
U E DEA J ÁSONHOZ.
— Ovidius XIII. heroidja. —

Babod lett egykor Kolchis büszke lánya 
Mikor segédül hívtad mesterségemet 

Öh bár szabott vón’ a sors háromsága *) 
Fejemre más vagy semmi végzetet! 

s Bátran meghaltam volna akkor még én 
Hisz büntetés attól fogva a lét!

A péli fa *) mért járt hazám vidékén ?
S aranygyapjú mért is keresteték ? 

Mért láttuk Kolchisban mi meg az Argót *? 
10 S görög mért itta a Phasis vízét ?8) 

Miért kápráztam szőke fürteidtől 
Hazug szavadnak óh miért hivék ?

Ha nem teszem, hiába jön hajótok 
Először vakmerő hajósival 

15 És Aeson hálátlan fiát a szörnyű
Bikák veszítik el, úgy hogy kihal! 

Vetette volna vesztét önmagának
Vetett vón’ mag helyett sok daliát4)

A hány mag, annyi ellensége támadt 
»o Megölve a szántóvetőt magát,

Óh mennyi bűn lehetne veszve véled 
És mennyi kín került vón’ engem el. 

Bár kéj a bűnöst sujtni vádjaimmal 
E kéjt megérdemelte e kebel,

36 Midőn az új hajón 6) Koldusba jöttél, 
Hazámban lelt a végzet tégedet,

Medea volt az ott, mi új arád itt, •)
És gazdagabb apósod nem lehet,

Ezt csak Ephyre országa uralja,7) 
so De azt uralja egy egész világ
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4) A sors Háromsága: a Párkák.
2) A péli f a  : az Ajrgo, mely Pálion hegyén nőtt fasudarakból készült. 
’) Phasis v izé t:  PhasiB folyóvíz Kolchis földjén.
*) Sok d a liá t: sárkányfogakat kelle Jásonnak elvetni (1. alább) a ezek

ből fegyveres férfiak keltek ki. Jáson sisakját veté közéjük s egymásra üsé*
5) Uj h ajó: az Argó, mert azt Kolchisban még nem látták.
•) Új a rá d : Creusa, Kreon leánya, kiért Jáson Medeát elhagyta.
7) E ph yre: régi neve Korinthusnak, a hol Kreon uralkodott
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FORDÍTÁSOK. 1039

A hótakart Skytháknak havas alja,
S mit balfelül a Pontusz habja lát, 

Vendégül vett Aétes titeket meg
Bársony párnán pihen meg testetek,

35 Csak akkor tadtam, hogy ki vagy valóban, 
Midőn szivem már érted reszketett, 

Megláttalak s lobbot vetett a szívem,
Mint istenek oltárin fáklya ég,

Nem csak magad, a végzet is feléd vont,
«o Szememre bűbájt hozott a tiéd.

Te láttad hűtlen, hiszen a szerelmet, 
Melyik igaz szerelmes rejtheti ?

A szenvedély erői útat lelnek,
És lángja bátran pályát tör neki.

*

45 6 megmondva lön a föltétel tenéked: 
•Bikákat fogni az ekébe bé,

Melyeknek lehe tüzes lángként éget,
S mik nem tűrtek igát eddigelé.

Érez volt patájuk, érez szügyük a lángtól, 
no Szörnyű hevében kormot is fogott,

S alig, hogy őket megtöréd, a rögbe 
Rémes magot kell hintened legott, 

Termésül harezos férfiak növendnek,
S a termés támad a szántóra majd,

55 S utólszor még az őrt is meg kell csalnod 
Kire az éj álmot még sohse hajt.* 

így szólt Aétes. Lakomádnak vége, 
Biborpárnákról fölkel mindenik,

Mi messze volt Krensa kincse akkor,
•o S nem láttad még Kreonnak kincseit.

Te búsan mégy, könnyes szemmel kisérlek, 
Istenhozzádot súgnak ajkaim,

Aztán kesergőn borulék az ágyra 
És sírtam mintha veszne valakim.

•5 Előttem állt a harcz a vad bikákkal, 
Előttem állt a rettentő vetés,

Az örök-éber sárkány veszedelme*)
A melynek bájad ím kitéteték.

sárkány veszedelme ; az arany gyapjút örökéber sárkány őrzé.
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Szerelmem küzdött már a félelemmel,
7u Növelte ezt az őrült szerelem 

És húgomx) kért könyörgve esdekelve
• óh mentsd meg őket* kérte szüntelen,

S én megtevém. Emlékszel a ligetre,
Hol tölgy s fényű némán ölelkezék.

75 Alig hatol a napnak fénye ebbe,
Ha rámoeolyg kegyével a nagy ég.

Régente ott Diánatemplom állott,
Barbár-kezek-emelte szobra is,

Talán nevét most már el sem találod; 
só Ott mondta nékem ajkad, a hamis:

•Kezedbe van az én sorsom letéve,
Tetőled jnt majd élet vagy halál,

Ha kéj neked, ám sújts Jáson szivére 
De nemesebb ha áldásom talál.

»6 Könyörgöm, óh szűz, mindazon csapásra; 
Melyet fejemre sújthat haragod,

A mindent látó nap nevére kérlek,
Kimélj meg, s kárát látni nem fogod!

Mente meg magadnak, s ha csekélynek nézel,
90 Gondold, hogy így szánták az istenek,

Tanúim ők, hogy meg nem osztom mással 
A nyoszolyát, hanem csakis veled.

Tanúim Júno, a násznak pártfogója,
S az istennő, kinek itt szobra áll,

06 Kívánom a hűség fejemben ójja,
A mint a bűnnek átka eltalál!»

Igaz-e, hogy a lány szivét kicsaltad 
S kéz-kézbe megtörtént a frigykötés,

Még könny is volt, megcsalni ez segített, 
íoo A hol a kérelem, s intés kevés.

S im : sértetlen fogod be a bikákat 
A kőkemény ugar fölszántva rég,

Vetés helyett sárkányfog mén beléje 
Pajzsos daljáknak látni már fejét. 

io5 Sápadtan ültem, bár ügyembe bízva,
Midőn a fegyveres nép ott kijött,

De ó csoda: a földszülötte dalják 
Csatára keltek ott egymás között!

l) Medea nővérét Chalicopénak hívták, ö ismertette meg 
Jásont Medeával.

TÖ 40 LATKÓCZY MIHÁLY.
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Ám mégsem alszik az az örök-éberx) 
no Hogy túrja, söpri már a föld színét,

Hogyan zörög ezerszer pikkelyével
S mellét a földnek hogy dülleszti még.

Hol volt akkor vajon királyi mátkád,
S a kincsek is, mikért feláldozol, 

n6 És hűtlenséged néma szemtanúja,
Korinthus öble hol volt, mondsza hol ?

Én, kit csak most, hogy alkalmatlan lettem,
Oly könnyedén barbárnak nevezel,

A lángszemű sárkányt tenérdekedben 
120 Bűvös dalokkal én altattam el.

Elárulám érted szülőhazámat,
Apámat és a ki körülte van,

Elhagytam mind örjöngő szenvedélyben,
S vagyok jutalmul árva, hontalan. 

i»e Erényem rablónak lön áldozatja,
Kiért elhagytam testvért és hazát,

De kis öcsémet8)azt, hiába, sorsát 
Leírni jobbom szót még nem talált.

Pedig megtettem azt, a mit leírni 
íso Most már szóval kiejtni sem merek,

S nem féltem. — Fél is a szerelmes asszony —
Hogy elnyelnek a zajgó tengerek,

Van is isten, hiszen ha volna, régen,
Lakoltunk volna szörnyű bűn miatt 

185 Lakoltál volna síma szép szavaddal,
. S én 8Ínyleném botor bizalmamat;

Törtek vón’ össze a kék Symplegádok 
Együtt porladnánk csontjaink talán,

Vagy bárha Skylla áldozatja lennénk —
140 Ő győz csak ily rósz férfiak szaván —

Bár süllyesztette volna el hajónkat,
Temettek volna el a vad habok!

De nem, te győztesen kerülsz honodba 
S a várt aranygyapjút is elhozod.

145 Említsem-é, a Peliás leányit ?
Kik apjuk’ szeretetbŐl megölék

x) A sárkány.
*) Medea öcscsót, Absyrtost magával vitte és midőn az üldöző Aetes 

már-már elérte az Argót, darabokra szabdalva vetette oda apjának, s ezzel 
föltartóztatta.
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1042 LATKÓCZY MIHÁLY.

Ha más gáncsol, neked dicsérni illák,
Hogy érted én mindenre kész valék.

Te képes voltál ajkadon kiejtni 
iBo — Óh nem találok erre már szavat —

Képes valál hideg szóval kiejtni
'Most hagyjad el actoni házamat.* 

Kerültem házad, bár kísért szerelmem 
S két gyermekem, szerelmed záloga, 

i» Egyszerre a nász-dalt zenegni haliám,
S a fáklyafény szemembe villoga.

Mikor a násznak hangja messze szállott,
Akár halálnak is mondhattad azt,

Nem hittem, nem hihettem ennyi vétket, 
íco De sejtelmem mégis majd megfagyaszt.

Jön víg sereg, Hymen dalát dalolják,
Minél közelb, annál borzalmasabb, 

Szolgáim sírtak, könnyeket takartak, 
Kiméletesbek voltak, mint magad. 

im Szerettem volna én is elfeledni,
De szívem búsait, mintegy sejtve azt,

Ám gyermekünk matatta hűtlenséged, —
Oly látvány, a mely szíveket fakaszt,

Fiam kinéz és odasúgja nékem: 
i7o «Anyám, anyám, távozzál innen e l!

Szép nászt vezet, nászt öl apánk Iáson 
A gyeplőket aranynyal fogja fel !»

Mellem verem, hogy majd szivem szakadt meg, 
Arozomba mélyen véstem körmemet,

178 Szerettem vón’ berontni a tömegbe
S fürtöd közt a füzért ragadni meg.

Alig birám megállni, hogy ne mondjam, 
■Enyém ő, nektek birni nem szabad !• 

óh Ősz atyám, hogy me i vagy most boszúlva 
i*o Öcsém neked is jut még áldozat!

Kiért hazát, szülét, mindent od*adtam.
Szerette férjem íme eltaszít;

Ki mindenem volt, kitagad magából,
S a mindenből alig hagy valamit. 

íRft Megfékeztem sárkányt, dühös bikákat,
Egy férfiún nem győzhetek csupán:

Tüzes zsarátnokot szóval elölték,
És lángomat le már nem bírhatám.
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Elhágy a bűvszer, a javas ítélet,
100 Ráolvasás és a legjobb füvek;

Nincs nappalom, s ébren talál az éjjel,
S ez álmatlan gyász mind a te müved! 

Álomba ringatám a szörnyű sárkányt 
Enszívemet el nem altathatom,

11* Ágyas ölelgeti a drága testet:
Hiába volt minden áldozatom, 

ő  élvezi, a mért én bűnbe estem,
S talán mikor gyönyör kerülgeti,

Gúnnyal idézi bájam elvirultát 
soo S titkon gonosz tréfát susog neki,

És ő nevet tréfád konok rovásán.
Csak rajta, rajta, hadd nevessetek!

Majd sirtok még s nálamnál melegebben 
Játszik az ádáz láng majd veletek!

*»5 Mert míg van tűz, van kard és ádáz méreg, 
Büntetlenül nem bántják Medeát;

De hogyha tán meglágyít még a kérés,
Hallj oly szót, mint azt még nem hállhatád t 

Kérlek, miként engem nem egyszer kértél, 
aio S eléd borúlok, mint gyakorta már,

Ne nézz engem, tekints e kisdedekre,
Kiket a mostoha szeszélye vár.

Oly hasonlók hozzád, hogy rájuk nézve 
Legott forró könnyekre lágyulok, 

tis Kérlek a drága, a verőfényes napra:
Tekintsd e két szerelmi zálogot!

Add szívedet, melyért oly sokat adtam,
Tartsd meg szavad, mit adtál egykoron,

Nem kérek én emberfölötti tettet, 
ásó És a türelmet békén hordozom.

Téged kívánlak, hűn ígéretedhez,
S ha nászajáudokom megkérdezed: 

Megadtam azt, midőn kieszközöltem,
Hogy az Argó épen megérkezett, 

m Magadnak is téged és szerencséd
Tekinthetem gazdad ajándokúl;

Mi ehhez képest Sisyphus ar anyja ?
Eszmélj s vakult elméd talán okúi!

Hogy élsz, hogy van hatalmas úr-apósod,
38o Hogy hitvesül most szép lány jut neked,
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Hálátlan! azt te mind az elhagyottnak 
Azt mind csakis nekem köszönheted.

De majd! . . .  Minek beszéljem el boszúmat *?
Majd szörnyűt gondol még ki a harag, 

aar, Boszúm kiköltöm, bár megbánom is tán, '
Mint bánom hogy szóval tartottalak.

Feleljen érte majd az ádáz isten,
Ki eremben hevíti véremet,

De rettentő készül bennem reátok,
És szörnyű az, mit lelkem rejteget.

Budapest, 1883 augusztus 21.
Ford. I . a t k ó c z y  M i h á l y .

VEGYESEK.

— Magyar főpapok Olaszországban. Ezen cim alatt a •Nem
zet* f. é. április ‘28-iki számában Vaisz Ignácz-tói, ki Masolino olasz 
festő műveinek ismertetése által vonta magára ujabb időben a műtörté
nészek figyelmét, egy tárczaczikket olvastunk, mely röviden ismerteti 
Vitéz Jánosnak, Janus Pannoniusnak és Polycarpus Györgynek olasz 
humanistákhoz való viszonyát — Vespasiano Bisticci és Alfréd 
Beumont nyomán. Hazai szakembereink kutatásait Vaisz teljesen igno- 
rálja, úgy látszik nincs is tudomása arról, hogy Vitéz Jánosról Fraknói, 
Janus Pannoniusról, Galeotto Marzióról s Polycarpus Györgyről Ábel 
is közölt egyet mást. Érdekes azonban Vaisz czikkében a következő 
műtörténelmi megjegyzés: Cesingét és barátját Marzio da Nami-t 
1458-ban Mantegna, a paduai iskola főmestere Paduában lefestette. 
Már Vásári is tesz erről említést, de elferdített nevekkel és tények
kel. Maga Cesinge dicsőíti egyik költeményében Mantegna művét. 
Épen akkor dolgozott Paduában Donatello is a nagyhírű szobrász és 
nagyon valószínűnek tartom, hogy akkor készíttette Cesinge Donatello 
által Vitéz János érsek azon kis gyönyörű mellszobrát, melyet a nemzeti 
muzeumban láthatunk. Jelenleg a régiségtár 9-ik termében, 15-ik szék 
rényszám. Azelőtt a kis szobor Nyitrán volt és szent Donat-nak tartot
ták, a művész (Donatello) bevésett kezdőbetűi miatt származott téves 
felfogás folytán. A munka egészen Donatello kezére mutat és valószínű
leg arczkép után készült.
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