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F O R D Í T Á S O K  

Hero Leanderhez.

— Ovidius. —

Hogy örömöt találjak soraidban
Levél gyanánt, Leander, jöjj magad, 

Hosszú és kínos az, mi várakoztat 
S türelmet szenvedélyem megtagad; 

b Lángunk egyenlő, de nem az a szívünk 
Erőtelj esb a férfi kebele,

Ám mint a lélek, gyönge a nők teste 
És hogy ha késel, meghalok bele.

Ti néktek áll a gazdaság, s vadászat,
10 Nektek a változásnak száz faja;

Piacz zajában, küzdterek porondján 
A férfinak nem kell gondolnia :

Madárt a lépen, halat a horogra 
Csellel kerítve száll el az idő 

i6 S a napnak alkonyúló idejét meg 
Eloszlatandó bor zamatja jő.

De nékem, a kit mindebből kizárnak 
Csak egy marad, a forró szerelem.

S én élvezem, jobban, mint te szerethetsz 
so Szeretlek én szivemből szüntelen.

Vagy jó öreg dajkámnak szólok rólad, 
Nem értve azt, mért késel oly soká’ 

Avagy saját szavad a habra sújtom,
Mely a tenger vizét fölfodrozá. 

u Ha meg gyöngéd kezével a haboknak 
Szellő simítja háborgó fejét,

Akkor szorongok, hogy jönni se’ vágyói 
És a késés hibája a tiéd.

Eöny könyre hull akkor le bús szememből 
so S remegve törli azt le hű szülém,

S én újra, s újra keresem nyomod, hogy 
Tán megtalálom a part fövenyén, 

ízen ve néked, vagy hirt várva tőled 
Átkutatok boldog boldogtalant, 

as Kit Abydosból sorsa erre hánya,
Vagy a ki oda visszainduland.
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Vagy mondjam, hányszor csókolom ruhádat, 
Melyet elúszva múltkor itt hagyál ? 

így mén a nap, így mén a csöndes éjjel, 
ao S midőn a csillagfény ragyogva száll:

Az őrtüzet fölgyujtom a tetőre,
Mely megszokott utadon elvezet,

Aztán orsómra kész fonált tekerve 
Takargatom hosszú késésedet.

45 Kérded talán, hogy addig mit beszélek ? 
Leander neve jár az ajkamon.

•Mit gondolsz, dajka ?» kérdem hű cselédem,
«Eljött-e már hazulról aranyom ?

Eljött-e már, vagy éber-é a ház még,
5« Hogy félti még irigylő nyelvőket,

Vagy gondolod, hogy útra készen áll ott 
Kenetes testtel és most már jöhet ?»

Ráint az agg, de nem csókomra gondol,
Avagy veszélyes utadra talán,

55 De álomittas fejjel egyre bólint
Ahogy megszoktuk éltünk alkonyán.

Utóbb mondom : «Most úszik már bizonynyul 
És fürge karja átszeli habot!»

De alig fontam orsómra egy szálat 
oo Ismét kinézni odább szaladok.

Félénken hallgatok minden kis neszre,
Minden zörejre várlak tégedet 

Csak ha elrabolt éjjelem lezajlott 
Pillám az álom akkor csókolja meg, 

ős S aztán enyém vagy, ha nem is óhajtod,
S élj ősz, habár tán nem is akarod:

Majd azt hiszem tested közel lubiczkol 
Majd átölel forró, nedves karod,

Vagy azt hiszem törülgetem a tested,
70 Melengetlek szerelmes keblemen

És oly sok mást mit szégyen vón’ kimondni, 
Mit elnem moudok, bár kedves nekem.

Óh én szegény, miért hogy nem való ez,
S mért oly rövid a kéjnek ideje,

75 Hogy eltűnik e kedves röpke álom 
És csakhamar te is eltűnsz vele!

Óh bár szerelmünk állandó frigyében 
Benn rejlenék a biztos élvezet!
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Miért fagyoskodtam oly számos éjen ?
Lassú úszó, hol jár tunya kezed ?

Való: a tenger még dühöng, de tegnap 
Enyhébb szellő fodrozta a habot,

Mért tűnt el így a mért féltél a jövőtől 
Miért nem kapott az alkalmon karod ? 

s» Ha más alkalmad nyílnék ezután is 
Az első jobb, mert az első vala ;

Igaz ! A tenger alakosdit játszik,
De csak szivednek kell akarnia.

Ha itt maradnál, panaszod nem lenne,
•u És karjaimban meg nem tép a vész,

Én nyugton hallom a vész tombolását, 
Tomboljon csak a míg te hazatérsz.

De vajh mi ez, hogy félsz a vad haboktól 
Te, a ki csak nevetted dühöket ?

>r, Mert volt idő, hogy még jobban dühöngtek 
S marasztni téged mégsem lehetett.

Hogy kértelek : kevésbbé légy merészebb;
Mert bátorságod gyászt hozna reám ;

Hol most merészség ? hol van bátorságod ? 
i<w Hol rettenthetlen jó úszó babám ?

Légy inkább olyan, a hogy voltál régen, 
Nyugodtan járj a nyugodt tengeren ;

De csak ha az vagy, a ki voltál egykor,
S ha lángod nem vált pernyévé nekem. 

ior. Nem ama széltől félek, a mely téged 
Hő karjaimtól ime visszatart;

Félek, szived e szélhez lesz hasonló
S nem vész, de más ok az, mely fogva tart. 

Tán nem is tartasz olyan jutalomnak
uu Melyért méltó kiállni a vihart.........

Olyankor okozom szülőhazámat,
S azt gondolom, mert thrák leány vagyok, 

Abydos büszke, fejedelmi csókját 
Te én reám pazalni nem fogod. 

u.s De mindent inkább tűrök el, mint hogy te 
Idődet másnak adjad, nem nekem ;

Hogy más nőnek tartson ölelve karja 
S másnak szerelme győz szerelmemen. 

Inkább meghalnék, mintsem azt megérjem, 
í'iti Halált inkább, mint hűtlenségedet,
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S bar sem gyanú, sem kósza hír se* bánt még, 
De mindentől, mindentől rettegek.

Mert hol van az, ki bízott szerelmében ?
A távolság még jobban megriaszt:

125 Boldog ki meglát igaz hűtlenséget,
S a ki nem érez már hamis panaszt!

Engem gyanú bánt, de valót nem látok,
És egyformán bánt mégis mindenik ;

Óh bár csak jönnél, vagy tudnám hogy jöttöd’ 
i3o Apád szava vagy a vész késlelik.

Ha megtudnám, ha bűnöd’ észrevenném 
Óh hidd el, megragadna a halál,

Most már tudod, ha óhajtod halálom'
Csak vétkezzél, az rögtön eltalál.

185 De nem, te hű vagy, s mindez csak káprázat 
Gátod csakis a dühöngő vihar,

Óh mint zajog a zátonyba’ a hullám,
S a napra felleg borul szárnyival.

Tán Helle gyöngéd anyja jött a parthoz, 
i4« Hogy megsirassa kedves magzatát,

S rázza a tengert, melynek istennője 
S a melynek lánya volt, ki nevet ad.1)

Nem kedvez a hely szerető leánynak 
Az eltűnt Helle engem is bűsít,

145 De néked, Neptun, nem szabad zavarnod, 
Kinek szerelme már bimbóba’ nyílt! 

Emlékezzél meg szerető valódról 
Idézd eszedbe Medusát, Calycét,3)

És Alagonnak3) csillagára gondolj 
i5o S azokra kiknek csókja rajtad ég.

A költők dalban szólnak szeretkeznek 
De több szerelmed volt mint költemény,

l) Hella anyja Nephele, a ki állítólag felhővé változott. Nevét tudva
levőleg akkor ruházták a Hellespontra, midőn Helle és Phryxos mostoha
anyjuk Ino elöl menekülvén, Helle a tengerbe esett.

*) Medusát, Phorcus tengeri isten leányát Neptun oly szenvedélylyel 
szerette, hogy Minerva templomában ölelte meg, mire az utóbbi haragra 
gyúlván, Medusa haját kígyóvá változtatta. Calyce fia Cycnus volt.

8) Alcyone egyike a plejádoknak, a kivel Neptun Alcyonet, Ceyx ké
sőbbi nejét, nemzette.
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Miért tennél hát erőszakot mivélünk,
Mért küldenél bősz hullámot felém ? 

im Kímélj bennünket, más harcztérre szállva 
Ne bántsd e keskeny választó habot, 

Hozzád illő, gályákat szerteszórni 
Hajórajt, min egy század dolgozott,

Mert szégyen volna habisten létedre 
im Egy ifjún tölteni ki bősz dühöd',

Nagyobb dicsőség s hála lesz jutalmad,
Ha átröppensz egy-egy mocsár fölött, 

őrizz meg kettőt: egy úszik csak ámbár,
De reményem is ott úszik vele 

im És ama habban, melyet lehed forgat 
Piheg Leanderemnek kebele.

Pattog a mécs ; mert ennél irok immár
Hogy pattogott az — mondják — jót jelent. 

Lám vén dajkám lángjába bort csepegtet 
ito (Holnap többen leszünk * mormogja fent.

óh jöjj ! szerelmem-átölelte férfi,
Kit lelkem rejt, mint gyöngyét a csiga,

Jöjj, tedd meg, hogy valóban többen legyünk 
S ne kelljen szümnek árván maradnia! 

i7s Ne félj, majd Vénus véd meg ez utadban 
Kit hab szült, s habban járni megtanít. 

Hányszor óhajték én már általúszni,
De férfi tudja csak a viz utait.

Ám hogyha félsz, hogy tán vissza nem térhetsz, 
íso Adjunk a tengerben találkozót,

Találkozzunk a tenger közepében,
S ölelkezzünk, míg elpattant a csók,

Aztán meg térjünk kiki a hónába 
Bármily forrón pezsdül is föl a vér: 

íso Kevés lesz az, de jobb a távollétnél 
A szeretőnek semmi sem csekély.

Vagy múlna a tartózkodás, mely minket 
Mindig titkon szeretni kényszerít 

Vagy a szerelmi láng, mely fél a hírtől, 
i9« Hullatná félig ért gyümölcseit!

Most harczra kél a szenvedély s szemérem, 
Melyikre hajtsak ; csábít mindenik :

A múlt tükrébe mindhiába uézek 
Másoknak látom a múlt hőseit.
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m Hogy Kolchisban járt hajdanta Iason 
Hajóra kapta bűbájos Medeát,

Páris pedig Helenának kegyeltje 
Hajóra kelve azzal messzeszállt.

Te elhagyod szerelmesed, a hányszor 
2oe Forró csókoddal fölkerested azt,

És messze úszol ott, hol a hajóknak 
Sem jó, karom akárhogy is maraszt.

Bár százszor győzted a habot meg, ifjam,
És büszkeséged azt már megveti 

sós Úgy vesd meg azt, hogy féljed is egyúttal, 
Ha testedet átengeded neki. 

örjás hajók eltűnnek a habokban
S te azt hiszed, többet megbir karod,

Más akkor úszik ha gályája roncsolt; 
sió Mi másnak végső, te elsőnek akarod.

Óh én szegény, pedig mégis óhajtom,
Hogy jó tanácsaim’ meg ne fogadd,

Hogy bátrabb légy legbölcsebb sejtelmemnél, 
Hogy mielőbb ismét meglássalak,

315 Ha jösz, ha csak a habokban megdermedt 
Két karodat ott érzem vállamon 

Feledve akkor a habok veszélye,
Feledve minden túl e két karon !

Ám hogyha arra fordulok a habhoz, 
sso Mely kék fodrát lágyan loccsantja fel, 

Hideg fagy járja kebelemet által 
És sejtelem rám félelmet leheli.

Egy álomkép is megzavart az éjjel,
Bár áldozattal márig kérlelém . . . .

335 Ügy szürkületkor, hogy a mécs kialszik 
S való álmot himezget a remény.

Dermedt ujjamból kihullott az orsó,
Párnán pihent elfáradott fejem 

Akkor vihartól korbácsolt habokban 
38o Egy delfint láttam úszni hirtelen.

De aztán partra hajítá a hab ki 
És élte még a habokban maradt,

De bármiként félek ez álomképtől 
Te is kerüld a zajos habokat, 

sas Hanem kíméljed önmagad, kíméld meg 
Ki benned él, szerelmes kedvesed’
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Mert éltedet veszítve vész el ő is
Megtartva azt, leszel még kedvesebb,

De ím elsimult már a vész fodorja 
2*«) Közel csöndről locsognak a habok,

Csókold meg e pár sort, a míg nyugodt lesz 
A teuger és Héród csókolhatod.

V E G Y E S .

— Latin-magyar kézi-szótár jelent meg középtanodák számára 
Veress Ignácz, nagy-szebeni államgymnasiumi igazgatótól. Budapest, 
1882. Lampel R. kiadása, 299 lap, ára 1 frt 80 kr. Legközelebb bőveb
ben ismertetjük. A magyar-latin rész hasonló terjedelemben és kiállí
tással rövid idő alatt jelenik meg.

— A  budapesti philologiai társaság f. é. május 17-én Dr. Hein-
rich Gusztáv elnöklete alatt felolvasó ülést tartott, következő tárgyakkal:

1. Dr. Pecz Vilmos, Az újgrammatikai irány és a psychologiai 
momentum a mondatban.

2. D r. Pozder Károly, A madár árja mondákban.
3. D r. Wertner M ór, Aeskulap és utódai, bemutatta a másodtitkár.
A felolvasó ülés után választmányi ülésben folyó ügyek intéz

teitek el.
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