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F O R D Í T Á S O K .

L e a n d e r  H é r ó h o z .

— Ovidius, Heroid. XVII. -

Abydos ifja küldi e köszöntést,
A melyet inkább vinne meg maga 

És lia az ég kedvezne hő szivemnek 
Szemednek jobb vón’ ezt nem látnia. 

a Jobb vón* szemednek soraim helyett csak 
Két szerető szemembe néznie,

De mindhiába elborult az ég már,
Eltűnt pályámnak szokott tengere. 

Sötét az ég és rajt korbácsütéssel 
ii* Száz szél riaszt ezernyi fölleget

Nincs gálya sem, mit bátor kapitánynyal 
A biztos révből kieresztenek.

Csak egy hajós, ki soraim megvitte 
Ez mert kiszállni rengő csolnakon, 

is Kisértem volna, ám merénylő tettét 
Ország-világ nézte a partokon.

Nem tudtam volna akkor a szerelmet 
Szülőm előtt tovább takarni már,

A melynek titkát szeretnők levetni,
>o De mely azért még fátyolozva jár. 

Hogy levelem megírtam, azt susogtam: 
«Óh menj, siess hát, te boldog levél, 

Hiszen kedves kezét te majd megérzed 
És tán veled egy csókot is cserél. 

sir Megcsókol tán, mikor hószín fogával 
Eltépi a megtüzött fonalat!*

Ezt gondolám, s a mit leírni nem kell 
Szivemben édes sejtelem maradt.

De mennyire óhajtanám, ha inkább 
so Hullámot fogna irószár helyett 

És a nyugodt hab ringó bölcsejében 
Az üdv felé röpitne engemet..

Bár ép úgy tudja szivem lüktetését 
Hű kebelednek elbeszélni ő,

Miként a habnak tetejét lesújtja,
Midőn találkánk boldog percze j ő ;
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És mégis inkább járna a babokban
Mint hét napon, nem, hét nagy éven át 

Hallgatni a haboknak tombolását 
40 És nem láthatni éltem csillagát.

Óh ha csak egyszer jött álom szememre 
A mig e hót éj végre elröpült:

Ne légyek boldog, ne legyek nyugodt én 
A bősz vihartól, a mely most is üld.

«5 Sziklára dűlve néztem partodat mert
Lelkem van ott, hová testem nem ér, 

Látom a fényt, mit tornyodon kigyújtál,
S ha szemem nem lát, szívem látni vél. 

Háromszor léptem ki a part-fövényre, 
eo Háromszor kezdtem meg a nagy utat

S mindannyiszor föllázadott a tenger,
S a Tritonok rám küldték habjukat.

De mért borítod utam’ akadálylyal,
Te minden szél között a legvadabb ?

56 Tudd meg tehát engem és nem a tengert 
Sújtasz lehelleteddel, Boreás,

Pedig te is tudod mit tesz szeretni,
Tudod, s szivemmel mégis sikra s?állsz. 

Bármily hideg vagy nem lehet tagadnod 
ao Te is szerettél egykor melegen:

Ha útadat elzárták volna tóled,
Mit tettél volna, monddsza meg nekem! 

Kimélj oh kérlek, halkabban lehelljél 
Ügy légyen enyhe a sors teveled;

45 Hiú remény ! nem hallgat Ő szavamra,
S csak átsuhan a vad tenger felett!

Oh bárha rám szabnák Daedalus szárnyit 
Bár Ikarus hazája oly közel 

Mindent kiállnak, tudjak csak röpülni 
70 Vihartól fáradt testem lelkivel . . . .  

Addig, mig a szél és a tenger ajka
Tőlem minden reményt igy megtagad, 

Emlékezetben újra általélem 
A múlt időkben éldelt napokat,

75 Midőn kiléptem az apai házból
Szivemben megdobbant a szerelem : 

Nem múlaték, hanem fölbátorodva 
Ott úsztam már a kéklő tengeren.
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Fönn Lúna já rt ezüstös szinü fénynyel, 
só Mely pályacsillagként elvezetett,

S mint óhajtott vezérlő fény világolt 
Az elhagyott titkos vándor felett,

Reá tekintve ezt rebegtem akkor:
• Óh Istennő, tekints kegygyei reám, 

s& Hisz a szerelmet, mely téged legyőzött 
Szegény halandó én, dehogy birám*. 

Endymion nem tűri, hogy kegyetlen 
Legyen iránta oly kegyes szived;

Te égi lény vagy, s föld fiát szerettél 
eo Istennő az, a kit szivem szeret,

Mert lelke is, kedélye is oly áldott,
Minőt más nem teremhet csak az ég,

De testi bájánál csak Vénusé szebb 
És egy kebel és az az egy tiéd! 

v& Ha nem hiszed, ha kétkednél szavamban, 
Győződjél meg szemeddel önmagad.

Ügy fénylik ő szépségben, mint te fénylesz, 
Fölülmúlván a csillagszázakat.

S ha ezt nem láttad, ha kétségbe vonnád 
ioo Hogy ő bájlóbb, mint bármely földi lány : 

Akkor nem érted azt, mi hát a szépség 
Vagy érdekéből veszített talán !>

Ezt mondta ajkam és ilyet rebegve 
Ott úsztam én a csöndes viz felett, 

io& Ragyogva nézett rám a holdnak képe 
S ezernyi képben letükrözve lett 

A csöndes éjben egyetlen hang sem volt, 
Csupán karomnak loccsanó zaja,

S egy-egy sirálynak mélabús danája, 
hu A mely talán párjára gondola.

Midőn pedig karom immár kifáradt 
Végső erőmmel föleraelkedém,

Láttam a fényt és lelkesülve mondtam 
•Hű csillagom ragyog amott felém !* 

na S im az erő is visszatért karomba
A hab is lágyabb volt, mintsem elébb, 

Nem éreztem,'mi jéghideg a mélység,
S forró kebellel hozzád sieték.

S minél kisebb volt utam ott a partig 
Annál kedveltebb volt az, 8 kedvesebb;
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Mikor pedig te látsz, s rám tekinthetsz,
Én épenséggel vakmerő leszek.

Akkor úszásom művészetté válik,
Azon vagyok, hogy megtessem neked, 

m S miként a víznek szárnyaló sirálya 
Kimutatom ifjú erőimet.

Téged pedig alig tart vissza dajkád 
Hogy ne rohanj a habba én elém,

Hiába vennéd ezt majd tagadásba 
iso Meg nem csalhatsz, szememmel láttam én 1 

És mégis, ámbár gonddal visszatartott,
Kis lábad már a víz fodráig ért 

Meleg karod várt, s adtál boldog csókot,
Hogy száz tengert is átúsznék azért, 

isis Fehér válladról elvett köntösöddel
Meg-megszáritod nedves vállamat 

S a tenger hullámától vert hajamnak 
Kicsiny kezed simitva enyhet ad.

A többinek tanúja a vak éjjel 
140 És a torony, mely téged rejteget,

S a fénysugár, mely a habok zajában 
Karod közé vezérel engemet.

Olyan kevéssé lehet számbavenni 
Az élveket ily kedves éjjelen,

US Mint a tengerben ringó zöld harasztot
S a porszemet, mely rajta megterem.

S minél kisebb volt az idő hevünknek,
Annál jobban használtuk azt mi fel,

Midőn a regg már fölhozta korányát 
150 Panaszkodtunk, mi gyorsan múlik e l ;

Mi gyorsan múlik éjjelünk, de hogy még 
Futtában is gyönyört hozzon reánk, 

Megválva a gyönyör pillantatában 
Száz csókot is egymásra halmozánk.

156 És tétovázva hagyom el a tornyot 
A dajka száz intelmet ejt felém,

Mig a toronynak forró kéje helyt már 
Ott járok a part hideg fövenyén,

Könnyel válunk el, vissza-visszanézek 
iso A mig csak látlak a torony fölött;

Örömmel jöttem, mint bátor hsjózó,
Búsan megyek most, mint hajótörött.

Digitized by oogLe



Lejtős az út, mikor feléd közelgek 
Száz hegytető, ha tőled távozom; 

les Nem szívesen lát meg szülőim háza
És nem vonz többé nyájas otthonom . . . .  

Miért is választ el ketté a tenger
Mért egy érzelmünk és kettő hazánk ?

Miért hogy nem csak Abydos vagy Se9tos, 
no A melyhez mindaketten tartozánk ?

Mért háborgok ha fölzúdúl a tenger ?
S mért bánt oly ok, mely könnyű mint a szél ? 

Szerelmünk ismert már a delphinek közt 
S a halak serge is arról beszél. 

i?ft Már taposottnak látszik vizi utam,
Miként az út, min sok kerék haladt,

Elébb panaszkodtam, hogy útam olyan,
De most olyan sincs a vihar miatt.

Föl-fölsikolt tájtékozó ajakkal 
i*o Az AthamaS’lány Helle tengere,

Ilyen volt az, mikor nevét megkapta 
És a futó lány elmerült bele.

Irigylem Phrixost aranyos kosáért,
Mely bizton hordta a vizek fölött, 

m  S mégsem kívánok sem hajót, se szárnyat 
Csak víz legyen, melyen általjövök.

Nincsen hiány bennem, csak úszni tudjak 
Hajós, liajó s kormányos én leszek 

Kezemre játszik Helice és Arctos 
uo És csillagom lesz a legfényesebb.

Nem kell nekem a más szokott vezére,
— A gönczöl fénye — s Androméda tán 

Más biztosabb az, melyre én vigyázok
S mely cserbe nem hágy éltem alkonyán. 

ii>5 Ránézek és bátran haladok akkor
Arany Kolchis és Pontus határaig 

Legyőzném az úszásban Palsemont is,
S Glaucus varázsa akkor megszűnik.

Ha néha az úszásban el-elfáradt 
3oo A hullámot hasító két karom 

Csak egy szót bízok titkon kettejükre 
Mihelyt erőre bírni akarom.

Azt mondom : «A fáradság jutalmául 
Hogy elvittek a túlsó partokig
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soe Megengedem majd nektek körülfogni
Szép kedvesemnek bársony vállait t*

S akkor erőre kapnak njra ismét 
Miként a már elfáradt harczi mén, 

Midőn immár a czél is int feléje 
sió S közéig ahhoz Elisnek mezején.

Rád nézek én és tégedet követlek,
Ki méltóbb vagy rá, mint az ég m aga: 

Szemedben ég legkedvesb pályafényein, 
Szemedben ég pályámnak csillaga, 

sir, Ha méltó is vagy föl a magas égbe,
Maradj, óh légy a földön itt velem : 

Vagy mondd az útat, mely az égbe elvisz 
És én kiküzdöm és én föllelem.

Most itt vagy, óh de mily kevéssé vagy itt 
wo Szivem, miként ez ár, oly nyugtalan,

Mi haszna, hogy tenger zajog közöttünk, 
Ha utamnak száz gátló réme van ;

Mi haszna, hogy tenger zajog közöttünk, 
Egy kis patak sem kisebb akadály 

sas S én nem tudom, nem óhajtnéke jobban 
Egy kis reményt a föld határinál.

Minél közelb vagy, annál több reményein 
És a való mégis csak a remény ; 

Majdnem kezemmel érintém és mégis —
28o óh  e sorsot hányszor megkönnyezém ! 

Akár csak elfutó gyümölcsöt űznék 
Akár sietnék tűnő hal után 

Vagy mint midőn a puszták gyöngypatakju 
Eltűnt a vándor szomjas ajakán. 

áss Avagy csak akkor légy enyém, ha azt a 
Vadult habok szeszélyi engedik ?

Tehát szelekre bízzam és a habra 
írjam vágyó szivem reményeit ?

De hisz forró a nyár — mit is búsulok — 
34o Ha ordít is a dühös déli szél,

Nem i8merném a bátorságot akkor,
Ha megállnék gyávák reményinél.

És ne gondold, hogy csalfa Ígérettel 
Játszom talán hű szived álmival;

246 Ha bármiként dühöngne is az ár majd 
Megküzdök véle, bárha lépre csal,
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S vagy boldogulok és titkos gyönyörrel 
Tetézem titkos kéjünket m egint;

Vagy meghalok és eltemetve lángom,
Midőn annak siker többé nem int. 

iso De azt kívánom, hogy testem is akkor 
Az ismert partokat keresse fe l:

Majd sirsz és könnyed hull a hült tetemre,
Melyből a lélek érted szállá el.

Elmondod akkor : «értem halt meg, értem !»........
*66 — Vagy bánod, hogy ez így lehet talán

E soraimmal szivedet ha sértem
Inkább elhallgatok, s gondolj reám !

Panasz helyett könyörgjük együtt azt, hogy 
Ne zúgjon úgy a vészes tengerár ; 

mo Hisz csak rövid idő kellen d utamra 
Ha partot értem, újra kezdje bár.

Ott van hajómnak kikötője nálad 
És kaijaid közt legjobb a helyem ;

Mit bánom én, ha ott maraszt a szélvész 
865 Nem engedve elmenni, szüntelen.

Nem szólom el a hullámok zajgását,
Mitől remeg vihartól vert haraszt,

Hadd tartson fogva hő karod, s a tenger,
Tovább van az, mig kettős ok m araszt; 

no Ha majd lehet, testemmel harozra kelve 
Hasítom át a tenger habjait 

De lelkem fénye 1 tőled jöjjön a fény,
Mely elkísér a mint élvezni hitt.

Fogadd el addig e soroknak csókját 
s;& Reájuk bizom titkos álmodat,

Ők őrizzék vetélytársaktól addig,
Mig ifjad is utánuk látogat.

L. M.
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