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za; Sir Stephen figurája tisztelgés ama korszak fantáziája előtt, amelyben a francia li- 
bertinus alja irodalom a cselekményt Angliába helyezte, brutális angol arisztokraták 
egész sorát léptette fel, és Sir Stephen H. nevének rávetülése Stephen Hardingéra 
egyszerű koincidencia.

VERSFORDÍTÁS-PÁLYÁZAT

Quintus Horatius Flaccus

MANLIUS TORQUATUSHOZ

Olvad a hó és újra születnek a lombok a fákon 
s vélük a rét füvei,

arcát váltja a Föld, leapad s rendes mederébe 
visszatalál a folyó.

Már ruha nélkül táncol a három Gratia és cseng 
vígan a nimfa-kacaj.

Mégse reméld, hogy bármi örök, mert meglop az óra, 
s drága napod rövidül.

Zord fagyot elvisz a szellő, majd a tavasz tovaszökken, 
hogyha elűzi a nyár,

azt meg váltja a termő ősz, s máris tunya kedvvel 
itt honol újra a tél.

Am mit az ég veszt, kárpótolja a Hold, ha kitellik, 
míg ha lehullsz oda, hol

nagy hírű Aeneas, Tullus s Ancus lakozik, te 
por leszel és csupasz árny.

Tudja-e bárki, hogy adnak-e mához holnapot ott fenn 
gondtalan isteneink?

S mit megvontál lelkedtől, nem emészti-e fel majd 
kincsre mohó örökös?

Mert bizony azt, aki egyszer meghalt és ki felett lenn 
isteni Minos itélt,

Torquatus, nem hozza fel újból már kegyes élet, 
szónoki érv s születés.

Mert szűz Hippolytust sem lopja Diana ki, hogyha 
zárja a vaksi üreg,

s Lethe vizénél hős Theseus sem tépheti szét már 
Pirithous kötelét.
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MANLIUS TORQUATUSHOZ

Széled a hó a mezon, már visszaigyekszik a fű is, 
bodrosodóban a lomb.
Váltja szinét a vidék, ballag lassan, megapadva, 
partjai közt a folyó.

Grácia meztelenül vág táncba a húgaival, s mind 
járja a nimfa velük.
Azt, hogy örökké élsz, ne reméld, int év meg az óra: 
fosztja szelíd napodat.

Széltol lágyul a jég, a tavasz sarkában az új nyár, 
s máris inalna, amint
ontja az almahozó osz mind a gyümölcseit, aztán 
visszatelepszik a köd.

Kárt sose szenved az ég mégsem, kijavítja a gyors hold: 
ám ha mi elmerülünk,
merre a jó Aeneas, Tullus meg az isteni Ancus, 
árny marad és puha por.

Nincs aki sejti, napunk számát szaporítja-e holnap 
újabb idovel az ég.
Rossz örökös keze közt folyik el vagyonod, pedig inkább 
lelked örülne vele.

Majd ha a vég egyszer csak elér, s Minosz tefelőled 
már hiba nélkül itél,
téged, Torquatusom, se neved, se szavad, se kegyes hit 
meg soha nem szabadít.

Mert a homályló, holt tájról nem menti Diana 
Hippolütoszt, a dacost,
s Thézeusz sincs oly erős, hű Peirithouszt hogy eloldja 
Léthe bilincseitől.


