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LUKÁN F ÁRZÁLIÁ JÁBÓL. ‘)
V. Ének, 1—236. v.

Tartalom. Pompéjusz (Magnusz) vezérré választatik. 1—64. v. — 
Appiusz tanácsot kór a jósdától. 6 t—236. v.

Ekkép a harczok sebeit fölváltva tapasztalt 
Hadfőket, jót és roszat összekeverve, egyenlőn 
Tartá a sors főn maczedók földére. Havával 
A tél már Hémoszt bébi úté s zúzos Olimpot 

s A lehunyó Csirkés*); s a nap közeli te, mely adja 
Évkönyveknek az uj neveket s mely nyújtja legelső 
Tiszteletét Jánusz korfőnek. Miglen azonban 
Tart szolgált tisztük végrésze, csatának ügyében 
Kik szétvoltanak, a honatyákat Epírbe hivatja 
Mind a két konzul. Látzok főrende szegényes 

io És idegen hajlékba jutott s kormányzati dolgok 
Rejtélyit hallá külföldi tetőknek alatta 
Vendégként a rendi gyűlés. Hadi széknek elannyi 
Joggal emelt pálczát ugyanis ki nevezne s szekercét ? 
Megtanitá a tisztes rend a népeket, hogy nem 
Pompéjnak van pártja, hanem hogy Pompéjusz áll a 

»5 Városatyák pártján. Mihelyest csend álla be a bús 
Ülésben, méltósággal szól Lentulusz ekkép 
Fennhelyről :* Ha latin erkölcs, ha az őskori vérhez 
Méltó lélekerő rejtőzik kebleitekben:
Űzve minő földtájra vagyunk, ne tekintsetek arra,
S mily távúi esik a megszállt várostol ülésünk 

*o A titeket kísérőknek kell néznetek arczát;
S kik mindent rendeltek, atyák, döntsétek el elsőbb,
A mit az országok tudnak, meg népeik, hogy mi 
Róma tanácsa vagyunk. Mert bár túléjszaki Gönczöl 
Jég szekerének alá bennünket vessen is a sors,
Vagy hol forró ég és hőnek zára alatti 

85 Földöv egyenlőtlen nappalt s éjt lenni nem enged, — 
Kísérő társunk leszen a polgári s vezéri 
Főhatalom. Gall lángoktól tarpéi lakásunk

*) Hősköltemény tíz énekben. Fordította Márki József tdr. Javított 
fordítmány.

a) Máskép: Hetevény (Plejades, Vergiliae), melynek leliúnytakor veszi 
kezdetét a tél. Népies neve: Fias tyúk.
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A mikor elhamvadt és Yéjibe tette Kamillusz 
Át székét, ottan vala Kóma. Jogátul ez a rend 

30 El nem esett soha is, megválva előbbi helyétől.
Czézáré a bús födelek s hajlékok ürülten,
A némult törvény s az igazság háza bezárva 
Gyász jogszűnettel. Csak olyant lát ottan atyául 
A ház, a kit ez a teljes varosbul elűzött.
A ki ezen fő rendből nincs szám vetve ki, itt van. 

as Mit sem tudván a bűnökről s béke ölében 
Hosszan nyúgodván, a harczi düh őket először 
Szétszórá; minden tag megtér újra helyére, 
ím a földnek egész erejével pótlani fogják 
Esthont isteneink: illír hullámba temetve 
Fekszik az ellenség; kiaszott líb síkokon hullott 

*0 Kúrio el, fontos taga a czézári tanácsnak.
Fogjatok, oh ! hadfők, zászlót; a végzetek útját 
Szorgalmazzátok ; kiki vesse reményit az égben,
S öntsön olyan bátorságot szívünkbe szerencsénk,
Mint az ügy önte, midőn szaladánk ellennek előle. 
Esztendőnk lemerültével végére jut a mi 

45 Tisztségünk. Tínéktek, atyák, a kiknek hatalma 
Véget nem látand, forduljon közre tanácstok,
És rendeljétek Magnuszt hadfőnek*. Örömzaj 
Üdvözlötte ezen nevet a gyűlési tagoknak 
Részéről s haza s ön sorsuk Magnuszba helyezték.
Erre az érdemeket szerzett fejedelmi személyek 

so És népek lőnek tüntetve ki tiszteletekkel.
Vízen hatalmas Féb-Ródosznak ajándokok adva 
S jég Tajgétusz nyers ifjúságának ; az ősi 
Hírű Athénét dicsérik s Massziliája

* Kedvéért Fóczisz lön fölszabadítva ajándék.
Majd Szadalét s bátor Kótot s a fegyvere által 

63 Hű Dejotárt és Raszkúpolt, fagyos égali ország 
Fejdelmét, megdicsérik ; s hódolni, tanácsi 
Végzésből, Líbiát jogaros Júbának alája 
Rendelik. Ah! gyász sors, neked is, Ptolomée, hitetlen 
Nép méltó ura, égbeliek bűntette *), szerencse 
Szégyene*), fürteidet pell ékkel nyomva övezni

*) 3) Kik megengedték, hogy Ptolomé Dienes (Dionysius Ptolomaeus), 
kiről itt szó . van, pell (pellai) nagy Sándor koronáját elnyerje, melyet fején 
a7. atyák Pompej közbenjárásával erősítettek meg, kit később épen az meg
öletett.
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Engedték ; mint gyermek kapsz népekre kegyetlen 
Szablyát — és bár a népekre ! — ; ajándokul adták 
Lág fejedelmi lakát: követé Pompéjusz ölese;
A nőtestvértől*) el lön birodalma rabolva,
És iptóla) a szörnyű te tt3) . . .  Gyűlésnek oszoltán 

6& Már fegyverre kel a sokaság; mire — kétes esettel 
S vak sorssal szemben — mikoron mindenki, vezérek 
És népek készülnének, maga Appiusz a harcz 
Ingadozó fordulatait nem merte követni;
S égieket sürget, miszerént sikerére tanítnák 
A dolgoknak meg; s jós Fébusz hosszú.időig 

70 Bézárt delfi lakát fölnyitja. . .  Nyugotra, keletre 
Egy távolságú Parnassz4), szentelve Apollo 
És Bakknak, kettős halmával emelkedik égbe; 
Kiknek, egy istenkép nézetvén, harmadik évben 
Mindenkor megújították a thébai papnők 

75 Delfi borünnepöket. Midőn a víz árja borítá 
A földet, csak ezen csúcs álla ki s téve különbség 
Általa lön ég s tenger közt. Bérczednek aliglan 
Legtetejét emeléd csak föl te is, állva ki vízből,
S rejtőzél egyik ormoddal, Parnassze. Imitten 
Anyjának, ki midőn terhelné magzata méhét 
Száműzetett, Péán megbosszúlója, nyilával 

80 Pítont mint kezdő leteríté, akkor hogy ország 
És háromlábú — Themiszé vala. Szörnyű nyilása 
A földnek, látván Péán, hogy mennyei szókat 
Súgalmaz s lehel értelmes hangzású fuvalmat 
A talaj, — elrejté a szent barlangba személyét 

R5 S a nyílásra feküdt6), ott jóssá léve, Apollo.
Mennybeliek közül itt ki van elrejtőzve ? Mely Uten 
Tartja ezen vak odút, égből kirekesztve, lakásra 
Méltónak, bézárkoztan ? Melyik égbeli tűr meg 
Földet, örök rendnek titkát mind bírva s világnak 

*> Tudva jövendőjét, és a népeknek előtte 
Fölleplezni magát kész lévén s emberek által

M Kleopátrától, ki a koronához egyenlő joggal bírt.
**) Cézártól.
*) Pompéj, a vő meggyilkolása.
4) Strabo írja (IX. könyv): Jupiter két sasa, egyik nyugat, másik 

keletről egyszerre bocsátva Pamassznál jött össze.
5) llogy a szelet — ihletést — fölfogja s jövendöljön.
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Érintést megszenvedvén, s nagyságos, hatalmas,
Zengje akár a sorsot, akár, mit zengve parancsol 
Az sors lesz ? Tán a föld kormányzása okáért.
Abba egész egyetem nagy szellemi része, mely a lég- 
Ürben egyensúlyozott gömböt fenntartja, beléje 

e& Oltva lévén, kifolyását a czirréi üregben 
Kapja s az ég Dörgőjével siet összevegyülni.
Béhatván ezen istenség a szűzi kebelbe,
Sújtva halandónak lelkét, fölhangozik, és a 
Jós ajkit megnyitja, miként szicil Étna tüzétől 

100 Háborgattatván, hullámzik csúcsa, vagy a mint 
Tífon agy árkod van, tömegétől fedve örökre 
ínarimé hegynek, kámpán sziklákat okádik.
Mégis ez istenség, melyhez járulhat akárki,
És mely nincs ki előtt sem zárva, az emberi dühnek 
Tisztán taraja magát szennyétől. Hasztalan ottan 

io6 Kérni gonoszt halkan suttogva; mivelhogy az, a mit 
Zeng, eldöntve lévén s azt megmásítani senki 
Nem birván, tilt vágyakkal föllépni halandót.
És lakhelyt igazaknak adott kegy telve gyakorta,
Kik váltottak egész várost, mint tírusziaknak ;
Elhárítni segélyt nyújtott harcz vészeit, a mint 
A szalamín oczeán példája mutatja ; haragját 

no A terméketlen földnek, kijelelve az útat,
Megszüntette; ragályt elűzött a légbül. Időink 
Nem szűkölködnek teteraesb jó nélkül az egynél,
Hogy megnémult a delfek jósdája; jövőtől 
A miután a zsarnokság rettegve, beszélni 
Eltiltá az eget. Nem is esnek búba miatta 

ne A czirréi papok, hogy szólni nem engedik őket
S hogy templomszünet áll nálok. Mert hogyha mely isten 
Szállt keblökbe: az így bevett hatalomra legottan 
Történő kimúlás vagy díj vagy bünhödet aztán.
Minthogy az őrjöngés ösztönzete s árama folytán 
Emberi testalkat megdől s késztése az égnek 

i8o Megtöri a gyarlók lelkét. Mely hosszú időben 
Ekkép nem mozdult, a háromlábot, az órjás 
Bérc csendességét nyugtából, fölveri Appjusz,
Estország1) sorsát mindvégig tudni kivánván.
A főpap vévén, szentélyt fölnyitni parancsot,

x) Heszperia, Olaszország (Italia).
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S a remegő jósnőt beküldeni isten elébe, — 
im A kásztál forrásoknál s erdői magányon 

Gond nélkül bolygó Femnóét fogva kezénél 
Megragadá s a szent ajtón késztette bemenni.
Á szörnyű küszöböt félt a papUnyka keresztül 
Lépni 8 azért a had vezetőt hiú csellel akarja 
Elrettenteni a vágytól, ismerni jövendőt, 

íso «Mért vonz téged, mond, az igaz túlmérvü reménye, 
•Római ? Parnasszus, miután szót veszte nyílása, 
•Elnémult, és béfojtá kebelébe az istent;
«E hegytorkot akár a szellem hagyta el, útját 
«A mindenségben vévén más tájra; akár a 
<Barbár lángoktól Pító midőn égé 1), hamuja 

m «A megmérhetlen repedékbe lejutva, Apollo
• Ösvényét elzárta; akár tetszése szerént az 
•Istenségeknek nem szól a czirrai jóshely,
•És elegendő, hogy veletek közlötte jövendő 
•Végzetetek titkát a hosszú éltü Szibilla 
•Verse; akár Péán, miután eltiltani szokta 

i«o • A bűnöst hajlékától, ajkakra, melyekkel
•Nyilvánítsa magát, nem képes lelni korunkban.*
A szüzi csel nyilván állott s félelme hitette 
El maga a tagadott istenségeknek erőjét.
Majdan előfürtit szalagok béfonva szorítják;
S mely hátára omolt, hajzatját hószinü párta2)
Fóczi borostyánnal foglalják össze. Kit, állót 

i4s S kételgŐt, a pap tolván beeröltet az ajtón.
Az, rettegvén a tova szentély jósi űrétől,
Újra megáll a tornáczban s színlelve beteltét 
Isteni lélekkel, nyúgodván keble, kigondolt 
Szókat mond, zavaros hangok morgásai által 

íso Mit se tanúsítván, hogy az ég dühe szállá beléje;
A hadfőt áljóslatival nem oly annyira sértve,
Mint Fébusz hitelét s a háromlábot. Igéit,
Nem szakitá remegő hang meg, s szava tágas odúját 
A barlangnak elég nem volt bétölteni, sem haj* 
Borzadozás közben le babért nem ráza magáról; 

ige A templom mozdúlatlan küszöbével, az erdő 
Biztos volta jelül szolgált, hogy féle együlni

1) A trákok ugyanis a delfi templomot folégettók.
2) Infula.
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Fébuszszal. Hiányzását veszi Appiusz észre 
A jós istennek s dühösen : «Mind nékem, imigyen 
•Szól, mind a színlett égnek fogsz, csalfa, lakolni 
•Méltóan, hacsak a barlang közepére be nem mész, 

im «S a rémült föld oly zavaráról kérdve, beszélni 
•Meg nem szűnendel magad.* A szűz végre ijedten 
A háromlábhoz szalad és a szörnyű üreghez 
Térve megáll s elszokva levő mellébe az istent 
Béveszi, mint azt a béreznek már annyi időig 

i«s Nem használt lehe a jósnőbe beönti. Hatalmat 
Nyervén végre Apoll istenség czirrai keblen, —
Papnőnek tagait Péán nem szállta tökélyesb 
Mértékben soha meg ;'s kiüzé az előbbeni érzést 
S összes lényében meghódította az embert.

«o Esztelenül őrjöng, idegen főtx) hordva keresztül 
Barlangon, s szalagát istennek s fébuszi füzért,
Züllve merev fürtin, forgat templomnak űrében,
Hányva nyakát, s bolygása között az elébe kerülő 
Jósszéket feldönti s erős tűz lángja hevíti,
Téged hordozván, haragodban, Fébe. Ütéssel, 

na Szúrással be sem éred csak : belit égeted össze.
Még zabolát is kap ; sem mondani nem szabad annyit 
A jósnak mint tudni. Vegyült valamennyi kor egybe ;
És mellét oly sok század súlya nyomja szegénynek ;
Oly hosszú sora terjed el a dolgoknak előtte; 

im A mi jövő, mindaz napnak fényére törekszik ;
S küzdenek a sorsok szavakat követelve ; sem első,
Sem végső nap, sem tenger mértéke s fövenynek 
Száma — titok nem volt. Valamint eubéi magányban 
Kúmának jósnője, vevén szívére, hogy annyi 

is5 Nemzetnek szolgál dühe, a nagy sorsi tömegből 
Csak Rómáéit szedegette ki büszke kezekkel:
Fémonoé szintúgy gyötrődik, telve Apollo 
Szellemivel, mikoron téged, ki tanácsot óhajtasz 
Kásztál földbe bezárt istentől, Appiusz oly nagy 
Sorsok közt rejlőt, hajhászva sokáig alig lel. 

íoo A dühödő szájon tajtékzó méreg először
Csak most jő, s nyögelem s lihegéssel hangzatos hörgés ; 
A szomorú tululás a barlang tágas űrében

l) Idegen szellemet.
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Most hangzik 8 végűi, a szűz történek utána 
Már, e szók:* Harcznak kikerülöd szörnyű veszélyit, 

i»5 «Római, oly válságban részt nem véve ; 8 nyugalmat *) 
•Csak te találsz roppant völgyén eubéai partnak.* 
Elfojtott egyebet 8 bézárá ajkit Apollo.
Sorsőrző jóshely s mindenség titkai, és te,
Péan, igaztúdó, s ki elől nem vonta az ég el 

soo Semmi jövő napját: a dőlő birodalomnak
Végdolgát s hadfők s fejedelmek vesztit, elannyi 
Nemzetet, a kik heszperiek vérébe sülyedtek,
Mért rettegsz fölfedni ? Talán nem rendele a menny 
Ennyi gonoszt még el ? S mert a csillagzatok egyre 

aos Kétkednek, Magnót feje vesztésére ítélni, —
Tiltatik oly sok balsorsnak napfényre jutása ?
Avvagy azért hallgatsz, miszerént a végzetek a kard 
Üldő munkáját s a düh bűndíja rovását 
S a boszuló Brútoknak ujan kormányra kerültét 
Teljesítsék ? . . .  Eztán a jós mellével az ajtó 

*io Szárnyainak rontván, azokat föltárta s kiugrék 
Űzetvén a templomból; dühe tarta — beszédét 
Sem végezvén mind; mi ki nem jött, benne az isten 
Még forgatja vadul szemeit s nézése az égen 
Szerte bolyong, ábrázata hol fenyegetve mogorván, 
Hol remegést tűntetve elő; nincs nyugta az arcznak ; 

si5 Lángpir futja el a kékellő ajkakat és szájt;
Hal ványsága se mint félőé, ámde ijesztő ;
Szívének fáradtan sincs nyugodalma, de mint a 
Duzzadozó oczeán, éjszakvídéki fuvalmak 
Szüntével, tompán mormog: könnyíti azonkép 
A jósnőt a sok sóhaj. S a mennyei fényről,
Melyben látá a sorsot, midőn újra világi 

33o Súgárokra jutott, köziéti homályba borúla.
Sírhoni elfeledést küldött lelkére Apollo,
A mely az égbeliek titkát kitörülje. Elillant 
Tüstént kebléből az igaz, s valamennyi jövendő 
Fébusz székéhez ment ismét vissza; s aliglan 

335 Nyerve erőt lerogyik *). Nem rémít tégedet, Appi, 
Végednek közeledte se, kit rejtélyivei a sors

) Halált.
) Meghal. (V. 116—118. v.).
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Rászedem tót bár még- s fÖTcf joga egyre habozna1), 
Kateísz uralma után akarál, eubéi szigetben,
Lesni, ragadtatván hiuságos csalfa reménytől.
Hajh! eszelős, hogy mit sem tudj a harczi robajról, 
Hogy kímélve maradj oly számos földi nyomortól, — 

no Mely mennybéli vihet ki, halálon kívül, ilyesmit ?
Bírni fogod csendes partját eubéi szigetnek,
Fedve jeles sírral, hol bőszíkláju Karisztosz 
A tenger szorosát szűkebbé tészi s kevélyek 
Bosszúló istenségit hol Ramnusz imádja;
Hol sebesen hánykódik az ár, vize összeszorúlván,

386 És Euríp, változtatván hulláma futását,
Kalcisz gályáit vésztelt Auliszba ragadja.

Mábki József.

ANAKREONI DALOK.

22. Óhajok.
Kővé a phrygi parton 
Lett Tantalos leánya,
S Pandíoné a légbe 
Mint fecske szállá egykor.
Bár én tükör lehetnék,
Hogy rám örökre néznél,
Válnám csak én ruhává 
Hogy hordanál örökké.
Víz lenni mint szeretnék,
Hogy én füröaztenélek,
Válnám csak én kenetté 
Hogy illatom borítna.
Kebled körűi a fűző,
Nyakad körűi a gyöngysor,
Vagy ceak sarúd ha volnék,
Hogy engemet tipornál.

V. Thenvrkwk E.

A) Pouipéj és Cézár között.
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