkotásira, 
S békében, a pún háborúk után 
Kezdé kutatni, mily hasznára válik 
Ő néki Thespis, Aeschylus, Sophocles. 
Meg is kísérté, nem tudná-e vájjon 
Méltóan átültetni tárgyaik' 
S tetszett magának, hisz' természete 
Tüzes, fogékony a fenség iránt, 
A tragikumnak szellemét lehelli 
S egy-két merészség sikerűi neki; 

1 A XII táblás törvényben. 



De a simítás — balgán azt hiszi — 
Szégyen s így attól iszonyodva fél. 

A vígjátékról azt hiszik, — mivel 
Az életből merít, — kisebb vesződség 
Van véle, úgyde mennél kevesebb 
Az elnézés az ismert tárgy iránt, 
Annál nagyobb nehézség jár vele. 
Tekintsd csak Plautust, mily vaskos ecsettel 
Rajzolja a szerelmes ifjakat, 
Fösvény apát és cselszövő kerítőt; 
Falánk Dossenusában mily túlozva 
Tűnik fel a görög tányérnyaló 
S ő bő papucsban1 mint szökdeli a színen. 
Csak arra vágyik, tiszteletdiját 
Hogy zsebre vágja s nem gondol vele, 
Bukik darabja vagy megáll a talpán. 

Akit a színre szellős kocsiján 
A dicsőség rajongó vágya visz, 
A lanyha néző már halála annak; 
Ha érdeklődnek, felfuvalkodik. 
Ilyen kis semmiség leverheti 
A becsvágyót vagy fölemelheti. 
Ha így a pálmától függ, hogy lefogyva 
Avvagy felhízva térjek-e haza: 
Oh drámaírás, úgy isten veled! 
De a merész költőt is elriasztja, 
Hogy azok, akiknek számuk nagyobb, 
De kisebb tekintélyük s érdemük, 
Botor, tudatlan, harcra kész tömeg, 
A lovagrendnek tetszése ha más, 
Nyilt jelenésbe belekiabál 

1 Pongyolán. 



Es birkózókat vagy medvét kíván: 
Kedvét a nép effélékben leli. 

De a lovagrendnél is változott 
Ma már az ízlés: a gyönyörködés 
Forrása fül helyett a téveteg szem 
S a hiu pompa. Négy órán keresztül 
Vagy még tovább is tart a színdarab: 
Közben lovas dandárok és gyalog 
Hadak vonulnak át a színpadon; 
Foglyul esett királyokat, kezük 
Hátukra kötve, vonszolnak tova; 
Mindennemű hadi kocsik robognak, 
Hajóknak cifra orrait viszik, 
Elefántcsontot gazdag prédaként, 
Zsákmányul ejtett egy egész Corinthust. 
Democritus, ha élne, hogy' nevetné, 
Hogy egy zsiráfon, párducnak s tevének 
Vegyületén vagy fehér elefánton 
Mint csügg a népnek bámuló szeme. 
Nem köthetné le a játék se úgy, 
Mint a tömeg, mely sokkal érdekesb 
Látványosság neki s azt modaná 
A színköltőkről, hogy süket szamárnak 
Mesélnek. Mert mely hang harsogja túl 
Színházaink népségének zaját? 
Vélnéd, a Garganus vadonja zúg 
Vagy a tyrrhéni tenger, akkora 
Lármával nézik a játékokat, 
A külföld annyi drága holmiját 
S remekmüvét. Ha a színész ezekkel 
Borítva föllép, van nagy tapsvihar. 
„Beszélt-e már és mit?" — ,Semmitse még'. — 
„Mi tetszik rajta?" — ,A tarentumi 

12 Horatius satirái és epistulái 



Ibolyaszínnel pompázó palást/ 
S hogy azt ne hidd, hogy oly műfaj terén, 
Amelyet én magam nem müvelek, 
Elismerésemmel fukarkodom, 
Ha benne más sikerrel működik, 
lm' kijelentem: oly költő, aki, 
Mint egy varázsló, csalfa látszatával 
Izgatja, gyötri, hiu félelemmel 
Eltölti s megnyugtatja lelkemet, 
És hol Thebába, hol Athénbe helyez, 
Oly nagy művész, hogy véle szembe' csak 
Gyerekjáték a kötéltáncolás. 

De azoknak, kik rábízzák maguk' 
Az olvasóra, semhogy büszke nézők 
Szeszélyét tűrjék, juttass szinte némi 
Gondoskodást, ha a könyvtárt,1 amely 
Apollóhoz méltó remek ajándék, 
Meg akarod müvekkel tölteni 
És költőinket ösztönözni, hogy 
Kettőzött hévvel törekedjenek 
Elérni a Helicon ormait. 
Igaz, mi, költők (hogy magam alatt 
Vágjam a fát) saját ügyünknek is 
Gyakorta ártunk, ha olyankor is 
Könyvvel zavarjuk perceid, mikor 
Fáradt vagy épen, avvagy gond gyötör; 
Ha megsértődünk, hogy egyik barátunk 
Megróni mert csak egy versünket is ; 
Ha a felolvasott szebb helyeket 
Megismételjük még kéretlen' is; 
Ha jajgatunk, hogy nincs méltatva munkánk 

1 Az Augustustól Apollo templomával kapcsolatban alapított 
könyvtárt. 



. 

Finom fonállal megszőtt szövete; 
Mikor reméljük, odáig jutunk, 
Mihelyt te megtudod, hogy költeményt 
ír egyikőnk, te megelőzve őt, 
Legott magadhoz hívod kegyesen, 
Intézkedel, hogy szükséget ne lásson 
S rákényszeríted, hogy folytassa művét. 

De fáradságra mégis érdemes 
Kutatni, hol lesz méltó hirdetője 
Harcok során s békében végezett 
Nagy tetteidnek, mert e feladat 
Csak érdemes költőre bízható. 
Különös az, hogy Nagy Sándornak egy 
Choerilus is megnyerheté kegyét, 
És bárdolatlan verssorainak 
Mindegyikéért egy-egy aranyat 
Kapott királyi tiszteletdíjul. 
De mint a tinta bémocskolja azt, 
Aki belé nyúl, úgy a rossz poéta 
Rossz költeménye elhomályosítja 
A fényes tetteket. S ép' e király, 
Ki ily pazar bért fizetett azért 
A férceiményért, tilalmat adott ki, 
Ne merje senki őt lefesteni, 
Csupán Apelles, és ne vésse ércbe 
A hős Nagy Sándor arcvonásait 
Senki az egy Lysippuson kivül. 
Ha a képző-müvészetekben ily 
Finom itélőt könyvek s költemények 
Bírálatára hívnád, esküt is 
Tennél reá, hogy csak Boeotiának 
Vastag ködében jöhetett világra.1 

1 A boeotiaiakat általában hájfejüeknek tartották. 
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De a te kedves Vergiliusod 
S Variusod nem váltak szégyenére 
Róluk való magas Ítéletednek 
S adományidnak, melyek rád veték 
A legdicsőbb fényt; mert nem tükröződnek 
Elevenebben érc szoborba' sem 
A híres férfiaknak arcvonási, 
Mint a költő müvében jellemük 
S lelkületük. Oh én is jobb' szeretném 
Földön kúszó epistulák helyett 
Megénekelni hősi tetteid', 
Sok messze földet, sziklavárakat, 
Folyókat és barbár országokat; 
Véget hogy' értek szárnyaid alatt 
Egész világon a dúló hadak; 
Békére mint zárult Janus kapúja, 
S Rómától, melyben te uralkodol, 
Hogy' fél a párthus, — hogyha vágyaimnak 
Erőm is megfelelne; ám a te 
Fenségedhez nem fér kis költemény, 
S hogy olyat merjek, ami meghaladja 
Saját erőmet, tiltja a szerénység. 
Vak buzgalom gyakran terhére van 
Annak, kit balgatag módon szeret, 
Kivált, ha versben kelleti magát. 
Ki min mulat, gyorsabban megtanulja 
És szívesebben észben tartja, mint azt, 
Mit helyesel s mi tiszteletre készti. 
Olyan szolgálatból nem kérek én, 
Amely terhemre van s ép' oly kevéssé 
Vágyom reá, hogy arcom torz vonásit 
Kiállítsák viaszban, mint silány 
Költői műben a dicsőítésre: 
Szégyenlenék ily megtiszteltetést, 



Ha végre ily versekkel engem is 
Csukott ládában vinnének oda, 
Hol tömjént árulnak, borsot, pomádét, 
S egyebet, amit dib-dáb papirosba 
Szokás a boltban göngyölíteni. 

• • • 
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Oh drága Florus, hűséges barátja 
A híres, hős Nérónak,1 ha neked 

Rabszolgaifjat kínálnának, aki 
Tiburba' született vagy Gabiban 
S így szólanának: „lm' ez a fiú, 
Tetőtől-talpig szép s derék, tied, 
Ha nyolcezer sestertiust fizetsz. 
Gazdája minden intését lesi, 
Egy kissé jártas a görögben is, 
Művészetekben is hasznát veszed. 
Gyúrhatsz belőle mindent: lágy anyag; 
Van hangja is, habár nem iskolázott, 
De borozás közt jól élvezhető. 
Csökkenti a hitelt a feldicsérés, 
Ha kelleténél jobban kelletik 
Az árút, melytől szabadúlni vágynak. 
Engem nem hajt a szükség, nem vagyok 
Gazdag, de senkinek se tartozom. 
Rabszolgaárus ennyiért nem adná, 
Tőlem se kapná meg más könnyű szerrel. 
Egyszer csavargott s a lépcső alá bujt 
Szokás szerint, a korbácstól remegve." — 
Te pénzt adnál, ha nem ijesztene 
Az egy csavargás; az meg zsebre vágná, 
S úgy vélem, nyúgodt lenne affelől, 
Kártérítésre nem Ítélhetik. 
Hisz' jól tudád, az áru nem hibátlan, 
Az eladó rá figyelmeztetett: 
S te a jog ellenére őneki 
Nyakába mégis pört akasztanál? 
1 Tiberius Claudius Nérónak, Augustus mostoha fiának. 

2. BÚCSÚ A KÖLTÉSZETTŐL. 
Julius Florushoz. 



Megmondtam én is, hogy elindulál, 
Mily rest vagyok, megmondtam azt, hogy ily 
Szolgálatokra szinte béna is: 
Ne haragudj' majd s ne pörölj velem, 
Ha leveledre késik válaszom. 
Őszinteségemmel mit érek én, 
Ha a jogot, mely részemen vagyon, 
Megtámadod? — Panaszkodol továbbá, 
Hogy a megígért költeményeket 
Nem küldöm és így szószegő levék... 

Lucullus egyik katonája, míg 
Egy éjtszakán fáradtan horkola, 
Nagy fáradsággal gyűjtött pénze mind 
Az utolsó fillérig elveszett. 
Ekkor, miként egy bősz farkas, magára 
S az ellenségre egyaránt dühös, 
Éhes fogakkal marva támadott 
És egy erős, kinccsel telt hegyi várból 
A fejedelmi őrséget kiverte. 
Nagy hírre jutva hősi tetteért 
Hadi kitüntetéseken kivűl 
Kétszázezer sestertiust kapott. 
Ez idő-tájban ép' a hadvezér 
Feldűlni készült egy más várat is, 
S buzdítni kezdte azt a katonát 
Olyan szavakkal, melyek hősi lelket 
Önthettek volna a gyávába is: 
„Haladj, vitéz, hová hív hősi-voltod, 
És légy szerencsés! Gazdag jutalom 
Vár érdemidnek osztályrészéül. 
Mit állasz?" — Erre az a sült paraszt 
Ravaszul így szólt: „Elmén majd oda, 
Elmén, ki elvesztette tarsolyát." 
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Elvégre is nem ugyanazt a műfajt 
Kedvellik és becsülik mindenek. 

így vagyok én is. Úgy akarta sorsom, 
Róma neveljen, ott tanítsanak, 
Hogy a görögre mennyi bajt zúdított 
Achilleus haragja.1 A további 
Képzést a kedves Athéntől nyerém. 
Lelkem vágyát az gerjesztette fel, 
Hogy megtanúljam, mi is a külömbség 
A jó s a rossz közt és az igazat 
Academusnak kertjében kutassam. 
A kedves helyről ám elragadott 
A zord idő, s a polgárháború 
Hulláma a fegyverhez nem tudót 
Annak a félnek táborába sodrá, 
Amely Augustus Caesarnak hatalmas 
Karja előtt helyt állni nem tudott. 
Philippi síkja hogy haza bocsátott, 
Szegett szárnnyal fölszállni nem tudék, 
S apai házam, földem elveszett: 
A vakmerő szegénység vitt reá, 
Hogy verset írjak. Most, hogy mindenem 
Van, ami csak kell, nem gyógyíthatatlan 
Őrült volnék, ha jobbnak nem találnék, 
Egy jó alvást akármily versírásnál? 
S a tűnő évek, egy a más után, 
Tőlünk mi mindent elrabolnak! Ök 
Vitték magukkal játszi kedvemet, 
Bort és szerelmet, életörömöt; 
Most kicsavarni próbálják kezemből 
A lantot is: hát mondd csak, mit tegyek? 



Te dalt szeretsz, más gúnyos verseket, 
Az satirák savát-borsát kívánja. 
Három vendéget is hogy lássak el, 
Ha mindegyiknek más a gusztusa? 
Mit ad jak? Mit ne? Mit te nem szeretsz, 
Az azt óhajtja; amit te akarsz, 
A más kettőnek ellenére van. 

' -V 

De más-külömben is te azt hiszed, 
Hogy itt, Rómában, annyiféle gond 
S vesződés közt írhatni költeményt? 
Ez hív kezesnek, meghallgatni az 
Felolvasását: értük hagyni kell 
Akármi dolgom. Meg kell látogatnom 
Két ismerősöm, mindkettő beteg. 
Egyik a Quirinalison lakik, 
Az Aventinus legvégén a másik. 
Látod, mily emberségesen kimért, 
Szép kis távolság! „Ám tiszták az utcák, 
Elmélkedésben semmi sem zavar." 
Az ám, loholva embereivel 
S öszvérivei vonúl egy szállító. 
Itt egy darúval nagy terméskövet 
Húznak magasra, ott órjás gerendát. 
Ott gyászmenettel nagy társzekerek 
Akadtak össze; itt veszett kutya 
Szalad, amott meg egy sáros koca: 
No menj s elmélkedj' zengő verseken ! 
Mindig is úgy volt: a költők kara 
Fut a városból, kedveili a berket, 
Követve Bacchust, aki édeset 
Szokott aludni csöndes árny ölén: 
S én ily zajban, mely sem éjjel, se nappal 
Nem szűnik, énekeljek és kövessem 
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A dal magányban élő mesterit? 
Az oly természet, mely a nyugodalmas 
Athént szemelte ki lakóhelyűi 
S hét esztendőt tanulmányokra szánva 
Megőszült könyvek és gondok között, 
Mihelyt kimegy, némább, mint egy szobor, 
Az utca népe rajta mind kacag. 
És nékem itt legyen kedvem talán 
Ez űzlet-árban, e zúgó viharban 
Oly szókat összefűzni, amelyek 
Megzendítik a lantnak húrjait? 

Rómában élt két testvér: egyikük 
Rhétor, a másik jogtudós, kik egymás 
Dicséretét zengették untalan'; 
Ez azt Grachusnak, az meg Muciusnak 
Nevezgeté ezt. Kisebb őrület 
Gyötri a dalnak harsány mesterit? 
Dalt írok én, elégiákat az. 
Ah bámulatra méltó, a kilenc 
Múzsa kezével vésett költemény! 
Nézd meg csak egyszer, hogy mily gőgösen 
És mily nagy garral járdaljuk körül 
A római költőktől még üres 
Nagy termet; aztán kísérj csak tovább, 
Ha ráérsz, a felolvasó terembe, 
Hallgasd meg ott, hogy mit tud elviselni 
Mindegyikünk és mily módon köti 
A koszorúját. Sok vágást kapunk, 
De ugyanannyit vágunk vissza is, 
Állván a párbajt gladiátorokként 
Egészen estig, míg csak lát szemünk. 
Szétválunk: ő Alcaeusnak nevez: 
S én őt minek? Mi másnak mondanám, mint 



Callimachusnak P1 És ha látom azt, 
Hogy többre vágyik, Mimnermus leszen 
És nő a névvel, melyet ő kivánt. 
Ha írok s a nép tetszését lesem, 
Tűrök -sokat, hogy rám ne haragítsam 
Az ingerlékeny poéta-hadat; 
De most, hogy józan elmém visszatért 
S a becsvágyó törekvés megpihent, 
Büntetlenül bedughatom fülem' 
S nem hallgatok meg több felolvasót. 

Kinevetik, ki rossz verset csinál: 
De aki írja, bezzeg az örül, 
Magát csodálja s ha te néma vagy, 
Maga dicséri művét boldogan. 
Aki művészi költeményt akar 
Alkotni, amikor tollat ragad, 
Az tisztességes censor-lelket ölt. 
Olyan szókat s kifejezéseket, 
Melyek kevésbbé szépek, súlyosak 
S kellő becsük nincs, kíméletlenül 
Ki fog törölni, bár nem szívesen 
Tágítanak, hisz' még szokásosak. 
Viszont találó, szép mondásokat, 
Melyeket a nép rég' elfeledett, 
De ősi Catók és Cethegusok 
Használtak, ő napfényre hoz, habár 
Penész borítja s odvas régiség; 
Alkalmaz ép' úgy újakat, miket 
A teremtő szükséglet alkotott. 
Mint egy hatalmas, tiszta folyam árja, 

1 Valószínűleg Propertiusra céloz, ki római Callimachusnak nevezi 
magát, s ki Mimnermust, mint a szerelem költőjét, Homerusnak is föléje 
helyezi. 
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Úgy önti kincsét s boldogítja Rómát 
A megszépített nyelv áldásival. 
Lenyesi azt, mi buján sarjadoz, 
A durvát elsimítja józanúl, 
Kitépi mind az éktelen gyomot, 
És azt mutatja, mintha játszanék, 
Pedig vesződik, mint a pantomimus, 
Ki majd satyros, majd kyklops gyanánt 
Táncol a színen s nem árulja el, 
Mennyit vesződött szerepét tanulva. 

Én jobb' szeretnék őrült és tudatlan 
írónak látszani, csak örömöm 
Telnék hibáimban vagy meg ne látnám 
Őket, mint azt, hogy műértő legyek 
S hibáimon csikorgassam fogam. 
Argosban élt egy jó házbéli ember, 
Ki az üres színházba is beült 
S mulatva tapsolt, mert azt képzelé, 
Hogy ott a legszebb színdarab folyik. 
Máskép az élet minden viszonyában 
Okos: jó szomszéd, szíves házi gazda, 
Nyájas férj, és a szolganép iránt 
Elnéző, aki egy boros üveg 
Letört pecsétjén nem dühönge mindjárt, 
S tudott vigyázni, hogy egy szakadékba 
Vagy cisternába ne essék belé. 
Amikor hozzátartozóinak 
Hü ápolása helyreállította, 
A helleborus kiűzte epekórját 
S ő visszanyerte ép eszét, kiáltá: 
„Megöltetek, barátaim, biz'isten, 
Nem megmentettetek! Hisz' véget ért 
Gyönyörködésem: a legédesebb 
Ábrándjaimtól megfosztottatok!" 

1 
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Üdvös bizonnyal bölcsnek lenni, üdvös 
Bohóságokról már lemondani, 
Fiatalokra bízni, játsszanak, 
És verseket nem költeni, melyek 
A latin lant húrjához illenek, 
De megtanúlni az igazi élet 
Helyes mértékét és harmóniáját. 
Ezért magamnak mondom csendesen 
Felújítván a múlt emlékeit: 
Ha semmi víz nem oltaná a szomjad, 
Elmondanád az orvosnak: nos, és 
Hogy annál többre sóvárogsz, minél 
Többet szereztél, azt már senkinek sem 
Mered bevallani? Ha sebedet 
Nem enyhíté meg a reá ajánlott 
Fű vagy gyökér, nem engednéd tovább, 
Hogy rátegyék a gyökeret, füvet, 
Mely mitse használt. Azt mondták neked: 

.Kinek vagyont adott az ég kegye, 
Lesz annak ahhoz esze is elég; 
De bárha bölcsebb egy cseppel se vagy, 
Mióta lépesebb vagy, még mindig bízol 
Ugyanazokban a tanácsadókban? 
Ha okosabbá tenne a vagyon, 
Vágyad s félelmed ha csökkentené, 
Valóban úgy pirulnod kellene, 
Ha volna nálad kapzsibb a világon. 

Ha az miénk, mit pénzünkön vevénk, 
És ez vagy az használat által is 
Tulajdonunkká válik (így tanítják 
Ezt jogtudósok), akkor Orbius 
Szomszédod földje, amely tégedet 
Táplál, tiéd, és majorossa, ki 
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Vésett kövek, 
Márványszobor, elefántcsont-faragvány, 

Beboronálja a vetést, amely 
Neked terem majd búzát, tégedet 
Néz gazdájának. Pénzért tőle kapsz 
Szőlőt, csirkét, tojást, egy kanna bort. 
Ekkép, ugy-é, lassanként megveszed 
A földet, melynek háromszázezer 
Sestertius vagy még több volt az ára. 
Mi a külömbség, most fizetsz-e érte 
Vagy rég' fizettél? Ki Ariciában 
Vagy Vejiben régen vett birtokot, 
Az is pénzen vett káposztát eszik, 
Bár nem gondolja, s pénzen vett a fa, 
Amellyel üstben vizet forral este; 
Tulajdonának mondja mégis azt 
Egész' odáig, ahol a határt 
Minden szomszéd-igénytől biztosan 
Megvédve áll a hosszú nyárfasor: 
Mintha tulajdon volna bármi is, 
Mi bármely percben ajándékozás, 
Vagy vétel vagy erőszak vagy halál 
Útján gazdát cserélhet és a más 
Jogos birtoklásába átmehet! 
Mivel tehát nem juthat senkinek 
Állandó haszonélvezet, s miként 
Hullám hullámot, úgy szorítja ki 
Az egyik örökös a másikat: 
Mit ér akármily nagy birtok, mit érnek 
Hatalmas csűrök és nagy szénarétek 
Calabriában és Lucaniában, 
Ha a Halál, amelyet hasztalan' 
Kérlelsz arannyal, lekaszál szegényt 
És dúsát egyaránt? 



Etrusk bronz, festmény és ezüst, 
Mór -kagylóval festett bibor szövet — 
Sokan megélnek mindezek nekűl 
S van, aki még nem is sovárg utánuk. 
Miért van az, hogy két testvér közül 
Az egyiknek csak az tetszik, ha tétlen 
Játéknak él s magára kenheti 
Heródes ligetének balzsamát, 
Amíg a másik, bár gazdag, kora 
Reggeliül estig fárad, hogy a fás 
Földet ekével s tűzzel is művelje: 
Az tudja csak, ki éltünket kiséri, 
Ki születésünk csillagát vezérli, 
Természetünk halandó istene, 
A Genius, ki egyének szerint 
Más arcot ölt, fehér vagy fekete. 

Én élni vágyom avval a kevéssel, 
Amim van, és belőle venni annyit, 
Amennyit épen szükségem kíván. 
Cseppet sem aggaszt, mit gondol felőlem 
Örökösöm, ha látja, hogy mivel se 
Növeltem azt, mit egykor én kapék. 
De tisztában kivánok lenni avval, 
Mi a külömbség egyszerü-vidám, 
Meg a pazarló életmód között 
S a takarékos mennyiben üt el 
A zsugoritól. Mert merőbe' más, 
Hogy tékozolva szórod pénzedet, 
Vagy egy-egy fillért szívesen kiadsz 
Szórakozásra s nem töröd magad, 
Hogy csak szerezz, hanem, mint egykoron 
A quinquatrust1 az iskolás fiú, 

1 A quinquatrus 5 napig tarló Minerva-ünnep volt (márc. 19-ikétől). 
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Inkább sietve élvezed a sorstól 
Számodra mért arasznyi, szép időt. 
Csak inség szennye házamon ne üljön, 
Mindegy, nagy bárkán vagy kis csolnakon 
Halad-e éltem, én — csak az vagyok. 
Vitorlámat ha nem dagasztja is 
Északnak kedvező szele, azért 
Nem hány-vet a vad déli szél dühe; 
Szellem s erő, derékség és alak, 
Rang s mód dolgában elsők közt utolsó, 
De utolsókat jóval megelőző. 

Te kapzsi nem vagy: szép! De ment vagy 
E bűnnel együtt mind' a többitől? 
Hiú becsvágy nem gyötri szívedet? 
Vagy bosszúállás s halálfélelem? 
Neveted-é az álmot, mágusi 
Szellemidézést, a csodát, boszorkányt, 
Jövendőmondást, kísérteteket ? 
Hálás vagy-é sorsodnak minden évért? 
Elnéző vagy barátaid iránt? 
Mindig szelídebb és jobb lészel-é, 
Amint közéig az aggkor? Mert mit ér, 
Ha lelkedből kihúzol egy tövist 
A sok közül? Ha élni helyesen 
Nem tudsz, adj helyet annak, aki tud. 
Mulattál, ettél, ittál eleget: 
Ideje távoznod, nehogy, ha kelletén 
Túl ittál, kinevessen és kidobjon 
Az ifjúság, amelyhez jobban illik 
A kicsapongó kedv s pajzánkodás. 

• • • 
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3. A KÖLTÉSZETRŐL. 
DE ARTE POETICA. 

LeuéI a Pisákhoz. 

Ha egy festő olyat gondolna, hogy 
Emberi főt fest, hozzá lónyakat, 

A mindenféle állattól szedett 
Tagokra tarka tollakat borít 
S ez alakot, mely fent szép asszonyarc, 
Fekete hal rút farka végzené be : 
Ti, a festőnek jó barátjai, 
E képnek első szemlélőiként 
Elfojthatnátok kacagástokat ? 
Higgyétek el, Pisók, merőben ily 
Festménynek mássá az a költemény, 
Melyben hiú képek szövődnek össze, 
Mint lázas ember zagyva álmai, 
Úgyhogy se fő, se láb nem együvé, 
Nem egy egységes alakhoz való. 
„Festőknek és költőknek volt joguk 
Mindenkoron, hogy bármit merjenek." 
Tudjuk, s miként magunk igénybe vesszük, 
E szabadságot másnak is megadjuk, 
De nem akként, hogy a szelíd s a vad 
Társúljanak, hogy kígyó és madár, 
Bárány és tigris párosuljanak. 

Nem ritkaság, hogy egy nagyot igérő, 
Fontos bevezetéshez holmi bíbor 
Szegélyt férceinek, hogy már messziről 
Ragyogjon, így, például, amikor 
Diana berkét, oltárát leírják, 
Vagy a pataknak kedves földeken 
Tovakanyargó csörge habjait, 
A Rajna folyamát vagy a szivárványt. 

Horatius satirái és epistulái. i 



Csak az a baj, hogy ott ez nincs helyén. 
Talán szépen tudta ciprust festeni: 
Mit érsz vele, ha egy megmenekült 
Hajótöröttnek meg kell festened 
A fogadalmi képet, melyen ő 
Kétségbeesve küzd a bősz habokkal ? 
A fazekas egy amphorába1 kezdett: 
Pereg korongja s mi kerül ki végre? 
Egy kis csupor. Egyszóval: bármihez fogsz, 
Legyen az mindig egységes egész. 

Nemes Piso s ti, érdemes fiak! 
Nekünk, költőknek gyakori hibánk, 
Hogy megcsal a helyesnek látszata: 
Rövid törekszem lenni, és homályos 
Leszek. Van, aki simaságra vágyik, 
De veszendőbe megy a tüz s erő. 
Dagályos lesz, ki fenségesre tör. 
A földön csúszik, aki módfelett 
Fél a vihartól s óvatoskodik. 
Egy dolgot aki csodálatosan 
Variálni kíván, az a fák közé 
Delphint fest s vadkant a habok közé. 
Vétségbe hajt a hiba kerülése, 
Ha a valódi müérzék hiányos. 
Aemiliusnak iskolája mellett 
Egy alsórendű ércmüves lakik: 
A körmöt is szépen kivési bronzból, 
S puhának látszó fürtöket csinál. 
A fődologban ám boldogtalan: 
Nem fog egészet alkotni soha. 
Tervem ha volna írni költeményt, 
Ehhez hasonló lenni épen úgy 

1 Kétfülű díszedény. 
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Nem kívánnék, mint szép, fekete szemhez 
S holló fürtökhöz csúnya, ferde orrt. 

Oly anyagot válasszatok, ti, költők, 
Amely tehetségteknek megfelel 
És jól meghányjátok-vessétek azt, 
Mit bír meg, mit nem bír meg vállatok. 
Ki képességének megfelelő 
Tárgyat talált, nem hagyja cserben azt 
Se nyelvi készség, sem a tiszta rend. 
A jó rendnek szerintem tiszte az, 
Hogy mondja most, mit most kell mondani, 
S későbbre hagyva mellőzön sokat. 

A szóknak összetűzésében is 
Nagyon figyelmes és finom legyen, 
Ki költeményre tett Ígéretet, 
S használjon egy szót, míg mást vessen el. 
Sajátos bájt nyer avval stílusod, 
Az ismert szót ha ügyes kapcsolat 
Újnak mutatja. Ha véletlenül 
Szükség lesz rá, hogy új szókkal jelölj 
Meg ismeretien, új fogalmakat, 
Sikerrel alkothatsz olyanokat, 
Miket még nem hallottak a tüszős 
Cethegusok, s ha csinyján élsz vele, 
A szabadalmat megkapod reá. 
A minap költött, új szó is hitelt 
Talál, ha hellén forrásból eredve, 
Bölcs kímélettel nyert alkalmazást. 
Miért ne adná meg Vergiliusnak 
És Variusnak Róma népe azt, 
Amit Plautusnak és Caeciliusnak 
Megadott? S mért irigylik tőlem azt, 
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Ha egy kevéssel gyarapíthatám 
A honi nyelvet, mikor Ennius 
És Cato annyi új szót alkotott 
És anyanyelvünk gazdagúlt vele? 
Mindig szabad volt és mindig szabad lesz 
Oly szót alkotni, melyre rá van ütve 
A mai kornak bélyege. Miként 
Az elfutó évvel megváltozik 
Az "erdő lombja: a régibb lehull 
S új nő helyébe, úgy a régi szók 
Divatja múlik és ifjú erőben 
Él és virúl az újonnan szülött. 
Magunkkal s mindenünkkel a halálnak 
Vagyunk adósok. Bárha egy király 
Épít hatalmas kikötőt, amely 
Vihartól védi a hajóhadat; 
Vagy a rég' meddő és hajózható 
Mocsár egyszerre érzi a nehéz 
Ekét s táplálja a szomszéd vidéket;1 

Vagy egy folyónak, amely a vetést 
Rongálta, kell jobb útra térnie:2 

Veszendők a halandók müvei! 
Hogy' állna fenn épségben a beszédjük 
Közkedveltsége és becsülete? 
Sok szó, amely már elhullott, föléled, 
S elhull az, amely most még becsben áll, 
Ha a szükséglet úgy kívánja, mert 
Csupán ettől függ abba' dönteni, 
Hogy a beszédben mi jogos, helyes. 

Királyok és vezérek tetteit 
S nagy háborúkat mily alakba' kell 
1 Miután nagy munkával lecsapolták. 
* Célzás a Tiberis szabályozására, melyet már Julius Caesar 

megkezdett. 



Megírni,1 példát Homerus adott. 
A distichonba kezdetben panaszt,2 

Később a hálát foglalták bele, 
Ha megnyeré, ki miért esdekelt.3 

De ki teremté az elégia 
E mértékét,4 a tudósok ma is 
Vitatják, s a pör nincs eldöntve még. 
Archilochusnak az ő jambusát 
Adá kezébe fegyverül dühe: 
És ezt a verslábat fogadta el 
A vígjáték meg a tragédia, 
Mint párbeszédre legalkalmasabbat,. 
Mivel túlzeng a közönség zaján 
És a cselekvény hordására termett. 
A lantra5 bízta azt a Múzsa, hogy 
Megénekelje az isteneket 
S fiaikat, a győztes birkózót, 
A versenypályán első paripát, 
Ifjak szerelmét s bort, a gondűzőt. 

A tárgyhoz illő versmértékeket 
S a műfajoknak stiíusszíneit ha 
Nem ismerem s nem alkalmazhatom, 
Költőnek akkor mért is mondanak? 
Miért kivánok álszemérmesen 
Inkább tudatlan lenni, mint tanúlni ? 
A komikus tárgy a tragédia 
Hangján előadatni nem kiván. 
Viszont Thyestes lakomája nem 

1 T. i. hexameterben. 
9 Elégia. 
8 Az epigrammában. 
4 A hexameterből é s pentameterböl álló distichont. 
* A lantos költészet fajaira. 



Találja méltónak, hogy köznapi 
És csaknem a komédiához illő 
Versek beszéljék el történetét. 
A művészetnek minden eszköze 
Helyhez kötött, mit meg kell tartani. 
Fennen beszél a vígjáték is olykor 
S a haragos Chremes nagy szódagállyal 
Zsémbel; viszont némelyik tragikus 
Személy lent-járó szókban önti ki 
Búját, mint Télephus vagy Péleus, 
Mikor, mint koldus és földönfutó, 
A rőfös, öblös szókat elveti, 
Ha meg akarja a nézők szivét 
Panassza hatni. 

Nem elég, ha szép 
A költemény, de megnyerő legyen, 
S a hallgató lelkét oda ragadja, 
Hová akarja. Hisz' természetünk, 
A nevetőkkel hogy együtt nevessünk 
És együtt sírjunk a síróval is. 
Ha meg akarsz ríkatni, te magad 
Kesergj előbb: csak akkor fájlalom 
Balsorsod, Télephus vagy Péleus; 
Ha szereped csak hiu szókbul áll, 
Vagy nevetek vagy alszom. Szomorú 
Személy szájába bús szavak valók, 
Haragoséba zord fenyegetők, 
Pajzán személyhez vidám tréfa illik, 
A szigorúhoz a komoly beszéd. 
Mert a természet bensőnk' alakítja 
Először a körülmények szerint: 
Vidít bennünket vagy haragra kelt, 
A bú súlyával földre nyom s gyötör 



Aztán a nyelvvel kifejezteti 
A bennük támasztott érzelmeket. 
Ha a személynek szerepe elüt 
Sorsátul, akkor római lovag-
S közrend azonnal hahotázni kezd. 
Nagy a külömbség, isten szól-e vagy hős, 
Érett öreg vagy egy tüzes legény, 
Serény dada vagy tekintélyes úrnő, 
Világjáró kalmár vagy földmives, 
Colchis szülötte vagy Assyriáé, 
Thebában avvagy Argosban nevelt. 

A jellemekben vagy a hagyományt 
Kövesd, vagy olyat alkoss, amiben 
Nincs ellenmondás. Ha a hős Achillest 
Kívánod színre vinni, légyen az 
Fáradhatatlan, haragos, heves, 
Kérlelhetetlen; ne ismerjen eJ 
Maga felett törvényt és követeljen 
Minderrt magának, mint első vitéz. 
Medea légyen féktelen, szilaj, 
Ino kesergő, hitlen Ixion, 
Io bolyongó, szomorú Orestes. 
Ma van bátorságod, hogy ismeretlen 
Tárgyat vigy színre és új jellemet 
Alkoss, vigyázz, hogy ép' olyan legyen 
Végül is, amilyen kezdetbe' volt 
S legyen magához következetes. 

Az általánost egyéníteni 
Nehéz dolog s így útad biztosabb, ha 
Az íliasból alkotsz színmüvet, 
Mintha merőben újat, ismeretlent 
Viszel a színre. Oly tárgyat, mely immár 



Közkinccsé lett, sajátoddá tehetsz, 
Ha nem jársz olcsó, taposott nyomon, 
Se szóval a szót visszaadni nem 
Iparkodol hűséges fordítóként, 
Se, mint utánzó, nem szorúlsz nagyon szük 
Határok közzé, honnan lábadat 
Kivonni tiltja szégyenérzeted 
Avagy a müszabály. És úgy se kezdd, mint 
A cyclicus költő, az egyszeri:1 

„Énekelek híres hadakat s Priamosnak a sorsát 
Ily nagyhangú Ígérethez vajon 
Méltó lesz-é a folytatás? Vajúdik 
A hegy és szül egy hitvány egeret! 
Lám, mennyivel helyesben jár el az, 
Ki semmit sem tesz értelmetlenül: 
„ Mondd el a férfit, oh Múzsa, ki Trója ledőlvén 
Annyiak elméjét és városait kitanulta.112 

Nem tündököl, hogy aztán füstöt ontson, 
Hanem a füstből készül ragyogást 
Támasztani, úgyhogy csak azután „ 
Szedi elő a sok szép csodadolgot: 
Antiphatest meg Scyllát és Charybdist, 
Meg a Cyclopsot. És nem kezdi el 
Diomedes visszatérését Meleager 
Vesztével, sem Trójának harcait 
A két tojással, melyet Leda szült.:i 

Mindenkor a célpont felé siet, 
S az események sodrába ragadja 
A hallgatót, mikéntha az velük 
Már ismerős voln'; egy-egy részletet, * 

A cyclicus költők a trójai mondakör (cyclus) költői Homeros 
után: Arctinus, Lesches, Stasinus stb. 

2 Az Odysseia kezdete. 
3 Azaz Helena születésével . 
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Amelytől nem vár ragyogó sikert, 
Elmellőz és ekképen hazudik, 
Valótlanságot vegyít a valóval, 
S ügyel, hogy a kezdettel a közép 
Ne ellenkezzék s középpel a vég. k 

Ha oly nézőre vágysz, aki bevárja 
A függönyt s végig ott fii, míg a színész 
A közönséget tapsra hívja fel,1 

Figyelj reám, mit várok tőled én 
És vélem együtt mit vár a közönség. 
Mindegyik életkornak gondosan 
Meg kell figyelned lelkét, jellemét 
S az évek forgásával változó 
Természetes sajátosságokat. 
A gyermek, aki már beszélni tud, 
S a földön biztos lépéssel halad, 
A hasonlókkal vágyik játszani, 
Egy semmiért is megharagszik, aztán 
Kibékül és óránkint változik. 
A pelyhes állu ifjú, aki végre 
A nevelőjétől megszabadult, 
Lóban, kutyában leli örömét 
S a Marsmező verőfényes gyepében ; 
A rosszra úgy hajlik, mint a viasz, 
Azok iránt, kik őt intik, dacos, 
A hasznosat megtenni késedelmes, 
Pazarló, fennhéijázó; csakhamar 
Eldobja azt, mit szeretett imént. 
A férfiúnak mások vágyai: 
Hatalmat és barátokat keres, 
Jár rang után és óvatos, hogy ollyat 
Tegyen, mit aztán megbánhatna még. 

1 A darab végén: „Tapsoljatok!" (Plaudite.) 



Az öreg embert sok baj környezi, 
Vagy mert szerez, de szerzeményeit 
Élvezni fél az istenadta, vagy mert 
Minden dologban félénk és fagyos; 
Halogatódzó, tétlen, élni vágyó, 
Nehézkes és panaszkodó ; dicséri 
A múltat, melyben ő még ifjú volt, 
Bírálja és korholja a jelent. 
Éltünk deléig sok jót s kellemest 
Hoz minden év magával, azután 
Mindent el is visz, amit csak hozott. 
Öreghez illő szerepet tehát 
Az ifjúnak ne adj, se férfinak 
Valót olyannak, aki még gyerek, 
így minden kornak meg kell mindig adnunk 
A véle járó sajátságokat. 

A cselekvény vagy nyílt szinen folyik, 
Vagy elbeszélik, amint végbement. 
Lanyhább hatást tesz a lélekre az, 
Miről csak a fül utján értesült, 
Mint az, mi a megbízhatóbb tanú, 
A szem előtt folyik le és amit 
Maga a néző közöl önmagával. 
De színre mégse vigy oly dolgokat, 
Melyek a színfalak mögé valók 
És távolíts el szem elől sokat 
S egy jól beszélő szemtanúnak add 
Szájába később. így ne vágja le 
Medea nyilt szinen két gyermekét, 
Nyíltan ne főzzön emberhúst az ádáz 
Atreus, ne váljék a nézők előtt 
Procne madárrá, sem Cadmus kigyóvá. 
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Mindazt, mit illyen kézzel fogható 
Módon mutatsz, hitetlen' elvetem. 

Az oly darab, mely kíván tetszeni 
És újra színre jutni, ne legyen 
Öt felvonásnál több, se kevesebb. 
Isten ne lépjen közbe, ha csak oly 
Bonyodalom nincs, mely megérdemel 
Ilyen megoldást,1 s negyedik személy 
A párbeszédbe ne szóljon belé. 
A kar egy színész tisztét s szerepét 
Kell hogy betöltse; felvonás-közökben 
Ne énekeljen semmit, aminek 
A cselekményhez nincs köze s a célnak 
Meg nem felel. A jóknak fogja pártját, 
És adjon jó tanácsokat nekik, 
Békítse a haragvót, szívesen 
Nyugtassa meg az aggódó szivet. 
Az egyszerű életmódot dicsérje, 
Szintúgy az üdvös, jó törvényeket, 
Az igazságot és nyitott kapáit 
A békességnek. Rejtegesse, amit 
Reá bizának s kérje az Eget, 
Hogy a szerencse hagyja el a gőgöst 
És térjen vissza a boldogtalanhoz. 

A fuvola nem az volt rég, mi ma; 
Nem volt réz foglalatja és a kürttel 
Versenyre nem kelt: vékony, egyszerű 
Nád volt, egypár lyuk rajta; arra jó 
Csak, hogy a karnak a hangot megadja, 
Hogy énekét kisérje és az akkor 
Még nem nagyon zsúfolt nézőteret 

1 Deus ex machina. 



Kis hangjával betöltse, hol a még 
Nagyon is könnyen megszámlálható, 
Kicsiny közönség össze-összegyűlt: 
Jámbor, derék nép és igénytelen. 
Győzelmesen hogy bővíté határit 
És nőtt a város terjedelme is, 
S szokásba vették ünnepségeken, 
Büntetlenül a bornak élvezését: 
A kardalokból s dallamokbul is 
Eltűnt a régi, szigorú szabály. 
Hisz' finom izlést hogy' lehetne várni 
A tanulatlan paraszttól, mikor 
Munkája megszűntével együvé 
Került a városnak lakóival, 
A közönséges az előkelővel? 
így eshetett meg, hogy a fuvolás 
Művészetéhez táncot, fényűzést 
Csatolt s uszályos, bő bíborpalástban 
Lépdelt a színen. így az egyszerű 
Lant is több húrt kapott és teljesebb 
Lett hangzata.1 A kardal nyelve is 
Szokatlanúl merész lett, az előbbi 
Bölcs oktatás és a jövőbe látó 
Intés helyett dagályba fúlt s homályos 
Lett, mint a delphi jósszéknek szava.2 

Tragédiával aki legelőször 
Versenyre kelt volt egy hitvány bakért,3 

1 Terpander idejében 7 húrja volt a lantnak, Timotheus (Euri-
pides kortársa) óta 11. 

* A kardalnak ez a változása a görög tragédiában történt. 
3 Horatius itt a tragédiának elterjedt magyarázatát követi, hogy 

t. i. a versenyben győztes egy bakot (tragos) kapott jutalmul. A tra-
gédiának helyesebb magyarázatát adja az Etymologicum Magnum, t. i. 
hogy az bakkecskék (satyrosok) éneke. 

204 



Később a pusztán őzbőr-mezbe bújt 
Satyrusoknak mezei hadát is 
Színpadra vitte1 s a tragédia 
Cothurnusának megsértése nélkül 
Dévaj tréfákat űzetett velük, 
Mert jónak látta, hogy az áldozat 
Után becsípett és már fékevesztett 
Nézőt lekösse kedves, új dolog 
Varázslatával. Ám csak úgy tanácsos 
E gúnyolódó, vidám cimborákat 
A közönségnek béajánlani 
S ily pajzán játékkal cserélni föl 
A végbement komoly tragédiát, 
Hogy az az isten s az a hős, akit 
Imént királyi bíbor és arany 
Palást borított s most a satyrus-
Játékba' föllép, ne beszéljen úgy, 
Miként útszéli csapszékben szokás, 
De míg magassabb régiót keres, 
Az űrbe s a felhők közé se szálljon. 
Méltatlan a Tragédiához2 az, 
Hogy léha verseket fecsegjen össze, 
Miként a tisztes háziasszony is, 
Kit egy-egy ünnep táncot lejteni készt, 
Csakis pirulva tölt rövid időt 
A nyers satyrusoknak népe közt.3 

Ha én, Pisók, satyrjátékot írnék, 
Nemcsak dísz nélküli s mindennapi 

1 A satyrus-játékban. Valósággal azonban nem a satyrus-játék 
fejlődött a tragédiából, hanem a tragédia a satyruskar énekelte dithy-
rambusból. 

1 A tragédia Múzsájához. 
* Voltak olyan ünnepek, mint pb az istenanya ünnepei, melyeken 

a matrónák is táncot lejtettek. 
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Beszéddel élnék, és a tragikus nyelv 
Színétől nem távoznám annyira, 
Hogy külömbséget ne tegyek a közt, 
Davus beszél-e és a szemtelen 
Pythias, aki egy talentumot 
Zsarol Simótól vagy az agg Silenus, 
Az ifjú, Bacchus hü cselédje s őre. 
Az ismert nyelvet alakítanám 
Költőileg, hogy bárki azt hihesse, 
Ezt tudja ő is, de ha megkísérti, 
Hadd lássa, hogy bármennyit izzad is, 
Hiába minden fáradsága. Oly hatalmas 
A kapcsolat s a jó elrendezés, 
Olyan költői díszben tündökölhet 
Az életből vett nyelv, a megszokott. 
Az erdőkből színpadra vitt satyros, 
Úgy vélem, óvakodjék úgy beszélni 
Mintha az utcán vagy a fórumon 
Voln' otthon és a finom ifjúság 
Édeskés nyelvén verseit ne mondja, 
Se ajjas és gyalázatos beszédre 
Ne nyissa száját; mert megbántja így 
Azt, akinek van lova, atyja, pénze1 

S nem vészi azt jó néven és nem ád 
Koszorút érte, ami tetszik annak, 
Ki csak borsót vásárol s gesztenyét. 

Egy hosszú szótag a rövid után: 
Jambus. Gyors menetű láb, ép' ezért 
Az elejétől végig tiszta hat 
Jambusbul álló vers is trimeter2 

1 Tehát a lovagokat é s a nemeseket . A szabadosnak jogilag nem 
volt atyja, csak patrónusa. 

2 Mert két jambusláb tett egy metrumot; így a hatos jambus 
3 metrumból áll. 



Nevet kapott; nem sokkal azelőtt, 
Hogy egy kicsit lassabban, súlyosabban 
Jusson a fülhöz, szíves türelemmel 
Megosztozott a lassú spondeusszal 
Ősi jogán, de nem úgy, hogy a páros 
Lábakon is átadta vőn helyét.1 

De ez a jambus Accius híres 
Trimetereiben ritkaság bizony,2 

S ez Ennius drámáinak súlyos 
Verseit is csúf váddal illeti, 
Hogy hebehurgyán és gondatlanúl 
Végezte dolgát, vagy nem ismeré 
A verselésnek műszabályait. 

Nem mindenik műbíró veszi észre 
A verselésnek döcögéseit, 
Viszont a római költők iránt 
Oly elnézéssel volt koruk, hogy az 
Hozzájuk méltatlannak mondható. 
Ezért talán én elhagyjam magam 
S kényemre írjak? Vagy habár hiszem, 
Hogy észre fogják venni a hibát, 
De annyira ügyeljek csak magamra, 
Az elnézésnek ép' hogy át ne lépjem 
Határait? Hiszen ha elkerültem 
A megrovást, azzal dicséretet 
Nem érdemeltem. A ti kezetek 
Forgassa nappal és forgassa éjjel 
A görög mintaképeket! De persze 
Eldőditek Plautusnak rhythmusát 

' A jambicus trimeter a páros lábakon megköveteli a tiszta 
jambus-lábat. 

8 Szóval Accius a páros (második és negyedik) lábakon is helyet 
adott a spondeusnak. 
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És élceit dicsérték és csodálták; 
S bizony nagy elnézéssel, hogy ne mondjam, 
Balgán tevék ezt, ha ugyan ti s én 
Tudjuk, mi a külömbség durvaság 
És elmeél közt és a metrikát 
Kiméri ujjunk s érzi a fülünk. 

A tragikus Múzsának, mint beszélik, 
Eladdig ismeretlen műfaját 
Thespis találta fel s darabjait 
Kordéján szállítá tovább: azon 
Adák elő és éneklék azok, 
Kik borseprővel mázolták be arcuk. 
Később az álarc és tisztes palást 
Alkalmazója, a nagy Aeschylus 
Szerény deszkákból színpadot emelt 
S megtanított felségesen beszélni 
És cothurnusba' járni. Ezután 
Következett az ó-komoedia, 
Amely elég nagy tetszést aratott, 
Amíg szabadszólása elfajult 
S korlátozó törvényre is szorúlt. 
A törvényt elfogadta, és a kar 
Végkép elnémult, szégyenletesen, 
Támadni minthogy megszűnt a joga. 
Semmit se hagytak a mi poétáink 
Megpróbálatlanúl, s nagy érdemük, 
Hogy el merének a görög nyomoktól 
Pártolni és hazai tetteket 
Dicsőitettek, akik a praetextát 
És a togátát hozták színpadunkra.1 

1 A praelexta a római tárgyú dráma, melyben toga praelextában 
(szélesszegélyű tógában) léptek fel az előkelő személyek; a togata a 
római tárgyú vígjáték. A görög lárgyú vígjátékot palliatának nevezték 
a benr.e szereplő palliumról, a görög köpenyegről. 
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Nem is aratna kisebb hírnevet 
Latiumunk a költészet terén, 
Mint a derékség bajnok-tettivel, 
Ha nem restellenék a csiszolás 
Fáradságát, mely sok időt kíván, 
A mi költőink valamennyien. 
Ti, ős királyunk, Numa vérei,1 

Oly költeményt csak ócsároljatok, 
Melyet sokáig tartó csiszolás 
Ki nem formált és tán tízszer is 
Ki nem simított kis köröm hegyig. 

Az isten-adta tehetségről azt 
Hirdette, tudjuk, már Democritus, 
Hogy boldogítóbb égi adomány, 
Mint a művészet, a bajoskodó, 
S józan költőktől megtagadta még 
A Helicont is. Ezért poétáink 
Jórésze már körmét se vágja le, 
Sem a szakállát, a fürdőt kerüli, 
A társas élet hely'tt magányt keres. 
Hisz' a költőnek a nevét s becsét 
Úgy éri el csak, ha fejét, melyet 
Ki nem gyógyítna három Anticyra, 
Borbély kezére nem bízza soha. 
Én balgatag, ki tavasz idején 
Tisztulni vágyva kiöntöm epém! 
Másként nem alkothatna senki 
Jobb költeményt: de ily áron soha! 
Tehát a fenkő tisztét vállalom, 
Mely vágni nem tud, ámde a vasat 

1 A Pisók. 
2 Azaz fontosabb rám nézve epémtől megtisztulni 

g e s lenni, mint költői extasisba esni. 
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Kiélesíti: én magam nem írok, 
Csak a poéta tisztét, hivatását 
Fogom tanítni: honnan nyerhető 
A gondolatkincs? Milyen szellemi 
Táplálék képzi s fejleszti a költőt? 
Mit illik, mit nem illik tennie? 
Mit érhet el művészi öntudat 
S balképzelődés hova tévelyít? 

Igazi költészetnek kezdete 
És főforrása: életbölcseség. 
A Socratest követők írati 
Megadhatják hozzá az anyagot, 
S magát a dolgot ha megismeréd, 
Önként jön a szó. Ki tudja, mivel 
Adós honának, jóbarátinak, 
Hogy' kell szeretni az atyát, a testvért, 
Vendégbarátot; mily tiszt háramol 
A senatorra, a biróra, vagy 
A hadba küldött fővezérre, az 
Minden személynek a hozzávaló 
Szerepet adja. Azt tanácsolom 
Tanúit ábrázolónak, hogy figyeljen 
Az igaz élet és erkölcs örök 
És ideális mintaképire 
S azoktól végyen élő hangokat. 
Olyan darab, melyben sok a nemes, 
Szép gondolat s ragyognak jeliemi, 
Habár külömben nem sok bája van, 
Ereje sem nagy, sem művészete, 
Gyakorta jobban leköti a népet 
S lelkét erősben gyönyörködteti, 
Mint tartalmatlan versek s zengzetes 
Bohóskodások. Ah, a görögöknek 



Adá a Múzsa fennkölt ihletét 
A géniusznak, csak a görögöknek 
A kerekded beszéd művészetét: 
A dicsőségen kívül ő nekik 
Nincs semmi vágyuk. Római fiúk 
Csak azt tanulják jó-sok fejtöréssel, 
Hogy kell az as-t1 száz részre osztani. 
„No mondja meg csak Albinus f ia: 
Öt-unciásból hogyha elveszünk 
Egy unciát, a maradék mi lesz? . . . 
Már megmondhattad volna!" — ,Egy triens'. — 
„Helyes! Te majdan jól gazdálkodol. 

"S hozzá ha kapsz egy unciát, mi lesz?" 
,Egy fél as / — Hogyha a pénz vágya így 
A gyermeki lélekbe már belé 
Rozsdásodott, vájjon remélhető, 
Hogy költemények jönnek létre még, 
Melyek méltók a cédrus olajára, 
Ciprus-kazetta védő rejtekére? 

A költő célja, hogy használjon, avvagy 
Gyönyörködtessen, vagy egyszerre nyújtson 
Az életünknek hasznot és gyönyört. 
Az oktatást, azt végezd röviden, 
Hogy a fogékony lélek értse meg 
Legott és tartsa hű emlékezetben. 
Ha telve a szív, amit bele öntesz, 
Kicsordul onnan, mint felesleges. 
Ha költeményed célja a gyönyör, 
Valószerűség légyen abban is, 
És lehetetlen dolgokat meséd 
Ne törekedjék elhitetni; így 

1 Az as római pénz, mely régebben csaknem két koronát, Cicero 
korában már csak egy pár fillért ért. 12 unciára oszlott. 
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A gyermeket, kit Lamia befalt, 
Ne húzza élve gyomrából elő. 
Az erkölcs dolgában haszontalant 
A már idősbek rendje elveti, 
Az ifjú nép meg orrot fintorít 
Oly költeményre, mely fanyar-komoly: 
Mindenkinek tetszését megnyeri, 
Ki kellemessel hasznosat vegyít 
S az olvasónak épen oly gyönyört 
Nyújt, mint okúlást. Ilyen könyv szerez 
Egy pár fillért a kiadónak is; 
Ily könyv átkél a tengeren s örök hírt 
Nyer írójának messze földeken. 

De mindamellett vannak oly hibák, 
Mik megbocsáthatók; hiszen a lant 
Sem adja mindig épen azt a hangot, 
Melyet a játszó kéz és ész akar, 
S gyakorta élest ád a mély helyett, 
És célba mindig az íj sem talál. 
De amely költeményben több a fény, 
Néhány folton nem ütközöm meg ott, 
Miket vagy gondatlanság ejthetett, 
Vagy gyarlóság, a közös emberi. 
Az elnézésben hol van hát határ? 
Miként a másoló, ha minden intés 
Dacára mindig egy dologba' vét, 
Bocsánatot nem nyerhet; mint a lantost 
Kinevetik, ha mindig egy húron 
Fog hamisat: úgy nékem az a költő, 
Ki egyre csak vét, Choerilus leszen, 
Akinek egy-két sikerült helyén 
Álmélkodom s mosolygok; mert habár 
Bánt, ha a jó Homerus szundikál, 



De oly nagy munka mellett nem csoda, 
Az alkotó ha olykor szendereg, 
A költemény a festményhez hasonló: 
Van oly festmény, mely jobban megragad, 
Ha közelebb állsz, más, ha távolabb; 
Ez félhomályt, az teljes fényt szeret 
S a mííbiró szemétől nem remeg; 
Ez egyszer tetszett, az, ha majd tizedszer 
Szemléled, akkor is tetszeni fog. 

ífjű barátim idősebbike! 
Habár tudom, hogy bölcs atyád szava 
Formálja lelked és külömben is 
Értelmes ifjú vagy, eszedbe vésd: 
Némely dologban még elnézhető 
A tisztességes középszerűség: 
Egy közepes jogtudósban koránt sincs 
Oly ékesszólás, mint egy Messalában, 
Sem oly tudás, mint egy Cascelliusban, 
Mégis becsülik; ám középszerű 
Költő kegyelmet nem talál sem isten, 
Sem ember, sem — a kiadó előtt. 
Mint jó ebédnél bánt a rossz zene, 
Hitvány kenőcs vagy mák szárd mézbe1 mártva, 
Mert meglett volna ezek nélkül is 
A lakoma: ép' ügy a költemény, 
Mely arra termett s az a célja, hogy 
Gyönyörködtesse lelkünket, ha kissé 
Lecsúszik a magasból, legurul. 
Ki harcjátékhoz mitsem ért, sohsem vesz 
Fegyvert kezébe az a Mars-mezőn; 
Labdát, korongot, abroncsot ki nem 

1 A sardiniai méz kesernyés volt. 



Tud hajtani, az nyugton is marad, 
Ki ne fütyüljék a zsúfolt padok; 
De aki verset nem tud költeni, 
Költ mégis vakmerően. Hogyne? Hisz' 
Tisztes szülőknek szabad gyermeke, 
És, ami fő, van olyan vagyona, 
Mint egy lovagnak s nincs nevén mocsok! 

Tudom, te semmit sem fogsz mondani, 
Se tenni, mit tilt jobb természeted: 
Ettől józan belátásod megóv. 
Ha. mégis egykor írnál valamit, 
Juttasd el a műértő Maecius, 
S atyád füléhez, az enyémhez is, 
S kéziratát kilenc esztendeig 
Tartsd a fiókban: míg ki nem adod, 
Megsemmisítheted; a kibocsátott 
Szó vissza többé nem repül soha. 

Amíg az ember erdőkben lakott, 
Az istenek szent papja, Orpheus 
Szoktatta őt le öldöklésrül és a 
Hozzá méltatlan életről; ezért 
Mondták felőle, hogy "megszelidíté 
A bősz oroszlánt s a tigris dühét, 
így Amphionról, Theba városát 
Ki alapítá, szintén azt beszélték, 
Hogy lantja szép szavával szirteket 
Megmozdított s hizelgő énekével . 
Oda vezette, ahová akarta. 
Ez volt a bölcseségnek kezdete: 
Magántól a közt, profántól a szentet 
Elkülönítni, tiltani bitang 
Szeretkezést, a férjnek jogot adni, 



Építni várost, fába vésni törvényt, 
így tettek szert hírnévre, tiszteletre 
Isteni költők s költeményeik. 
Ezek után jött a dicső Homerus, 
Majd Tyrtaeus, ki költeményivei 
Véres csatákra lelkesítgeté 
A férfi-leiket; versbe foglalák 
A jósigéket, bölcs életszabályt; 
Királyi kegyre a Múzsák dalával 
Pályáztak, és a hosszú, mezei 
Munkák kedves befejezéseül 
A színjáték is létrejött. No, lásd : 
A Múzsa lantja s a dalos Apollo 
így szégyenedre sohse válhatik. t 

Sokat vitatták, hogy szép költeményt 
Melyik teremt: természet vagy művészet? 
Én azt hiszem, hogy gazdag ér nekűl 
Sem a tanulmány nem használ sokat, 
Se tehetség, ha# parlagon marad, 
fey egyik a másikra rászórúl 
S barátságos frigyben kell élniök. 
A versenypályán ki elérni vágyik 
Kitűzött célját, az már gyermekül 
Tett, tűrt sokat, fázott és izzadott, 
S tartózkodott a bortól, szerelemtől. 
A fuvolás, ki díjt nyert Delphiben, 
Tanult előbb és félte mesterét. 
Könnyű, de nem elég azt mondani: 
„Amit én írok, az mind műremek; 
Ki utolsónak ér a célhoz, az 
Koszos bárány lesz;1 szégyen lenne rám 

1 Gyermekjátéknál szokásos mondás. 



Hátul maradni és bevallani, 
Hogy amit nem tanultam, nem tudom." 

Miként a kikiáltó összecsődít 
Az olcsó portékához sok vevőt, 
Ugy a poéta," ha van földje sok 
És pénze bőven, jól kamatozó, 
A hízelgőket a haszonra úgy 
Csábítja, vonzza. Ha meg épen érti 
A módját és ad jó ebédeket, 
Sőt jót is áll a könnyelmű szegényért 
S- kiszabadítja a szorongatott 
Vádlottat a csávából, én csodálnám, 
Ha meg tudná az ilyen boldog ember 
Külömböztetni a hazug baráttól 
Az igazat. Ha te ajándokot 
Adtál vagy ígértél valakinek 
S látod, hogy örvend, akkor versedet 
Ő néki fel ne olvasd, mert legott 
Ekképen ujjong: „Szép! Remek! Dicső!" 
S amint a vers kivánja, sáppadoz, 
Vagy részvevő könnyeknek harmata 
Pereg szeméből, ugrál örömében, 
Vagy elképedve döngeti a földet. 
Miként a felfogadott siratok 
A temetésen szóba', tettbe' szinte 
Nagyobb keservnek adják a jelét, 
Mint az, ki teljes szivéből busúl, 
Úgy a hizelgő, bár titkon nevet, 
Sokkal nagyobb megindulást mutat, 
Mint a barát, ki őszintén dicsér/ 
Mondják, királyok próbálták ki úgy, 
Hogy ez vagy az barátságukra méltó, 
Hogy jó-sok bort itattak meg vele. 



Ha verset írsz, mindjárt megismered, 
Hogy a barátod, aki úgy dicsér, 
Nem róka-é, ki hollót lépre csal? 

Ha felolvastál volna valamit 
Quintiliusnak, így szólt volna ő : 
„Javítsd ki, kérlek, ezt, azt, itt meg ott." 
S ha válaszolsz, hogy jobban nem tudod, 
Hiába próbáltad már többször is, 
Azt mondja, vesd el az egész helyet 
S a rosszúl formált versek anyagát 
Helyezd üllőre s kalapáld ki jobban. 
Hibád ha véded javítás helyett, 
Nem veszteget rád több szót hasztalan, 
Versenytárs nélkül ám bámuld s szeresd 
Magadat és a müvedet magad. 
Becsületes, szakértő kritikus 
Megrójja ám a kontár verseket, 
Korholja azt, mely érdes és kemény, 
A dísztelenhez fekete vonást 
Húz megfordítva íróvesszejét, 
Lemetszi a burjánzó díszeket, 
Világosságot kíván, hol homály van, 
A kétértelműségre rámutat, 
Megjegyzi, amin változtatni kell: I 
Egy Aristarchus tisztét végezi. 
Nem mondja: ,Mért bántsam barátomat 
Apró hibákért?' — Ez apró hibák 
Komoly bajokba dönthetik, ha majd 
A nyilvánosság kedvezőtlenül 
Fogadja müvét s gúnnyal fizeti. 

Mint a rühest vagy sárgaságba' sinylőt, 
Vagy Diana haragja vert bolondot, 



Akkép kerüli minden józan eníber 
Az eszelős poétát: gyermekek 
Vigyázatlan hada kiséri csak 
És csúfolódik véle. S amig ő 
Fejét fennhordva, mint egy madarász, 
Mikor rigóra les, bolyongva jár 
S verset böfög, bizony megeshetik, 
Hogy egy gödörbe, cisternába pottyan. 
Akkor kiálthat messze hallhatólag: 
„Oh emberek, segítség!" — senkinek 
Se lészen arra kedve, hogy kihúzza. 
S ha tán akadna, ki segíteni 
Akarna rajta s kötelet bocsátni, 
így szólanék ahhoz: „Honnan tudod, 
Nem kész-akarva ugrott-é bele 
S nem is kívánja, hogy kimentsd belőle«?" 
És elbeszélem a siciliai 
Költő halálát. „Empedocles, aki 
Szerette voína azt, hogy halhatatlan 
Istennek higgyék, hidegvérrel ugrott 
Az Aetna izzó kráterébe." Légyen 
Elveszni a költőknek szent joguk! 
Ki akaratja ellen menti meg, 
Oly jogtalant tesz, mint ki megöli. 
Nem is először cselekedte tán, 
És ha kihúzzák, az nem várható, 
Hogy észre tér s lemond a hírnyerő 
Halál utáni vágyról. És nem is 
Világos, mért kell verset írnia: 
Beszennyezé-e atyja hamvait, 
Vagy elpusztított tán szentségtörőn 
Egy villám-verte szent helyet keze?1 

Bizonnyal őrjöng és miként a medve, 

1 S ezért az istenek rótták reá büntetésül a versírás mániáját. 



Mely ketrecének rácsát áttöré, 
Úgy szétszalasztja a tudóst, tudatlant 
Élvezhetetlen verselményivel. 
Kit megkapott, erősen tartja azt, 
Agyon olvassa s el nem engedi, 
Mint a nadály, mely addig csügg a bőrön, 
Amíg magát vérével tele szívta. 

• • • 
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JEGYZETEK A SATIRÁK 
ELSŐ KÖNYVÉHEZ. 

1, Elégedetlen világ. A safirák megnyitójának, mely 
épen úgy Maecenasnak van ajánlva, mint az első óda, első 
epódus és e lső epistula is, az emberek e légedet lensége a 
tárgya, melynek forrását a költő a kapzsiságban és a zsu-
goriságban látja, melytől ő is, Maecenas is ment volt. 
Programmszerű bevezetésül utoljára készült. 

3. Szálka és — gerenda. A költő e satirában humá-
nus türelmet ajánl embertársaink gyöngeségeivel szemben, 
mivel hiba nélkül senki sincsen („Ne ítélj, hogy ne ítél-
tessél") s gúnyolja a stoikusoknak azt a tanítását, hogy 
minden vétek egyforma. 

4. A satira védelme. H. védekezik azok ellen, akik 
őt, mint satiraírót kaján rosszakarattal vádolták s elmondja, 
hogy atyja szoktatta reá mások hibáinak megfigyelésére, 
mint intő példákra, mert a mások vétkeinek megufá/ása 
legjobb nevelője az ifjú léleknek. Atyjának köszönheti, 
hogy lelke ment minden erkölcsi mételytől. Bizonyos sze-
líd húmorral kifejti, hogy satiráit nem is tartja igazi költe-
ményeknek, csak a mindennapi beszéd egyszerű mássainak. 
Ezért nem is költői szempontból kell őket megítélni. 

5. A brundisiumi út. Mint Lucjlius egyik saíirájában 
Rómától Capuáig, onnan a part mentén Messanáig tett 
utazását, úgy H. itt azt az utazását írja le naplószerű rész-
letességgel , melyet Kr. e. 37 tavaszán Maecenasszal együtt 
Rómától Brundisiumig tett meg, a mintegy 500 kilométernyi 
utat 15 nap alatt. Maecenas utazásának az volt a célja, 
hogy Octavianus megbízásából Antoniusszal megbeszélje 
a kibékülés föltételeit. Maecenas é s Cocce ius (Octavianus 
megbízottai), Fonteius Capito (Antonius megbízottja), Ho-
ratius, Plotius, Varius é s Vergilius a Maecenast kisérő 
baráti társaság volt. 

223 



6. A szabados fia. Felelve azoknak az irigyeknek, 
akik sanda szemmel nézték é s helytelenül ítélték meg 
Maecenasszal való barátságát, elmondja a költő e barátság 
történetét, melyből kitűnik, hogy Maecenas barátságát nem 
a véletlen szerencsének vagy tolakodásnak köszönheti. Hogy 
pedig lelkületével Maecenas tetszését kiérdemelte, azért 
atyjának, a szabadosnak tartozik örök hálával. A fiúi kegye-
letnek e szép emléke 37-ből való. 

7. A pörlekedők. Az Octaviustól számkivetett P. Rupi-
liiis Rex, praenestei lovag é s Persius, clazomenaei üzérkedő 
elkeseredett pört folytattak egymás ellen Kisázsiában: meg-
jelentek Brutus ítélőszéke előtt s előadták ügyüket. 43-ban, 
Caesar megö lése után Brutus Kisázsia propraetora volt s 
vele volt Horatius is mint tribunus militum. így H. tanúja 
volt a komikus csetepaténak, melyet e tréfás leírásban meg-
örökített, s melynek éle a Rex-szel való szójátékban van, 
f. i. hogy Brutus, aki királyokat ölt (őse , Junius Brutus 
pedig királyokat űzött el), tegye el láb alól ezt a pörle-
lekedő Rex-et is. 

8. Priapus beszél. Az Esquilinus-hegyen, mely régeb-
ben temetőül szolgált, Maecenas palotát építtetett é s par-
kot rendeztetett, kijebb szorítva a temetőt. A parkban fel-
állították a kertek védőistenének, Priápusnak fából faragott 
képmását. Ennek a szájába adja a költő sze l lemes inven-
tiója ezt a satirát, melynek célja az 5. é s 17. epódusban 
megtámadott varázsló Canidiának é s társainak pellengérre 
állítása. 

9. A tolakodó. Mintegy kiegészítve a 6. satirát, a költő 
kellő világításba helyezi Maecenasszal való viszonyát, mi-
kor egy tolakodó versfaragó typikus alakjában azokat az 
irigyeket rajzolja, akik az ő pártfogása útján szerettek volna 
Maecenasnak közelébe férkőzni. „A kedves szeszély é s 
eleven je l lemzés kabinetdarabja" (Ribbek). 

10. Lucilius. A költő igazolja a 4. satirában Lucilius-
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ról mondott ítéletét, egyben bővebben kifejti és saját költői 
egyéniségét is jellemzi. Valószínűleg válasz azoknak, akik 
megütköztek a Luciliusról mondott bírálaton. H. elismeri 
Lucilius érdemeit, magával szemben elsőbbségét, s nem 
merné a babért letépni a fejéről, de kifogásolja és kevesli 
benne a műgondot, mely nagyon fontos kelléke a költői 
alkotásnak. 

15 Horatius satirái és epistulái. 





JEGYZETEK A SATIRÁK 
MÁSODIK KÖNYVÉHEZ. 

1. Tanácskérés. H. egy költöft párbeszéd folyamán 
tanácsot kér C. Trebatius Tesla híres jogtudóstól, mitévő 
legyen, mikor annyian hibáztatják satiráinak tartalmát é s 
hangját, sőt költői becsüket is kétségbe vonják. Trebatius 
azt tanácsolja, hagyja abba a satiraírást, inkább énekelje 

meg Octavianus tetteit. A költőnek így alkalma van kifejteni 
i 

a satiraírásra való jogosultságát s a hivatottság hiányával 
menteni azt, hogy eposzírásra nem vállalkozik. 

2. Mértékletes élet. A költő a régi jó idők képviselő-
jével, Ofellus, venusiai földmívessel mondatja el a mérték-
letes, józan élet szabályait, melyekkel annyian kiáltó ellen-
tétben állottak a korában annyira elharapózott fényűzéssel , 
pazarlással, másrészt a cynismusig menő fukarsággal is. 
Szóval a józan középutat kell ebben is követni. 

4. A szakácsművészet titkai. Egy bizonyos Catius, 
kit külömben nem ismerünk, a szakácsművészet titkait 
adja elő, melyekbe épen most avatta be e művészetnek 
elsőrangú mestere. A nagy le lkesedéssel előadott minutiosus 
szabályok arra valók, hogy nevetségesekké tegyék azokat 
a balgatagokat, kik ínyjük élvezetében keresik az élet 

. legnagyobb boldogságát. 
5. Az örökségszerzés szabályai. Homeros Odysseiá-

jának XI. énekében Ulixes az alvilágban jóslatot nyert 
Tiresiastól, a híres thebai jóstól s megtudta tőle az ithacai 
állapotokat, nev. hogy a kérők már csaknem egész vagyonát 
fölemésztették. Horatius fictiója szerint most, mintegy e 
beszélgetést folytatva, arra kéri a jóst, adjon fanácsot, 
mikép segíthetne vagyoni állapotán. Erre Tiresias — a 
Rómában nagyon elharapódzott rút örökségvadászásra cé-
lozva — kifejti neki az örökségszerzés szabályait, melyeket 
követve célját elérheti. A satira egy helyéből mtg^iapít-
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ható írásának ideje, t. i. az az idő, mikor Oclavianus már 
győzött Actiumnál, de még nem indult el a parthusok 

. ellen, tehát Kr. e. ,30. 
6. Város és falu. A költő — 31 őszén — kedvesen 

rajzolja azt a c sendes boldogságot, melyet Maecenastól 
33-ban kapott mezei jószágán, Sabinumban élvez s ezzel 
azt a gondolatot illusztrálja, hogy az igazi boldogságot nem 
a nagy világ zajában, hanem a természet ölén, c sendes 
visszavonultságban találja fel az ember. Ez a költemény 
nem is annyira satira, mint inkább a lelki életből merített 
bájos idyll: „a horatiusi saiiraköltészet koronája" (Kiessling). 

8. Nasidienus lakomája. Fundanius vigjátékíró az utcán 
részletesen elbeszéli költőnknek a dúsgazdag Nasidienus 
lakomájának lefolyását. Nasidienusban (költött név) a fel-
kapaszkodott, de szellemtelen, művelt tapintat híjján levő, 
typikus gazdag ember esetlen úrhatnámságát, fösvénységre 
valló s az igazi úri bon-ton ellen vétő ízetlen dicsekvéseit 
állítja pellengérre a költő. 

• • • 
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JEGYZETEK AZ EPISTULÁK 
ELSŐ KÖNYVÉHEZ. 

1. Új életirány. Az ódák három első könyvének ki-
adása után Horatius jó ideig nem nyúlt a lanthoz. Maecenas 
buzdította, hogy folytassa költői működését. Erre a buz-
dításra felel ebben a Maecenashoz intézett epistulában, 
mint az episíulák első könyvéhez írt prologusban. Kora, 
komolyabb hangulata és egy belső hang azt kívánja, hagyja 
abba a költészet játékait s foglalkozzék az é letbölcseség 
tanulmányával, amiben a költészet csak akadályozná. A 

phiíósophiában főleg az igaz és a jó kérdése érdekli ; 
• 

egy mesternek sem esküszik a szavára, hanem mindenik 
philosophiai rendszerből azt fogadja el, amit jónak, célra-
vezetőnek, praktikusnak íafál. Ahelyett tehát, hogy erényt 
prédikálna s másokat buzdítana a jóra, azt fejti ki, miért 
törekszik 5 maga az erkölcsös életre s mért szenteli életét 
az erkölcsiség kérdéseinek, melyeket épen az itt követ-
kező epistulákban fejteget. — Ez epistula kelte Kr. e. 20-ra 
tehető. A költő ekkor 45 éves volt. 

2. Homerus. Horatius, mint sok századdal később 
Göíhe, idősebb korában is visszatérve Homerushoz, Prae-
nestében nyaralása közben újra elolvasta az Iliast, meg 
az Odysseiát és úgy találta, hogy a bennük szereplő jel-
lemek sokkal szemléletesebb és vonzóbb képben állítják 
szemünk elé a bölcseség és erény tanait, mint a legkiválóbb 
bölcselkedők művei. Ezzel az ifjú Lolliust, kihez a levél 
intézve van, atyáskodó jóindulattal szintén Homerus tanul-
mányozására, általában a nemes példák követésére es 
igazi é letbölcseség szerzésére buzdítja. Neki szól a 18. 
levél is. 

3. Julius Florushoz. Midőn Augustus (Kr. e. 21) meg-
bízta fogadott fiát, a 21 éves Tiberius Claudius Nérót, 
menjen seregével Armeniába s helyezze vissza trónjára 



Tigranest, több fiatal író csatlakozott az ifjú vezér kísére-
téhez, köztük Julius Florus is, kinek ez az epistula (vala-
mint az Ep. II, 2) szól. 

4. Albius Tibullushoz, a szerelmi elégia kiváló művelő-
jéhez van intézve az Od. I, 33 is. Úgylátszik, Tibullus mélabús 
hangulatban volt, ezért kívánta őt H. baráti melegségge l 
vigasztalni s humorával földeríteni. 

5. Meghívás Torquatushoz. A költő előkelő ügyvéd 
barátját, Torquatust, kihez később még az Od. IV, 7-et 
intézte, barátságos, szerény lakomára hívja magához római 
otthonába Augustus születése napján szept. 22. (Kr. e. 20). 

6. A boldog élet útja. Numiciust, kihez e levél intézve 
van, nem ismerjük. „Semmin sem álmélkodni" (Nil admi-

ran) nem azt akarja mondani, hogy minden csodálatot el 
kell magunkban fojtanunk, hanem hogy lelkünk legyen ment 
minden szenvedélyes izgalomtól, amit csak úgy érhetünk 
el, ha belátunk a természeti je lenségek mivoltába s a földi 
javakat nem becsüljük értékükön felül: hiszen még az 
erény után való törekvésben sem helyes a túlzás. 

7. „Egy kis független nyugalmat!" H. 22 augusztu-
sában gyöngélkedvén, egy pár napra Sabinumába ment 
üdülni, de ott olyan jól érezte magát, hogy a pár napból 
egész hónap lett. Maecenas kifogyván a türelemből, levél-
ben szemrehányásokat tett neki é s visszatérésre nógatta, 
miből H. a hálátlanság vádját is kiérezte é s látta, hogy 
itt van az ideje annak, hogy helyzetét tisztázza s férfias 
nyíltsággal kifejtse, hogy mindenről készebb lemondani, 
mint szabadságáról, erkölcsi függetlenségéről. És Maecenas 
megértette a költőt, baráti viszonyuk zavartalan maradt 
mind a sírig. 

8. Rossz napokban. Albinovanus Celsus, ki Tiberius 
kíséretében Armeniában volt (Ep. I, 3, 15), megírta volt 
költőnknek, hogy Tiberius titkárává tette. Horatius, épen 
lehangolt lelkiállapotban, röviden válaszol, megírja hogy-
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létét és apai fanácsot ad az ifjúnak, hogy szerencséjében 
el ne bizakodjék. 

9. Ajánló levél Tiberiushoz. A költő Sepfimius barátját 
(kihez az Od. 2, 6 intézve van) tapintatos igénytelenség-
gel é s szerénységgel ajánlja a zárkózott jellemű, ifjú Tibe-
riusnak, hogy vegye maga mellé a vele Armeniába induló 
baráti cohorsba. Tudnunk kell, hogy a fiatal Tiberiusban 
még„ nem voltak kifejlődve azok a zsarnoki hajlamok, 
melyek a későbbi császárt jellemezték, s így Horatiusnak 
róla mondott dicsérete nem hízelgő szándékból, hanem 
őszinte elismerésből fakadt. Az ajánló levél külömben min-
den tekintetben mintaszerű. 

10. Falusi élet. A költő Sabinumból üdvözli kedves 
barátját, Aristius Fuscust (neki szól az Od. I, 22 is), kivel 
mindenben egyetért, csak abban férnek el egymástól, hogy 
az a városért rajong, ő pedig a falusi életért, melynek 
kellemességeif lelkes szeretetfel rajzolja. 

11. A világlátó. Bullatius, kit máshonnan nem isme-
rünk, úgy látszik, sokat úíazoft, keresve a lelki nyugalmat 
é s boldogságot, melyet otthon nem talált fel. Talán ismét 
útra készült, mikor a költő ezt a levelet intézte hozzá, mely-
ben kifejti, hogy nem a helytől függ a boldogság, hanem 
saját magunktól: csak éghajlatot, nem szívet cserél az, aki 
messze idegenben keresi az élet üdvét. („Szívet cseréljen 
az, aki hazát cserél." Tompa.) 

12. Vigasztalás. Icciusnak szól az Od. I, 29 is. A 
költő a tőle kapott panaszos levélre válaszolva örül, hogy 
Iccius, mint Agrippa siciliai jószágigazgatója a nyerész-
kedés mételyétől körülvéve is foglalkozik a philosophia 
kérdéseivel s finom iróniával figyelmezteti az elégedetlen-
kedőt, hogy olyan életsorsban nem lehet oka panaszra. 
(Kr. e. 20 nyarán.) 

13. Kísérő levél. A költő egy ismerősére, Vinius Asi-
nára bízta, hogy ódáinak három könyvét adja át Augustus-
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nak. Most a már elindult Vinius után küldött* levélben 
még további utasításokat ad neki az átadás idejére és 
módjára nézve. Az egész persze humoros fictio; a költő 
csak azt akarja elérni, hogy mentől szerényebben, minden 
feltűnés vágya nélkül kopogtasson be a 23-ban kiadott 
három verses tekerccsel. 

14. A költő és majorosa. H. e látszólag majoro-
sához intézeh levélben mintegy versenyre szólítja a falusi 
élettel e légedetlen szolgát, hogy melyikük végzi jobban a 
dolgát: a majoros irtja-e szorgalmasabban a gyomot a 
földből, vagy a költő a maga lelkéből. Mint a levélből 
kitűnik, H. a nyarat is Rómában töltötte, hogy Lamia barátját 
testvéreért való gyászában vigasztalja. Egyszer csak meg-
szállja lelkét a falu után való vágy. Eszébe jut, hogy egy-
kor ő is élvezte a nagy város örömeit. Nem szégyenli, de 
örül, hogy vége van a léha játéknak. A teljes é letbölcsesé-
get még nem érte ugyan el, de komolyan törekszik utána. 

15. Más vidékre( H. tudakolja Numonius Valától Veliá-
nak é s Salernumnak (Salerno) éghajlatát é s az ottani 
viszonyokat, életmódot, mivel orvosa tanácsára hideg fürdő-
ket akar használni s jól akar élni. Ezt a vágyát — önmagán 
gúnyolódva — látszólagos komolysággal meg is okolja ; a 
hirhedt tobzódó Maeniusszal hasonlítja össze magát s 
olyannak rajzolja, aki kevéssel is beéri, ha máskép nem 
lehet, de szívesen kirúg a hámból, ha módjában van. Tudja, 
hogy úgysem hiszik el neki, ha a valóságnál rosszabbnak 
rajzolja magát. 

16. Az igaz erkölcs. Ebben a Quincliushoz (valószi-
nűleg Quinctius Hirpinushoz: Od. II, 11) intézett, Sabinum-
ban írt levéiben azt a stoikus elvet fejti ki a költő, hogy 
az erény elegendő a boldogságra. Fejtegetését stoikus 
elvvel fejezi be is azzal, hogy a bölcs, ha magához mél-
tóan nem élhet, a halál útját választha tja. Erre Euripides 
Bakchánsnőiből azt a jelenetet idézi, mikor a pap alakjában 
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megjelenő Bacchus istent az őt nem ismerő Pentheus 
király elfogatta és szigorú büntetéssel fenyegeti. 

17. A nagyok kegyének megszerzése. Ebben a külön-
ben ismeretlen Scaevához címzett levélben azoknak felel 
a költő, akik megrótták, hogy Maecenas körében forgoló-
dik. Hivatkozva Aristippusra, mint a cynikus Diogenesszel 
szemben a finom világfi ideáljára, aki minden helyzetbe 
bele találta magát s a nagyok kegyét keresve sem lett 
hunnyászkoaó hízelgővé, kifejti, hogy az előkelőkkel való 
érintkezés kellemes, hasznos és becsületünkre is válik; 
minden attól függ, milyen módon iparkodunk kegyüket 
megnyerni: megalázkodva vagy jel lemes önérzetünket meg-
őrizve. jik * 

18. Á nagyok kegyének megtartása. Ez az ifjú Lollius 
Maximusnak (v. ö. Ep. I, 2) szóló epistula mintegy foly-
tatása az előbbinek (Kr. e. 20). 

19- Utánzók és kritikusok. Az ódáknak 23-ban közzé 
tett három könyve nem nyerte el az óhajtott általános 
tetszést. Különösen kétféle emberfaj bosszantotta Horatiust: 
az értelmetlen, szolgai utánzók serege és azoké a kritiku-
soké, kik magukban elismerték az ő érdemeit, de a költő 
büszke megvetését, melyet velük éreztetett, költeményeinek 
nyilvános becsmérlésével akarták megtorolni. Azoknak és 
ezeknek felelve büszke önérzettel fejti ki álláspontját 
Maecenas, mint avatott műértő előtt s é les gúnnyal jellemzi 
utánzóit é s ócsárlóit. (Kr. e. 20.) 

20. Útnak indítás előtt. A háznak szerető gonddal 
nevelt gyermeke fölserdült (azaz: az epistulák első könyve 
be van fejezve) és most mindenáron ki akar menni a nagy 
világba. A költő, az aggódó szülő, már nem tudja vissza-
tartani; elbocsátja, de megjósolja, milyen sors vár reá: egy 
darabig kedvelni fogják, de csakhamar ráúnnak, elküldik 
a provinciába s utóvégre talán még abc-re fogja tanítani 
az iskolás fiúkat. Végre (a régi költők szokását követve) 

tv 
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rábízza, mondja el róla, a költőről, ha hallgatóra talál, 
élete legfontosabb adatait, írja le külsejét s mondja meg 
életkorát. Ennek meghatározásából megállapítható, hogy a 
65 dec. 8-ikán született költő 21-ben, dec. 8-ika után, 44 
éves korában adta ki epistuláinak első könyvét. Egyébiránt 
maga az egész könyv sem egyéb, iftint a költő lelki életé-
nek rajza, önmagáról szóló vallomásainak öntudatos lán-
colata. 

• • • 



JEGYZETEK AZ EPISTULÁK 
MÁSODIK KÖNYVÉHEZ. 

1. A római költészetről. (Augustushoz.) Suefonius 
említi Horatius életrajzában, hogy Augustus szemrehányást 
tett a költőnek, miért nem intéz hozzá is költői levelet, 
mintha csak restelné, hogy vele való bizalmas viszonyát 
elárulja a világ előtt. Horatiusnak becsületére válik, hogy 
elkerülve minden hízelgő magasztalást, az irodalompártoló 
fejedelemhez é s önmagához méltó tárgyat talált egy Augus-
tushoz intézendő epistula számára, t. i. a római költészetről 
s kivált a drámáról való nézeteinek kifejtését, mely iránt 
Augustus különösen érdeklődött. Tudjuk, hogy a dráma-
írással maga is megpróbálkozott. — Az egész epistula 
három szakaszra osztható. Az elsőben a kor irodalmi ízlés-
telenségéről beszé l ; a másodikban megokolja, miért tar-
tózkodik a színköltészettől; a harmadikban a költészet, 
kivált a lyrikus é s epikus költészet virágzásának föltételeit 
fejti ki (Kr. e. 14). 

2. Búcsú a költészettől. Julius Florusnak, kihez az 
Ep. I. 3. is intézve van, elmondja H. az okokat, miért nem 
ír neki levelet s miért nem küldi a megígért költeménye-
ket, sőt azt is tudatja vele, hogy már végkép felhagy a 
költészettel. Azt az ifjabbakra bízza, maga pedig az élet 

" rendjére, összhangjára, szóval életbölcseségre fog töre-
kedni. A levél kelte 18-ra tehető. A költészettel azonban 
még nem szakított Horatius. Egy évvel később írta Augus-
tus megbízására a Siázados Éneket s öt évvel később 
adta ki ódáinak negyedik könyvét. 

3. A költészetről (De arte poetica). Levél a Pisók-
hoz, t. i. L. Calpurnius Pisóhoz é s ' két fiához. Alighanem 
utolsó műve a költőnek. A római irók csakhamar Ars poe-
tica nevet adtak ennek az epistulának, mely nem akart 
egyéb lenni, mint rendszerbe nem foglalt, gúnyolódva ta-



nító csevegés a költészetről, főkép a drámai költészetről, 
mely ez időben Rómában legkevésbbé virágzóit. Három 
részt külömböztethetünk meg benne. Az elsőben sokféle 
álialános poétikai szabályt ad a költemények szerkezetéről, 
a stílusról, a versmértékről, a jellemzésről stb. A második 
különösen a drámáról szól. A harmadik a költő tisztét é s 
feladatát fejtegeti s azzal a kérdéssel foglalkozik, mi teszi 
a költőt költővé: a tehetség r a g y a tanulmány? H. szerint 
magában egyik sem, csak r. kettőnek összhangzatos együtt-
működése. A költő mindenütt hangsúlyozza azt az állás-
pontját, hogy a költészet nem könnyű játék, hanem művé-
szet a szó legnemesebb értelmében, mely művelőitől oda-
adó, komoly munkát követel. Ebből az arany szabályokat 
magában foglaló epistulából, melynek fő célja a hívatlanok 
elrettentése s a tehetségesek bátorítása é s helyes, irányba 
térítése, minden kor sokat merített s alig van a világiro-
dalomban költői mű, melynek tanításai akkora hatással 
lettek volna a költészet fejlődésére, valamint a többi 
ars poetica léírejöltére (Boileau, Pope, Arany stb.), 
mint ez a „problematikus mű, mely egyik embernek 
máskép tűnik fel, mint a másiknak, s ugyanegy em-
bernek is minden tíz évben máskép" (Göthe). Ugyancsak 
Göthe ezt mondja róla a Dichtung und Wahrheit-han: 
„Man wies uns auf Horazens Dichtkunst; wir staunten 
einzelne Goldsprüche dieses unschätzbaren Werkes 
mit Ehrfurcht an, wussten aber nicht im geringsten, 
was wir mit dem Ganzen machen, noch wie e s nützen 
sollten". Nálunk Beöthy Zsolt mutajta ki Horatius és Ka-
zinczy cimű tanulmányában a horatiusi költészeti é s aes-
thetikai elvek domináló hatását Kazinczynak és követőinek 
egész működésére és'irányító elveire. 

• • • 
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A satirákban és epistulákban 
előforduló tulajdonnevek 
betűrendes magyarázata. 

# 





A. 
Academus, attikai ő s h e r o s ; 

róla volt e lnevezve az Academia, 

egy Athéntól nem m e s s z e e s ő 

beültetett hely, ahol Plato taní-

tott. 

Accius (Attius), római tragédia-

költő Kr. e . 170—84., Pacuvius 

i fjabb versenytársa. Nemzeti 

tárgyú darabokat is írt, é s So-

phokles nyomdokain haladt. Luci-

lius kifogásolt benne egyet-mást. 

Achilles, az Ilias hőse . Az ő 

haragja é s a harctól való visz-

szavonulása fő motívuma az Ilias 

c se lekvényének . 

Aegeus, o s athéni király. Róla 

nevezték el az aegeus i tengert, 

me lybe be leö l te magát. 

Aemilius Lepidus-nak, mint ala-

pítójának nevét viselte egy gla-

diátori iskola a római fórum kö-

ze lében . 

Aeneas, A n c h i s e s é s Venus fia, 

trójai hős, a Julia gensnek é s 

így Augustusnak is ő se . 

Aeschylus, hírneves görög tra-

gédiaköltő, a tragédia atyja, Kr. 

e . 525—456. 

Aesopus, híres tragikus sz ínész 

Rómában, C i c e r o kortársa é s 

barátja. Hasonló nevű fia, mint 

tékozló vált híressé. 

Afranius, vígjátékíró, Kr. e. 130--

táján, nemzeti tárgyú darabokat 

(togátákat) írt. 

Alba Longa, Róma anyavárosa. 

Albinnvqpus, I. Celsus-t. 

y uzsorás neve . 

Albiu8, 1. Tibullus-t. 

Albucius (Albutius). 1. egy em-

ber, aki a fe leségét megmér-

gezte. 2. Egy hasonló nevű 

gazda, ki szolgáit jó-előre meg-

fenyítette, hogy ne vétsenek. 

Alcaeus (Alkaios), híres görög 

dalköltő, Kr. e. 610 táján Lesbos 

szigetén. 

Alcinous, a mulatni szerető 

phaeákok királya, ki Ulixest szí-

vesen látta. 

Alcon, Nasidienus görög szol-

gája. 

Alfenus, cremonai varga, ké-

sőbb Rómában borbély. 

Alpinus, egy költőnek (talán 

Farius Bibaculusnak) gúnyneve, 

ki erejét meghaladó tárgyakat 

dolgozott fel. Aethiopis c. költe-

ményében szó ^il Memnonról, 

kit Achi l les el 

Amphion, Juppifer é s Antiope 

fia, thebai király, híres lantos. 

Lantja szavára a kövek fallá 

emelkedtek Theba körűi. Test-

vére, Zethos, korholta a haszon-

talan lantpengetést. 

Ancus Március, Róma negyedik 

királya. 

Andronicus, 1. Livius-t. 

Antenor, trójai e lőkelő, ki Trója 

megmentése érdekében Helena 

kiadását sürgette. 

Anticyra, város Phoc i sban ; ott 

termett a legjobb helleborus, 

mellyel az őrültséget gyógyítot-

ták. Volt egy másik Anticyra is 
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Thessaliában. A gyógyíthatatlan 

őrültről azt mondja H., hogy há-

rom Anticyra sem gyógyíthatná ki. 

Antiphates, az emberevő, óriás 

laestrygonok királya az Odysseiá-

ban. 

Antonius Musa, Augustus or-

vosa, ki hidegvízzel gyógyított. 

Anxur (— Tarracina), latiumi 

város. 

Anytus, Socrates egyik vádlója. 

Apella, egy babonás zsidónak 

a neve. 

Apelles, hírneves festő N. Sán-

dor korában. 

Apollo (Ápolton), Juppiter é s 

Latona fia, a zene, ének és jós-

lás istene. 

Appius útja, az úgynevezett via 

Appia, az „útak királya", mely 

Rómából Capuába vitt. 

Appius Claudius Pulcher, censor 

Kr. e. 50-ben; censori tisztében 

nagyon szigorú volt s a liberti-

nusok fiait kitörölte a senatorok 

lajstromából. 

Apulia, Italia délkeleti csúcsán 

levő tartomány. 

Aquinum (ma: Aquino), volscus 

város Latiumban, hol az igazi 

bíbortól távol álló vörös festéket 

készítettek. 

Arbuscula, kedvelt színésznő 

(mima) Cicero korában. 

Archias, egyszerű bútorokat ké-

szítő asztalos. 

Archilochus, híres gúnydalköltő 

Páros szigetén Kr. e. 700-ban. 

Arellius, Horatius egyik gazdag 

szomszédja Sabinumban. 

Aricia, ősrégi latiumi város a 

Via Appia mentén. 

Aristarchus, híres Homerus-ma-

gyarázó, alexandriai kritikus a 

Kr. e. 2. században. 

Aristippus, Socrates tanítványa, 

cyrenaei bölcselkedő, ki a vidám 

élvezeteket hirdette az élet cél-

jának s a fájdalmat a legnagyobb 

rossznak tartotta. 

Aristius Fuscus, tudós gramma-

tikus és költő, H. műértő barátja. 

Aristophanes, görög vigjátékíró, 

az ó-attikai (politikai) komoedia 

legkiválóbb képvise l t je (Kr. e. 

450—385). Fennmaradt 11 vígjá-

tékát Arany jános mesteri átül-

tetésében bujuk. 

Armenia, Örményország a Kas-

pi-tó é s a Fekete-tenger közt. 

Asina, 1. Vinius-1. 

Atreus, Pe lops fia, Agamemnon 

és Menelaos atyja. Testvérének, 

Thyestesnek kis fiait bosszúból 

megölette é s apjuknak feltálal-

tatta. 

Atridák, Atreus f iai: Agamem-

non é s Menelaos. 

Atta, T. Quinctius, a római 

nemzeti tárgyú vígjáték müvelője. 

Meghalt Kr. e . 78-ban. 

Attalus, több pergamumi király 

neve. 111. Attalus a rómaiakat 

tette örököseivé. 

Aufidius Luscus, Fundi városá-

nak egyik nagyzoló tisztviselője, 
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ija. 

író, 

dia 

e. 

jjá-

fül-

kit H. gúnyosan „praetornak* 

nevez. 

Aufidus, s ebes apuliai hegyi 

folyó. Ma: Ofanio. 

Augusfus, Öcfavianus neve Kr. 

e. 27-től kezdve. 

Aventinus, Róma hét halmának 

egyike a Palatínus mellett. 

Avidienus, ismeretlen zsugori. 

Bacchius é s Bithus, két gladia-

tor, kik a többieket mind legyőz-

ték, s végre egymás kezétől 

mindketten elestek. 

Bacchus, a szőlő é s a bor is-

tene. 

Baiae, híres tengeri fürdő Ná-

poly fölött. 

Balatro, Servilius, hivatalos ven-

dég Nasidienus lakomáján. 

Balbinus, ismeretlen ember. 

Bárium, a mai Bari városa. 

Barrus, 1. egy magát piperéző 

gazdag ember, aki koldusbotra 

jutott. 2. Egy másokat megszóló, 

rosszmájú ember. 

Beneventum, ősi samniumi város. 

Bestius, ismeretlen zsugori. 

Bibulus, M. Calpurnius Bibulus 

consulnak a fia. 

Birrius és Caelius, valószínűleg 

előkelő családból való emberek, 

kik elszegényedve útonállásból 

éltek. 

Bithus, 1. Bacchius. 

Bithynia, élénk tengeri keres-

kedelmet űző tartomány a Fekete 

tenger mellett. 

Bolanus, egy heves természetű, 

szókimondó ember. 

Brundisium, ős kikötőváros Ca-

labriában. Ma: Brindisi. 

Brutus, Cassiusszal együtt a 

római köztársaság utolsó har-

cosa, Caesar fogadott fia és 

gyilkosa. 

Bullatius, H. barátja, aki nagy 

utazásokat tett. 

Butra, H. egyik barátja. 

Cadmus, 1. Agenor phoeniciai 

király fia, Thebae alapítója Kí-

gyóvá változolt. 2. Egy hóhér 

neve. 

Caecilius Statius, gallus eredetű 

római vígjátékíró, Menander kö-

vetője. Meghalt Kr. e. 168-ban. 

Caelius, 1. Birrius-i. 

Caesar, 1. C. Julius 2. C. Öc-

favianus Augustus. 

Callimachus, híres tudós görög 

költő Kr. e. 250 táján, az alex-

andriai könyvtár igazgatója. Fő-

leg az elégiát művelte. Proper-

tiusnak egyik mintaképe 

Calvus, C. Licinius, je les szó-

nok Cicero korában, Cafullus 

barátja; költeményeket is irt. 

Camillus, híres hadvezér, Veii 

elfoglalója, Kr. e. 365 fáján 

16 Horatius satirái és epistulái. 



Canusium, (ma: Canosa) apu-

liai város, ahol ó-itáliai é s görög 

nyelven is beszéltek. 

Cantabria, hegyes tartomány 

Hispániában. A vitéz cantabere-

ket csak 20-ban győzte le Agrippa. 

Capito, 1. Fonteius-1. 

Capitolinus, 1. Petillius-1. 

Cappadocia, kisázsiai tartomány, 

melynek királyai szegénységük-

ről voltak híresek. 

Caprius é s Sulcius, feljelentés-

ből élő közvádlók. 

Capua, campaniai város 

Carinae, Róma egyik város-

része az Esquilinuson. 

Cascellius Aulus, híres, szelle-

mes és é lces jogtudós. 

Cassius, 1. C. Etruscus, nagyon 

szaporán dolgozó költő. 2. C. 

Parmensis (parmai) egyike Cae-

sar gyilkosainak, kit Augustus 

parancsára Athénben megöltek. 

Tragédiákon és epigrammákon 

kívül elégiákat is irt. 

Castor és Pollux, Zeus és Leda 

fiai, kikből az Ikrek csillagzata 

lett. Castor je les lófékező, Pol-

lux kiváló ökölvívó volt. 

Castor, híres gladiator. 

Catius, egy gyomrának élő em-

ber, aki a szakácsművészet tit-

kait nagy garral prédikálja. 

Cato, 1. C. Censorius, Kr. e. 

184-ben censor, az ős-római eré-

nyek megtestesülése, j e les szó-

nok é s történetíró 2. C. Uticen-

sis, Uticai Cato, a köztársaság 

fanatikus híve. Caesar thapsusi 

győzelme után Uticában öngyil-

kos lett. 3. Valerius Cato, gram-

matikus és költő, Lucilius kiadója 

és magyarázója. 

Catullus, C. Valerius, Veroná-

ban született híres lyrikus költő, 

Kr. e. 87—53-ig élt. 

Caudium, samniumi kis város, 

mely mellett a rómaiak 321-ben 

nagy vereséget szenvedtek. 

Celsus Albinovanus, az armeniai 

hadjáratra indult Tiberius kísé-

rője é s titkára. Költészettel is 

foglalkozott 

Ceres, a földművelés istenasz-

szonya, Proserpina anyja. 

Cervius, 1. egy szenvedélyes 

közvádló. 2. H. szomszédja Sa-

binumban. 

Cethegus, M. Cornelius, consul 

206-ban, je les szónok. 

Charybdis, veszedelmes örvény 

a siciliai tengerszorosban, szem-

ben a Scyllával. 

Chios, kitűnő bort termő szi-

get az aegeusi tengeren. 

Choerilus, fűzfapoéta, aki Nagy 

Sándort hadjárataiban kisérte é s 

megénekelte 

Chremes, zsémbes, zsugori, vén 

embert játszó személy Menander 

é s Terentius vígjátékaiban. 

Chrysippus, híres görög stoikus 

bölcselkedő. Meghalt 209-ben. 

Cibyra, Phrygiának egyik nagy 

városa. 

Cicirrus, 1. Messius-i. 

Cinara, H. első, korán meghalt 

szerelme. 

Circe, varázsló istennő, ki 

Ulixes társait sertésekké változ-
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tatta. De Ulixes kifogott az ő 

varázslatán. 

Circei, latiumi tengerparti város. 

Claudius, Tiberius, Nero, Au-

gustus mostoha fia, később a 

trónon utódja. 

Clazomenae, tengerparti keres-

kedő-város Ioniában. 

Clusium, etruriai (toscanai) vá-

ros. Ma: Chiusi. 

Cocceius, L. (Nerva) consul 39-

ben; 40-ben a brundisiumi békét 

ő hozta létre Octavianus és An-

tonius között. 

Colchis, Aeetes király országa a 

Fekete-tenger keleti partján. Va-

rázsló füveiről hires. 

Colophon, ion város a kisázsiai 

parton. 

Coranus, fösvény, gazdag em-

ber, Nasica veje. 

Corinthus, két tengerre néző, 

híres görög város. Híres volt 

egyebek közt bronzairól. Köz-

mondássá vált, hogy: nem min-

denki juthat el Corinthusba. 146 

ban Mummius dúlta fel. 

Corycus, ciliciai hegy, ahol ki-

tűnő sáfrány termett. 

Cos, sziget Kisázsia partja mel-

lett, ahol szinte átlátszó finom 

szöveteket gyártottak. Bora is 

híres volt. 

Crantor, jeles academikus böl-

cselkedő, Plató követője. 

Cratinus, jeles athéni vigjáték-

író a Kr. e. 5. században. 

Crispinus, stoikus bölcs, sza-

pora író és költő, akit „erény-

prédikátor"-nak csúfoltak. 

Croesus, dúsgazdag lydiai ki-

rály. 

Cumae, campaniai város Baiae 

mellett. 

Curius, M. Dentatus, consul 

290-ben, derék ős-római, a sam-

miták és Pyrrhus legyőzője. 

Curtillus, egy nyalánk ember 

neve. 

Cyclops, egyszemű óriás, kit 

Ulixes megvakított. Polyphemos 

volt a neve. Egy régi pantomi-

musban mint Galatea nymphába 

szerelmes komikus alak szerepelt. 

D. 
Dákok, Dacia harcias lakosai la magát. Példája a nagyrahiva-

a Dunától északra. Antoniust se- tott, nemes egyszerűségnek, 

gítetíék Augustus ellen. Demetrius, 1. zene- és ének-

Dama, rabszolganév. taniló, H -nak ellensége és kiseb-

Davus, gyakori rabszolganév a bitője. 2. Philippus rabszolgája, 

vígjátékokban. Democritus, Abderából való hí-

Decius, P. Decius Mus 340-ben res görög bölcsész és fermészef-

consuli méltóságra emelkedett búvár, Kr. e. 450 táján. O alapí-

homo novus, ki a latinusok el- totta meg az atomusok tanát. Az 

len való háborúban halálra szán- emberi viszonyokon csak nevetni 



tudott. 

Diana, Apollo ikertestvére, a 

vadászat istennője. Az őrültséget 

néha az ő haragjának tulajdo-

nították. 

Digentia, patak H. Sabinumában. 

Diogenes, cynikus bölcs, ki nem 

csak az élvezetekről, hanem az 

élet szükségleteiről is lemondott. 

Diomedes, Tydeus fia, görög 

hős Trója alatt, Meleager unoka-

öccse . A monda szerint ő alapí-

Empedocles, agrigentumi böl-

cse lkedő költő az V. században, 

Kr. e. Nagy költeményt írt a ter-

mészetről. A monda szerint bele-

ugrott az Aetna kráterébe, hogy 

azt higgyék róla, istenné vált. 

Ennius, Q_. a római költészet 

atyamestere (Kr. e. 239—168), 

ki először írta meg eposzban 

(Annales) Róma történetét. Sah-

arákat é s tragédiákat is írt. 

Epicharmus, vígjátékíró C o s szi-

getéről. Siciliában élt é s műkö-

dött az V. században. Darabjai-

ból még hiányzott a művészi bo-

nyolítás. 

Epicurus, Samosról való, Athén-

ben élt híres bölcs a IV. é s III. 

században. A nyugodt, szemlélő-

dő, elvonult életben találta legna-

gyobb gyönyörűségét s ily érte-

lemben hirdette a gyönyört az 

Fabia-tribus, egyike volt a ró-

mai 35 tribusnak. Ezek válasz-

tották a tisztviselőket. 

totta Canusiumot Alsó-Italiában, 

miután Daunus királynak a leá-

nyát elvette. Nagy feneket kerí-

tett volna müvének az a költő, 

aki Diomedesnek Trója alól való 

hazatérését nagybátyjának, Me-

leagernek halálával kezdte volna. 

(Ep. II, 3, 146.). 

Dionysius, rabszolganév. 

Dossennus, egyik állandó alakja 

az atellai bohózatnak. Az olasz 

„dottore". 

élet céljának. Ezt azonban ellen-

ségei félremagyarázták. 

Esquiliae, Róma hét halmának 

egyike, régebben az alsó nép 

temetkező helye. H. korában ott 

terültek el Maecenas kertjei é s 

ott épült tornyos palotája is. 

Etrusk, vagy iusk, etruriai, tos-

kánai. Etruriából származott Mae-

cenas. 

Evander, régi arcadiai hős, ki 

a trójai háború előtt a Tiberis 

mellett telepedett le. Mások azt 

hiszik, hogy Sat. I, 3, 91 egy 

Evander nevű vésőmesterre vo-

natkozik. 

Eupolis, az ó-attikai komoedia 

kiváló képviselője Aristophanes 

mellett az V. században. 

Eutrapelus, P. Volumnius, szel-

lemességéről híres lovag, Anto-

nius triumvir barátja. 

Fabius, római lovag Galliából, 

ki bő lére eresztett könyveket írt 

a stoikus bölcseletről. 
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Falernusi föld Campaniában; 

a falernumi bor a caecubumi 

után következett. 

Fannius, elbizakodott, ízetlen 

fűzfapoéta. 

Faunus, ős-rtaliai istenség, a 

mezők és nyájak őre. 

Ferentinum, a hernicusok vá-

rosa Latiumban. 

Feronia, a források istennője 

Tarracina mellett. 

Fescenninus, fescenniumi. Fes-

cennium régi etrusk város; róla 

^nevezték el az ó-itáliai népköltés 

egyik párbeszédes, gúnyosan 

csipkedő faját. 

Fidenae, latiumi, kis sabin város. 

Flavius, venusiai tanító. 

Florus, Julius, Tiberius kísérője 

kisázsiai hadjáratában. Költészet-

tel és irodalommal is foglalko-

zott. 

Fonteius, Capito, Antonius ba-

rátja, Kisázsiában alvezére. 

Formiae, latiumi város szőlő-

termő vidéken. 

Fufidius, egy gazdag uzsorás. 

Fulvius, gladiátor. 

Fundanius, vígjátékíró, Maece-

nas barátja. 

Fundi, latiumi városka. 

Furius, M. F. Bibaculus, cremo-

nai költő, költeményt írt Caesar 

galliai haditetteiről. H. nem sokra 

becsülte a költészetét. 

Furnius, H. barátja, Augustus 

alvezére, elnyomta a caniabriaiak 

lázadását. 17-ben consul. Törté-

netet is irt. 

Fuscus, 1. Aristius-l 

G. 
Gabii (Gabi), latiumi kis vá- unokája, Hippolochus fia. Az 

ros Róma és Praeneste közt. Ilias VI. énekében szembeszáll 

Gallina, gladiátor. Diomedesszel , de aztán baráti 

Gaflonius, egy vagyont szerzett frigyet köt vele és drága fegyverét 

kikiáltó (praeco). odaadja cserében a hifványabb-

Garganus, erdő Apuliában. ért. 

Gargilius, egy kocavadász. Glycon, kiváló athleta. 

Gargonius, egy kellemetlen sza- Gnatia ( = Egnatia), jopuliai vá-

gú, társaságbeli ember. ros. 

Genius, az emberrel együtt szü- Gracchus, C. Sempronius, ki-

lető, őt az egész életen át kisérő váló szónok és államférfi, 

s vele meghaló védő-szellem. Grosphus, 1. Pompeius-1. 

Glaucus, a hős Bellerophon 

H. 
Hagna, női név ( = Ágnes). gek; mindent felfaltak vagy be- # 

Harpyiák, leányarcú, keselyű- rondítottak undok nagy szájuk-

testű, mesés, falánk szörnyete- kai. 



Hecate, az éjjeli varázslatok 

titokzatos alvilági istennője. 

Hector, Priamus fia, Trója hős 

védője, kit Achilles ejtett el. 

Helicon, a múzsák hegye Boeo-

tiában. ^ 

Heliodorus, je les görög szónok 

Hercules (Herakles), Juppiter 

é s Alcmene fia, a 12 nagy küz-

delmet megállolt híres görög 

mythikus hős. Azt hitték róla, 

Janus, a kezdet istene. (Lásd 

az I. kötet szójegyzékében). 

Jarbita, mauritaniai libertinus, 

Rómában rhétorkodott s Timage-

nesszel versenyezve úgy meg-

erőltette magát, hogy belehalt. 

Iccius, I. az I. kötet szójegy-

zékében. 

Ilerda, város Hispania Tarra-

conensisban. 

Iliona, Priamus leánya, Poly-

mestor thrák király neje, Deipy-

lus anyja. Polymestor tévedésből 

megölte, Priamos fia, Polydorus 

helyett. Pacuvi,us tragédiát irt 

róla. 

Ino, Cajlmus leánya. Mikor 

férje, Athamas thebai király 

őrültségében egyik fiát megölte, 

ő a másik fiával, Melicertesszel 

Labeo", M. Antistius, szabad-

elvű, jogismerő ember, ki fiatal 

korában sok meggondolatlan 

csínyt követett el. 

Laberius, Decimus, híres mi-

hogy az elrejtett kincsekhez ő 

segíti hozzá azt, akit szeret. 

Hermogenes Tigellius, zene- é s 

énektanító Rómában, H. egyik 

ócsárlója. 

Heródes, Judaea királya. Da-

tolya-pálmás berkei voltak. 

Hydaspes, 1. indiai folyam. 2. 

egy indus rabszolga. 

Hymettus, méheiről híres hegy-

ség Atticában. 

]. 
a tengerbe ugrott, hol istennővé* 

lett. 

Jo, Inachos argosi király leánya, 

Juppiter beleszeretett, s hogy a 

féltékeny Juno haragjától meg-

mentse, tehénné változtatta. Juno 

ekkor egy bőgölyt küldött reá, 

mely az egész földön át haj-

szolta, míg végre Egyiptomban 

visszanyerte emberi alakját. 

Ithaca, sziklás ion sziget, Uli-

xes hazája. 

Julius Florus, 1. Florus-1. 

Juno (Hera), Juppiter fe lesége . 

Juppiter (Zeus), az istenek és 

emberek atyja, a legfőbb isten 

Ixion, lapitha király. Juno meg-

sértése miatt az alvilágban örök-

ké forgó kerékre volt kötve. 

musíró lovag Caesar korában. 

Laeiius, C. Sapiens, consul 

140-ben, ifj. Scipio Africanus 

barátja e s alvezére. 

Laevinus, P. Valerius, egy meg-
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bélyegzett ember, ki csak a 

quaestorságig vitte. 

Lamia, 1. mesés emberevő 

szörnyeteg, kivel a rossz gyer-

mekeket ijesztették, 2. Aelius 

Lamia, H. barátja, ki testvérét 

elvesztette. Hozzá van intézve 

Od. í. 26. é s III. 17. 

Latium, az az itáliai tartomány, 

melynek székhelye Róma volt. 

Laurentum, ősrégi laliumi város. 

Laverna, tolvajok és csalók 

védő istennője. 

Lebedus, ión város Kisázsiában. 

Leda, Tyndareus neje, Clyfae-

mestra, Helena és a Dioskuro-

sok (Castor és Pollux) anyja. 

Lepidus, Q. Aemilíus, consul 

21-ben Lolliusszal együtt, H. ba-

rátja. 

Lepos, egy kitűnő szinpadi tán-

cos, pantomimus. 

Lesbos, boráról híres görög 
sziget, Alcaeua és Sappho ha-
zája. 

Libitina, a hqjál istennője. 

Libo, Scribonius, praetor 204-

ben, ki a senatus megbízásából 

a forumon, villámütötte helyen, 

kutat és oltárt csináltatott. 

Licinus, híres borbély, Augus-

tus szabadosa, kit Augustus Pom-

peius iránt való gyűlölete jutal-

mául senatorrá emelt. 

Livius, Andronicus, a legrégibb 

római költő, Kr. e. 240-ben. Az 

Odysseiát latinra fordította s 

először írt Rómában színdarabot. 

Lollius, 1. M., Horatius barátja, 

Augustus kedves embere, pro-

praefor Galliában, 21-ben Lepí-

dusszal együtt consul. 16-ban a 

germánoktól vereséget szenve-

dett, de azért Augustus kegyét 

nem vesztette el. 2. Maximus, 

lovagrendű ifjú. (Ep. I. 2, 1, 

18, 1.). 

Longarenus, Fausta kedvese. 

Lucania, Apuliáfól délnyugatra 

elterülő itáliai tartomány. 

Lucilius C., római lovag, a ró-

mai satira első mestere Kr e. 

180—103. 

Lucrinusi tó, halakban dús sós-

vizű tó Campaniában, Baiaehoz 

közel. 

Lucullus, Licinius, consul 74-

ben, Mithridafes ellen hadvezér-

kedett. Dús lakomáiról híres. 

Lupus, L. Cornelius Leníulus, 

consul 156-ban, kit Meíellus 131-

ben, mint princeps senafort a 

senatori lajstrom élére tett. Lu-

cilius mint tobzódót, esküszegőt 

és istentagadót satiráiban pel-

lengérre állította. 

Lyeambes, leánya, Neobule ke-

zét megtagadta Archilochustól, 

azért ez maró jambusaival ha-

lálba kergette őket. 

Lydia, kisázsiai ország, honnan 

a Iydíaiak egy része Tyrrhenus 

vezérlete alatt Etruriába ván-

dorolt. 

Lynceus, éleslátásáról híres ar-

gonauta. 

Lysippus, Sicyonból való hires 

görög szobrász. N. Sándor csak 

tőle engedte magát szoborban 

megörökíttetni. 
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Maecenas, C. Cilnius, 1. I. köt. 

Maecius, Spurius Tarpa, finom 

izlésű műbíráló. 

Maenius, közmondásossá vált 

hírhedt pazarló és tobzódó. 

Maltinus, egy .elpuhult ember 

költött neve. Némelyek szerint a 

MaecenaSé. 

Mamurra, hírhedt felkapaszko-

dott pazarló, ki Caesar alatt, 

mint a hadi mesteremberek fel-

ügyelője (praefectus fabrum) 

nagy vagyont harácsolt össze. 

Formiaeből való volt, ezért ne-

vezi H. Formiaet a Mamurrák 

városának. 

Mandela, kis falu H. Sabinumá-

hoz közel, a Digentia patakja 

mellett. 

Marsyas, silenus, kit Apollo, 

mivel vele a Iantolásban verse-

nyezni mert, megnyúzott. Szobra 

Rómában a forumon állott. 

Massicus, boráról híres hegy 

Campaniában. 

Maximus 1. Lollius-1. 

Medea, Aeetes colchisi király 

varázsló leánya, Jason felesége. 

Férje hűtlenségét gyermekei meg-

ölésével torolta meg. 

Meleager, Oeneus fia, a caly-

doni vadászat hőse. Anyja bosz-

szúból halálát okozta. (L. Dio-

medes.) 

Memnon, aethiopiai király, a 

trójai háborúban Achilles kezétől 

esett el. 

Mena Volteius, görög eredetű 

libertinus, kikiáltó (praeco). 

Menander (Menandros), híres 

görög vígjátékíró Kr. e. 342—291. 

Darabjait részben Terenlius dol-

gozta át latinra. 

Menelaus, Agamemnon testvére, 

Helena férje. 

Menenius, hirhedt bolond. 

Mercurius, a kereskedők és tol-

vajok istene, a költők védője, 

az istenek követe. O adhat java-

kat az embereknek. 

Messalla, M. Valérius Corvinus, 

consul 31-ben, szónok, történet-

író, a költők (Tibullus) párt-

fogója, ki 27-ben az aquitanuso-

kat legyőzvén, diadalmenetet tar-

tott. 

Messius Cicirrus, asztaltársasá-

gokat mulattató bohóc. 

Methymna, város Lesbos szige-

tén, kitűnő bort termelt. 

Metellus, Q. Ca§pilius Macédo-

niens, consul 143-ban, a macedo-

nok legyőzője, Scipio politikai 

ellenfele. 

Miletus, élénk kereskedelmü 

ion város a kisázsiai tenger-

parton. 

Milonius, előkelő, kicsapongó 

ifjú. 

Mimnermus, görög költő Colo-

phonból Kr. e. 620. Szerelmi 

elégiákat írt 

Minerva (Pallas Athena), a 

tudományok és művészetek isten-

nője. 
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Minturnae, kis város Lafiumban 

a Liris torkolatánál. 

Minucius útja, az Appius-útjától 

keletre a sabinusok és samniták 

földjén vitt keresztül. 

Misenum, campaniai hegyfok 

(Capo di Miseno). 

Molossus = epirusi. 

Moschus, pergamusi rhéfor, kit 

a méregkeverés vádja ellen 

Torquatus és Asinius Pollio vé-

delmezett. 

Mucius 1. P. M. Scaevola, con-

sul 133-ban, a magánjog meg-

alapítója. 2. Q. M. Scaevola, 

N, 
Naevius, Cn. régi római költő 

(Kr. e. 235), írt színdarabokat és 

eposzt az első pun háborúról. 

Nasica, elszegényedett aristok-

rata, ki leányát kapzsiságból egy 

durva emberhez adta nőül. 

Nasidienus Rufus, gazdag, mű-

veletlen és tapintatlan ember. 

Natta, egy zsugori. 

Neptunus (Poseidon), a tenger 

istene. 

Nérók, Tiberius Claudius Né-

rónak és Liviónak fiai, Augus-

tus mostoha fiai. 1. Tiberius, a 

későbbi császár, szül. 42. 2. 

Drusus, szül. 38. 

Nerius, hirhedt uzsorás. 

consul 95-ben, ponfifex maximus. 

A Mucius név általában „nagy 

jogtudósat jelent. 

Mulvius, tányérnyaló bohóc. 

Munatius, talán M. Plancus con-

sulnak a fia. 

Muraena, L. Licinius, Terenfiá-

nak, Maecenas feleségének a 

bátyja Formiaeben. Mint egy 

Augustus ellen szőtt összeesküvés 

részese, halállal bűnhődött. 

Musa, 1. AnloniusA. 

Mutus, egy gazdagon házaso-

dott, ismeretlen ember. 

Mytiiene,Lesbos sziget fővárosa 

Nestor, a három emberkort ért, 

ékesszóló, ' bölcs pylosi király 

Homeros époszaiban. 

-Nomentanus, 1. hirhedt pazarló 

és tobzódó. 2. Nasidienus tá-

nyérnyalója. 

Novius, 1. egy felkapaszkodott 

libertinus, ki néptribunus lett. 2. 

Maenius méltó pazarló társa. 3. 

A Noviusok: két uzsorás. 

Numa Pompilius, Róma máso-

dik királya. 

Numicius, ismeretlen. 

Numonius Vala, gazdag római, 

kinek Velia és Salernum vidé-

kén voltak birtokai. 

o. 
Octavius, történetíró, H. barátja. 

Ofeilus, egyszerű, józan föld-

míves Venusia környékéről. 

Orbilius Pupillus, Benevenfum-

ból való, szigorú római tanító-

mester. 
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Orbius, gazdag földbirtokos. 

Orestes, Agamemnon fia, ki 

anyján, Clytaemestrán, véres 

bosszút állt atyja haláláért s 

ezért a fúriák üldözték, míg Athe-

na kegyéből az areopagustól 

meg nem kapta a fölmentő íté-

letet. 

Pacuvius, M. Ennius nőtestvé-

rének fia, híres tragédiaíró . (220 

—132). 

Pantilius, ismeretlen versfaragó, 

H. ócsárlója. 

Pantolabus, tányérnyaló bohóc, 

kit már Lucilius kigúnyolt. 

Paris (Alexandros), Priamus 

király fia, Helena elrablója. 

Páros, márványáról híres szi-

get a Cycladok közt. Archilochus 

költő hazája. 

Paullus, az e lőkelő Aemilius-

család mellékneve. 

Pediatia, egy elpuhult férfira 

alkalmazott női név. 

Pedius Poplicola, szónok, Q . 

Pediusnak, Julius Caesar unoka-

öccsének fogadott fia, M. Vale-

rius Messalla Corvinus testvére. 

Pedum, kis latiumi város Gabii 

é s Praeneste közt, ahol Tibul-

lusnak birtoka volt. 

Peleus, Aeacus, aeginai király 

f i a ; féltestvérét, Phocust vélet-

lenül megölvén, Jolcusba mene-

kült, hol Acastus király, neje 

koholt vádjára hallgatva, a cen-

taurusoknak dobta martalékul, 

Orpheus, mesés thrák lantos, 

Call iope múzsa fia. Lantjának 

szavára a kövek és fák is meg-

indultak. Mint pap, a culturának 

is terjesztője volt. 

Oscusok, Campania régi lakói. 

Osiris, egyiptomi isten, Isis 

férje. 

de az istenek megmentették. Ké-

sőbb Thetis tengeri istennőt 

vette nőül é s Achillesnek apja 

lett. Viszontagságait a görög tra-

gikusok többször feldolgozták. 

Penates, a római csalód, fő-

leg a házi kamra védő istenei, 

rokonok a Lar-okkal. 

Penelope, Ulixes okos és hűsé-

g e s neje, Telemachus anyja. 

Pentheus, thebai király, ellen-

s é g e volt Bacchus liszteletének, 

el is fogatta é s büntetésekkel 

fenyegette. Anyja, Agavé testvé-

reivel bacchansi extázisukban 

vadnak nézték és széttépték. 

Persius, gazdag ember Clazo-

menaeben, Kisózsióban; apja gö-

rög, anyja római volt (ezért : 

„korcs". Sat. I. 7, 2.). 

Petillius Capitolinus, a Capito-

lium fe lügyelője; állítólag Juppi-

ter kincséből ellopott egy arany 

koszorút, de Augustus pártfogása 

következtében felmentették a vád 

alól. 

Petrinum, helység Sinuessa kö-

zelében. 

Philippi, macedóniai város, mely 

mellett 42-ben Octavianus le-
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győzte Brutust é s Cassiust, a 

köztársaságiak vezéreit. H. futva 

menekült. 

Philippus, L. Március, szelle-

mes, művelt római, consul 91-ben. 

Phrahafes, parthus király, a 

Crassustót elveit római harc-

jeleket visszaküldte Augustusnak. 

Picenum, gyümölcstermő vidék 

a sabinusoktól keletre. 

Pindarus, Thebaeből, a legna-

gyobb görög lyrikus költő (522— 

448). Házát Thebae feldúlásakor 

N. Sándor megkimélte. 

Pisák, L. Calpurnius Piso, con-

sul 15-ben és fiai, kikhez H. az 

u. n. Ars poeticát (Ep. II, 3.) 

írta. Numa királytól származtat-

ták magukat. 

Pítholeon, ízetlen versfaragó, ki 

Julius Caesarra gúnyos verse-

ket írt. 

Plató, a híres görög bölcsel-

kedő 427—348, az akadémikusok 

iskolájának megalapítója. 

Plautus, T. Maccius, hires ró- . 

mai vígjátékíró Sarsinából. Meg-

halt 184-ben. 

Plotius Tucca, Vergilius é s 

Horatius barátja. 

Polemon, kicsapongó athéni 

ifjú a 4. században, ki részegen 

ment hallgatni a bölcs Xenocra-

tes tanítását, hogy kigúnyolja. 

A bölcs szavai azonban olyan 

hatással voltak reá, hogy ma-

gába szállott, megjavult s később 

az akadémiának feje lett. 

Pollio, C. Asinius L az I. kö-

tetben. 

Pompeius, Grosphus, gazdag si-

ciliai földbirtokos, H. barátja. 

Pomponius, kicsapongó, tékozló 

ifjú. 

Porcius, egy falánk tányér-

nyaló. 

Praeneste, latiumi város, ma : 

Palestrina. 

Priamus, trójai király, Hector 

atyja. 

Priapus, a termékenység mezei 

istene, a kertek és ültetvények 

védője; vörös miniommal befes-

tett faszobrát madárijesztőül is 

kitették. 

Procne, Pandion athéni király 

leánya, ki hűtlen férjén, Tereu-

son úgy állt bosszút, hogy fiát, 

Ityst megölte s atyjának feltá-

lalta. Annak haragja ellen me-

nekülve, fecskévé változott. 

Proserpina, Ceres leánya, Pluto 

fe lesége, az alvilág istennője. Az 

alvilági árnyakat ő engedheti fel 

az alvilágból és ő hívja vissza. 

Proteus, alakját változtatni tudó 

tengeri jós istenség. 

Pullia = Apulia. Ma i s : Puglia. 

Pupius, ríkató drámák szerzője 

H. korában. 

Puteal (Libonis), törvényszék a 

forumon. 

Pyrrhia, egy vígjátékban sze-

replő, ügyetlen tolvaj cseléd. 

Pythagoras, híres samosi böl-

cselkedő a 6. században, a lélek-

vándorlás tanítója. Tanítványai-

nak megtiltotta a babevést, mi-

vel a babban emberi lélek lak-

hatik. 
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Pythias, vígjátéki személy. 

Pytho, Delphi régi neve. A 

pythói játékokat Apollo tisztele-

a 
Quintilius Varus, Veronából, H. 

műértő barátja. 

Quirinalis, Róma egyik halma. 

R. 
Rex, 1. Rupilius-1. 

Rhenus, a Rajna-folyó. 

Rhodus, híres, termékeny szi-

get a Földközi-tengeren. 

Romulus, Róma alapítója é s 

e l ső királya. 

Roscius, 1. híres színész, Ci-

cero barátja. 2. H. ismeretlen 

barátja (Sat. 2, 6, 35). 

Rubi, apuliai város. 

Rufillus, előkelő, elpuhult piper-

tére ülték lant- é s énekverse-

nyekkel kapcsolatban. 

Quirinus, az istenűlt Romulus 

mellékneve. 

kőc, ki a szájbűz ellen illatos 

pastillákat használt. 

Rufus, 1. Nasidienus-t. 

Rupilius, Rex, római lovag Prae-

nestéből, számkivetésben élt Kis-

ázsiában, s ott Brutushoz mene-

kült. 

Ruso, uzsorás, ki e lnéző volt 

hitelezői iránt, ha az ő unalmas 

történeteinek felolvasását meg-

hallgatták. 

Sabinus, 1. egyszerű, izmos, 

erkölcsös nép Latiumban. 2. H. 

egyik ismeretlen barátja. 

Sabellus = Sabinus. 

Sagana, varázsló é s méregke-

verő nő. 

Salernum, (ma: Salerno) ten-

gerparti város Campania déli 

részén. 

Saliusok, Mars táncoló papjai. 

Samos, nevezetes sziget a kis-

ázsiai part mellett. 

Sappho, híres lesbosi költő nő, 

Kr. e. 600. 

Sardes, Lydia fővárosa, Croe-

sus székhelye. 

Sarmentus, Maecenas liberti-

% nusa és mulattató asztaltársa. 

Saturnus-vers, ősrómai v e r s : 

negyedfél emelkedő é s három 

ereszkedő lábból állott. 

Satyrusok, Bacchus kecskelábú, 

pajzán kísérői. 

Scaeva, 1. tékozló, gonosz ifjú, 

2. Egy ismeretlen, H. barátja 

(Ep. I, 17). 

Scaurus, római név. Jelentése : 

ferde bokájú. 

Scetanus, egy kicsapongó ifjú. 

Scylla, tengeri szörnyeteg a 

siciliai tengerszorosban, szemben 

a Charybdisszel. 
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Septicius, H. ismeretlen ba-

rátja. 

Septimius, H. barátja, kit az 

ifjú Tiberiusnak ajánl. 

Servilias, 1. Balatro-t. 

Servius, talán Servius Sulpi-

cius Rufus jogtudós ( f 43) uno-

kája. 

Sidon, gazdag phoeniciai vá-

ros, hol a legszebb bibor-szöve-

tek készültek. 

Silenus, Bacchus kopasz neve-

lője. 

Silvanus, a mezők és erdők 

istene. 

Simo, vígjátéki személy. 

Sinuessa, latiumi város. 

Sírén, Sirének: két daemoni 

lény, kik bűvös énekükkel kár-

hozatba csalták a hajósokat. 

Sisenna, rossznyelvű élősdi. 

Sisyphus, 1. corinthusi király, 

a legravaszabb ember, 2. Anto-

nius törpe bohóca. 

Sophocles, görög tragédiaköltő 

(496-406) . 

Sosiusok, híres könyvkereske-

dők és könyvkiadók Rómában. 

Stertinius, sokat író stoikus 

erényprédikátor. 

Sulcius, 1 Caprius-\. 

Surrentum, a mai Sorrento. 

Syrus, 1. gladiator. 2. Syriai 

rabszolga. 

Tanais, egy eunuchus, Maece-

nas szabadosa. 

Tantalus, phrygiai király. Pelops 

atyja. Mivel az istenek rábízott 

titkait elárulta, az alvilágban 

örök éhségre és szomjuhozásra 

volt kárhoztatva. 

Tarentum, gazdag város Galab-

rióban, melynek lakói jóllétük-

ben elpuhultak-lettek. 

Tarpa, 1. Maedus-t. 

Tarquinius Superbus, Róma utol-

só királya, kit Brutus elűzött. 

Taurus, T. Statilius, Augustus 

consul-társa 26-ban; előbb is 

volt már consul. 

Teanum, campaniai város a 

Massicus-hegy tövében. 

Telemachus, Ulixes és Penelope 

fia. 

Telephus, mysiai király, kit 

Achilles lándzsája megsebesített 

és ugyanaz a lándzsa meggyó-

gyított. 

Tellus, a föld istenasszonya. 

Terentius, P. Afer, afrikai rab-

szolgából lett híres római vígjá-

tékíró. Meghalt 159-ben. 

Thebae, Boeotia fővárosa, me-

lyet Cadmus alapított. 

Theon, rossznyelvű, rágalmazó 

libertinus. 

Thespis, a tragédia feltalálója. 

Thraex, gladiator. 

Thyestes, 1. Atreus-l 

Tiberius, 1. Augustus mostoha 

fia, L Claudiust 2. Servius Op-

pidius egyik fia. 

Tibullus, Albius, híres elégia-

költő. Meghalt Kr. e. 19. 

Tibur, 1. az I. köt. 

Tigellius, 1. 1. Hermogenes-l. 2. 



Aí. Sardus, kiváló énekes, Cae-

sar és Augustus kedvelt embere. 

Tillius, egy szabadosnak fia, 

aki a senatusba is bejutott. On-

nan kicseppenvén, hadi tribunus 

lett, hogy ismét bejuthasson a 

senatusba. Mint ilyen, csak kes-

keny bíborszegélyű tógát visel-

hetett a senatori szé les szegélyű 

helyett. 

Timagenes, alexandriai rhétor, 

Rómába kerülvén, Augustusnak 

a kegyét is megnyerte, de sza-

badszája miatt elveszítette s Pol-

lio vette pártfogásába. 

Tiresias, mesés , vak, thebai jós, 

ki öntudatát az alvilágban is 

megtartotta, s Ulixesnek jó taná-

csokat adott a hazájába jutásra 

nézve. 

Tisiphone, a fúriák egyike. 

Titius, lyrai költészettel foglal-

Ulixes (Odysseus), Ithaca sziget 

királya, az Odysseia hőse. 

Ulubrae, kis város a pomptinusi 

mocsár mellett. 

Umbrenus, egy veteranus. 

Vacuna, sabin istennő. 

Vala, 1. NumoniusA. 

Valerius, Poplicola, segí tségére 

volt Brutusnak a királyok (Tar-

quinius) e lűzésében. 

Valgius, Rufus C. elégia- é s 

epigrammaíró, H. műértő ba-

rátja. 

Varia, sabin helység. 

kozó római ifjú Tiberius körében. 

Torquatus, római ügyvéd, H. 

barátja. 

Trausius, ismeretlen pazarló. 

Trebatius, C. Testa, tekintélyes, 

híres jogtudós. 

Trebonius, ismeretlen házasság-

törő. 

Trivicum, apuliai város. 

Tullius, Servius római király, 

egy szolgálónak a fia. 

Turius, egy megvesztegethető 

esküdtbiró. 

Tuscus, tusk, toscanai, etruriai. 

A Tusk-utcában, a Forumtól délre 

sok mindenféle üzlet é s üzérkedő 

népség volt. 

Tyrus, Phoenicia nagy for-

galmú fővárosa. 

Tyrtaeus, görög költő a 7. szá-

zadban, ki harci dalaival bátor-

ságra tüzelte a spartaiakat. 

Ummidius, egy gazdag zsugori. 

Ustica, völgy H. Sabinuma mel-

let. 

Utica, afrikai város. 

Varius, L. Rufus, római költő, 

Vergilius é s H. barátja, egy 

Thyestes c. tragédia é s epikus 

költemények szerzője. 

Varus, római név, je lentése : 

görbelábú, ó-lábú. 

Varró, P. Terentius Atacinus, 

római költő 82—37, irt epikus 

és satirikus költeményeket. 
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Veianius, egy veteranus gladi-
átor. 

Veii, etruriai város. 

Velia, hicaniai város. 

Velina, t. i. tribus. Róma 35 

tribusának egyike. 

Venucula-szölö, szőlő-befőtt-féle. 

Venusia, kis város Apulia é s 

Lucania határán, H. születése 

helye. 

Vergilius, P. Maro, híres római 

epikus költő, H. barátja (Kr. e. 

70—19). 

Vertumnus, ó-itáliai istenség, a 

változások, időszakok é s adás-

vevés istene. Szobra a Tusk-ut-

cában állott egy fülkében, Janus 

kapujához közel. 

Zethus, Juppiter é s Antiopa fia, 

Amphion testvére, ki a költésze-

Vesta, a háztűz és család isten-

rfője. Temploma a fórumon volt. 

Vibidius, Maecenas mulattató 

kísérője. 

Vinius Asina, (Asella) ismeret-

len egyén, valószínűleg Augus-

tus udvarához tartozott. 

Viscus, 1. két testvér, H. ba-

rátjai. 2. Thurinus, azaz Thurii-

ből való, vendég Nasidienusnál. 

Külömben ismeretlen. 

Visellius, ismeretlen ember, ki-

nek apósa here-sérves volt. 

Volcanus (Hephaistos), a tűz és 

a tűzzel járó mesterségek, mű-

vészetek istene. 

Volteius, 1. Mená-i. 

Voranus, egy tolvaj libertinus. 

tet é s zenét haszontalan időtöl-

tésnek tartotta. 

• • • 
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