
Magyarázó észrevételek
Horatiusnak Tibullushoz intézett leveléhez (Epist. I, 4.

CAMPÉ után.

Horác leveleinek értelmezése általában nagyobb nehézsé
gekkel jár, mint a satiráké. Az utóbbiak lényeges tartalma ne
hány (p. a z l t e r  Brundus i num)  kivételével erkölcsi, s így 
mindenki által könyebben megérthető, a nehézség csak az egyes 
célzások, alkalmi vágások megmagyarázásában fekszik, — míg 
a levelekben épen az általános rész, az egész levél célja, a sze
mélynek, kihez a levél intézve van, egyénisége, a helyzet, mely
ben e személyt gondolni kell, vannak homályba borítva. A tel
jes megértéshez egyéni és magánviszonyok biztos ismeretére 
volna szükség, melyeket már a régi commentatorok, sőt úgy 
látszik, azok sem ismertek, kiknek müveiből sovány megjegy
zéseiket vonták. Horácot éllében és halála után Vergilével ellen- 
kező sors érte. Vergil életében Hóma általánosan ismert, tisztelt, 
ünnepelt költője volt, mig Horác, hasonlóan barát! v és pártfo
gójához Maecenashoz, csak kisszámú tisztelő körében — pau- 
corum hominum — maradt. Vergil halála után a tudományos 
értelmezés kö/pontja, a grammaticusok főtekintélye lett; Horác 
eleinte ugyan utánoztatott, sőt annyira kízsákmányoltatott a 
költők által, hogy ezek müvei gyakran nem tekintethetnek egyéb
nek, mint az ő költeményei változatainak; utóbb azonban csak
hamar sok részlet, egyéni vonatkozás ismerete elenyészett, s a 
commentatorok hagyománya sokszor nem egyéb saját talál
mányuknál. Ily körülmények között az értelmezés gyakran fö
lötte bizonytalanná, minden eselro igen nehézzé válik; követ
keztetésekben nagyobbára az előttünk fekvő műre magára va
gyunk utalva.
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A Tibullhoz intézett levél is egyéni viszonyok pontos is
meretét tetelezi föl: ezt azonban elősegíti némileg az ugyanazon 
költőhöz írt óda (Od. I. 33.), és magának Tibullnak alagyái is 
szolgáltatnak némi ujj mutatást.

Tibull, az ismort alagya-költő, Domitius Marsus egy epi- 
grammja szerint kevéssel Vergil után, és pedig kora halállal 
múlt k i:

te quoque Vergilio comitem non aequa, Tibullo, 
mors juvenem campos misit ad Elysios.

Vergil 735-kben R. é. u. halt meg. Ha Tibull Vergil kísé
rőjéül küldetik az Elysium virányaira, csak vagy ugyan azon 
évbe, vagy legkésőbb a következőbe eshetik halála. Korán hunyt 
el, mint az „aequa mór sa kifejezés mondja, mint „j u v e n i sa 
halt meg: de e szóból életkorára következtetést vonni nem lehet, 
a „juventus“ esetleg a negyvenedik életévig terjedhet. Azonban 
Od. I. 33. v.-böl megtudjuk, hogy Tibullnak akkor, midőn az 
óda költetett, már voltak ifjabb versenytársai, a kik miatt mel- 
lőztetett: „cur t ib i  j u n i o r  l aesa p r a e n i t e a t  f i d e “. 
Alig fogunk tévedni, ha Tibull születését a hetedik század kilenc
venes éveinek közepébe, s halálát körülbelül negyven évvel 
utóbb helyezzük. Azt természetesen általánosan elismert dolog
kép fölteszszük, hogy az alagyák harmadik könyvének, mely 
Tibull neve alatt maradt főn, nem ő, hanem a különben pseydo- 
nym Lygdamus szerzője. E szerint Tibullt a levél keltekor har
mincasnak kell képzelnünk; célunkra ez tökéletesen elegendő. 
Horác ennélfogva valamivel idősebb Tibullnál, de csak nehány 
évvel, mely különbség oly korban, minőben a két férfi a levél 
keltekor állott, majdnem elenyészik.

Hogy Tibullt és Horácot szorosabb baráti viszony fűzte e 
egymáshoz, azt Horác azon helyeiből, melyekben Tibull említ- 
tetik, nem lehet meghatározni. Barátai közt, kiknek Ítélete előtte 
nyomatékkai bir (Sat. I. 10. 80), nem sorolja föl Tibullt. Ezen 
körülményből különben nem lehet következtetést vonni, mert 
Tibull azon időben még nagyon fiatal volt, alig huszas, s bizo
nyára csak később lön neves költővé. Mindamellett is azonban 
nem valószinti, hogy Horác oly közel állott Tibullhoz, mint az 
említett helyen megnevezett barátaihoz. Rómában azon korban,
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mint hasonló viszonyok közt mindenütt és mindenkor, bizonyos 
kizárólagos irodalmi és társas körök alakultak, melyek közt bi
zonyos versenygés létezett. Tibull azon körhöz tartozott, mely 
Messala, egy köztársasági érzelmű férfiú körül képződött. Mae- 
cenasnak saját köre volt, melynek Varius, Vergil, Horác és 
mások voltak tagjai. Tibull mellett Messala háza más költöi te
hetségek gyülhelye is volt: a 711-ik évben született költője az 
alagyák harmadik könyvéneke körhöz tartozott; ide bizonyára 
Sulpicia költésznö, Cornutus és mások. Ismerve a viszonyokat, 
bátran tehetünk egy lépést előre.

„Albi, nostrorum sermonum candide judex“ ; 
e szókkal szóllítja meg Horác Tibullt, melyek bizonyára nem 
jelentőségnélküliek. Különben mikép használhatna Horác ily 
megszólitást, mely a levél tartalmával és céljával semmi össze
függésben nincs ? Nem kell messze keresnünk a magyarázatot: 
Messala házában nem talált Horác oly elismerésre, minőt érdem
lett ; fitymálólag beszéltek róla és dolgozatairól. Tibull minden 
tartózkodás nélkül pártjára kelt Horácnak, és kedvezően nyilat
kozott felőle (judex). Horac „candide judex“ megszólítás által 
ér'ésül adja, hogy a szabadelmü nyilatkozat tudomására jött, 
és egyszersmind köszönetét fejezi ki érette. így értelmet nyer
nek a szók. A mi a „ se r mo num “ értelmét illeti, lehetetlen 
itt a satirákra gondolni. Ezek legalább hat évvel előbb, mint e 
levél Íratott, ki voltak adva: mikép lehetett volna beesőket 
annyi idő múlva még kétségbe vonni? A „ cand i de  j u d e x “ 
kifejezésnek csak úgy van értelme, ha Tibull kevéssel előbb 
nyilatkozott elismerőleg Horác sermo-iról. Semmi érv sem 
szól az ellen, hogy e szó alatt e p i s t o l á k a t  értsünk, melye
ket részben teljes joggal lehet s e r m o n e B-nek nevezni, (mint 
p. o. a Maximus Lolliushoz Írottat,) mellyeknek tartalma ép oly 
didacticai, mint a satiráké. Ez epistolák jóval előbb mintsem 
gyűjteményben megjelentek, egyenkint elterjesztettek, mint ma
gától értetődik, Messala körében is, s ott alkalmat szolgáltattak 
helytelenítő vagy becsmérlő nyilatkozatokra, melyeket Tibull 
visszautasított.

Tibull nincs Rómában, hanem egy jószágán Pedum mel
lett, tehát nem messze Tiburtól, hol Horác azon pillanatban,
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midőn e sorokat írja: S a b i n u m-án tartózkodik. Ha Horác Ró* 
mában volna, a meghívás alig hangozhatnék így: „me pinguem 
et nitidum bene curata cute visesu, e meghívás azt fejezi ki, 
hogy Tibull ránduljon át hozzá és t ö bb  i d e i g  időzzön nála. 
Ily jelentésben: „hosszasabban tekinteni, egy tárgy szemléleté
nél időzni“ v i s e r e gyakran előfordul, p. Od. III. 3.54; „visere 
gestiens, qua parte debacchentur ignes, qua nebulae pluviique 
rores“ ; Od. I. 37. 25: „ausa et jacentem visere regiam“ (Cleo- 
patra bátran szemlélte); Od. IV. 13. 26 Lycének öregebb kor 
van szánva;

possent ut juvenes v i s e r e  fervidi 
dilapsam in cinerem facem; Carmen Saec. 12: „possis 

nihil űrbe Roma visere május“ — a nap ne szemlélhessen útjá
ban nagyobbat Rómánál. Fölszólitásról nincB szó, értelme e sza
vaknak egyszerűen: „lelni fogsz“ , azaz nem egyéb, mint gyen
géd alakja a meghívásnak, melyben Horác azt mondja, hogy 
örvendeni fogna, ha házában üdvözölhetné Tibullt, ki nem régi
ben egy epistolája fölöt oly nemesen és igazságosan Nyilatkozott* 
A „ c a n d i d e  j u d e x “ szók tehát egyszersmind a meghívás 
külső indokát is feltárják. Tulajdonképi, közelebbi barátait Ho
rác máskép szokta meghívni.

Hogy minő hangulatban volt ez időtájban Tibull, nem ne
héz átlátni; Horác mondja:

„inter spem curamque, timores inter et iras 
omnem crede diem tibi diluxisse supremum: 
grata superveniet, quae non sperabitur hora.u

Horác életbölcseségének régi themája, mely minden lehető 
változatban ismétlődik nála: felhasználnia jelen kedvező körül
ményeit, élvezni a pillanat örömeit, a jövő naptól nem várni sem
mit, el nem halasztani semmit; úgy élni, kogy az ember száma
dását a mai nappal zárhassa; a következő nap adományát szá
mi táson kivül fekvőnek, tiszta nyereségnek tekinteni. E bizta
tásra egyébként Horácnak bizonyos oka van: Tibullnál ép úgy 
mint egyéb alkalommal, midőn ez elvét kifejti. Kisértsük meg 
a jelen esetben ez ok közelebbi vizsgálatát.

Tibull kétség kivül kedvező viszonyok közt élt. Horác 
mondja:
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„di tibi formám
di tibi d i v i t i a s  dederunt artemque fruendi“, 

és utóbb:
quid voveat dulci nutricula május alumno, 
qui sapere et fari possit, quae sentiat, et cui 
gratia, fama, yaletudo contingat abunde, 
etmundus  victus,  non d e f i c i e n t e  erűmen a.

Nehéz egy B e n t l e y  tekintélye ellen küzdeni, ki ne
hány kéziratra támaszkodva,melyekben mundas  helyett m o- 
dus áll, az utolsó sor kezdetét így módosítja: „et domus  et 
v i c t us “ . De az általa felhozott példák javaslata támogatására 
nem elegendők. Hogy „domus  et f un d u s “, „domus  et 
r é s “ kapcsolatban előfordulnak, természetes; de domus és 
v i c t us  egybeállítása mégis másnemű; i 11 „victus“ vagyont je 
lent, melyből élni lehessen, a Bentley által idézett példákban, az 
élet módját: Cic.  Lael. 27. „una domus erat, unus victus, isque 
communis“ ; Gell .  I. 14. „ad splendorem domus atque victus“ . 
V i c t u s  önmagára oly értelemben, mint „rés" általában nem 
állhat, legkevésbé itt, hol ily jelentéssel kellene birni: „szüksé
ges, kielégítő vagyoni állapot“. M u n d u s victus értelme: „tisz
tességes életmód“, „ egy tisztessséges életmódhoz szükséges anya
gi viszonyok“.

Tibull ismételve szegénységről panaszkodik: El. 1. 19 k. 
Vos quoque f e l i c i s  q uo nda m nunc  p a u p e r i s  agr i  

custodes, fertis munera, vestra, Lares. 
ugyanott 33 k. v .:

at vos exiguo pecori, furesque lupique,
parcite: de magnó est pr&eda petenda grege;

és 37 k. v .:
adsitis, divi, nec vos e paupere mensa

dona nec e puris spemite fictilibus: 
végre 41 k. v.:

non ego divitias patrum fructueque requiro, 
quos túlit antiquo condita messis avo.

E hangulat jellemzi Tibull minden alagyáját: panaszolja 
szegénységét, — paupertas — mely kedvese elnyerésében gá
tolja ; dúsgazdag kiván lenni, hogy kedvessét cosbeli aranysd-
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volyos öltönynyel ékesíthetné stb. Ily óhajok és panaszokra 
azonban nem lehet súlyt fektetni, az alagyás költészet termé
szetével nem fér össze dús birtok. A c s o r b í t o t t  vagyon fo
galmát is ki lehetne olvasni a föntebbi versekből: miért nem 
vagyok gazdag? miért nem vagyok t ö b bé  gazdag? annak 
előtte hiányát nem erezem — most érzem! Hanem az idéz
tünk hely Horácban arra mutat, hogy Tibull panaszolkodott  ̂
hogy nem oly gazdag, mint lenni kívánna. Összevetve e keser- 
gésekkel nyernek értelmet Horác szavai :

et mun dús victus, non deficiente crumena, 
elég vagyonnal birsz, hogy tiszteségesen megélhess, a pénzből 
nem fogysz ki — ha nemis vagy épen dúsgazdag. E mély érte
lem elenyészik, ha Bentley és Ribeckkel, „et domus et victusu-t 
irunk. Horác azt mondja, hogy Tibull a „mundus victus“-sal 
megelégedhetik ; mundus különben is érteményre nézve kö
zéphelyet foglal el egyrészt a sordes,  másrészt a f ény  között 
(v. ö. munda supellex Ep. I. 5. 7). A mivel az istenek ezen kí
vül megáldották: „sapere et fari posse, quae sentiat“ , „gratia, 
fama, valc'u^o“, mindhárma bő mértékben — alig szorul ma
gyarázatra. G r r, t i a az említett Meesala-körre vonatkozik, 
melyben a költő honos volt, f a m a költői hírnevére ; alagyáinak 
első könyvét ö maga adta ki 728 vagy 729-kben, a második 
könyv, valamint az alagyagyüjtemény többi költeményei kiadá
sát valószínűleg Tibull halála után Messala eszközölteté.

E felfogással azonban világos ellentétben állanak e versek: 
non tu corpus eras sine pectore: di tibi formám, 
di tibi divitias dederunt artemque fruendi.

A „ d i v i t i a e “ és „mundus victus“ közti különbséget 
kiegyeztetni nem lehet: „divitiae“ Horácnál és mindenütt a 
szükséget jóval meghaladó birtokot jelent. De föltéve, hogy az 
elégséges birtokot jelenti, mikép képzelhető, hogy Horác ugyan
azon fogalmat ily módon ismételte volna. A kit az istenek d i- 
vitiae-vel áldottak meg, annak a „mundus v i c t u s “-nál 
többet adtak; viszont, kinek mnnduB victus-t  adtak, attól 
megtagadták a „d iv i t iae- ta. A kettő közül okvetlenül válasz
tani kell. Tekintetbe veendő továbbá, hogy a „ fo rma“ mint 
az istenek arlománva aligha nagyon illik Tibull mostani korához.
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S mikép kívánhatja Horác Tibullt a „ form a“-ra való emlékez* 
tetés által vigasztalni, bátorítni, midőn épen arra inti, hogy más
nemű élvezetben iparkodjék feledni szerelmét? Ez emlékeztetés 
a „ form a“-ra a fen forgo'viszony ok közt inkább sértő lett volna; 
hiszen kevéssel előbb intette volt a költő Tibullt, ne vegye 
nagyon szivére, hogy kedvese, Glycera, egy ifjabbért — junior 
— mellőzte. Ez okokból, melyekhez még a „corpussine pectore“ 
kifejezés kétes volta járul, a 6 és 7-ik vers törlendőknek látsza
nak- Ez által elenyészik az ellenmondás „divitiae“ és „mundus 
victus* közt, valamint az ellenmondás ezen Horác által Tibull- 
nak tulajdonított „divitiae“ és az utóbbinak tényleges vagyoni 
állapota közt. Tibull nem gazdag, de helyzete biztosítva van; 
s z e g é n y n e k  csak akként nevezi magát, a mennyiben nél
külözi az eszközöket, melyek által kedvesét biztósíthatná vagy 
visszahódíthatná.

Horác intelmeTibullhoz így hangzik:
inter spem curamque., timores inter et iras 
omnem crede diem tibi diluxisse supremum: 
grata superveniet, quae non sperabitur hóra.

Itt is mindenütt halk, de mégis megérthető célzás van. 
Tibull költeményeiben két kedvesével ismerkedünk meg; az 
egyik, a 728 v. 729-ik évben kiadott könyvben megénekelt: 
Delia, a másik Nemesis.  Itt csak ez utóbbiról lehet szó; való
színű, hogy az Od. I, 33 v.-ben említett G l y c e r a  és Neme-  
s i s ugyanazon személy; amaz valódi, ez költői neve. Képét az 
alagyák második könyvében elszórva található vonásokból bárki 
összeállíthatja magának. Hataera volt, minők a gazdagokat bir
tokaikra vagy villáikra követni szokták, de Tibull ily kívánságát 
elodázta a nélkül, hogy szakított volna vele: „jaceo, cum sau- 
cius annum et faveo morbo, cum juvat ipse dolor, usque cano 
Nemesim etc.w mondja Tibull. Meddig tartott e viszony, azt nem 
határozhatjuk meg; létezett már, mielőtt Horác ódáit kiadta, 
és tartott még, midőn a jelen epistolát irta. E két költemény 
kelete közt ennélfogva nem lehetett nagy időköz. Az I k. 33 
ódája az utolsó ódák egyike volt, a tárgyaltuk epistola pedig az 
elsőkhöz tartozott. Senkinek sem juthat eszébe, e szókat: „i li
ter spem curamque ,  t i m o r e s  i nter  e t i r a sa másr■»,
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mint e viszonyra vonatkoztatni. Tibull maga a második könyv 
utolsó alagyájában énekli:

jam mala fínissem leto, séd credula vitám
s p e s fovet et főre cras semper ait melius. 

s p e s alit agricolas, s p e s sulcis credit aratis 
semina; quae magnó fenore reddat ager .* 

haec laqueo volucres, haec captat arundine pisces, 
cum tenues hamos abdidit ante cibus: 

s p e s etiam valida solatur compede vinctum 
(crura sonant ferro séd canit inter opus) 

spes facilem Nemesim spondet mihi —
„i r as“ alatt itt aligha szerelmi ingerkedést szabad érteni, mint 
Terentiusnál olvassuk: „amantium irae amoris integratio esta, 
hanem Tibull haragos kitöréseit, melyek félelemmel — „t i m o- 
r e sa — váltakoznak, hogy a kedves végleg elutasíthatná. Ti
bull k ínos  k é t e l y é t  festi ama vers; Horác arra inti, hogy 
ennek kötelékeiből szakaszéza ki magát és pedig az által, hogy 
az életet s a jelent élvezi, mintha e nap az utolsó volna.

Tibull falusi birtokán van, s Horác kívánná tudni, hogy 
Ht mivel foglalkozik:

scribere quod Cassi Parmensis opuscula vincat?
Cassius Parmensis különben teljesen ismeretlen előttünk ép úgy, 
mint o p u s c u 1 a-i; itt is azonban valószínűleg e’egíák értendők;

an tacitum silvas inter reptare s a 1 u b r i s : 
e sor az évszakra emlékeztet, melyben az epistola íratott, az 
őszre, melyben, a ki csak tehette, az egészségtelen Rómát el
hagyta, s falura vagy a hegyek közé rándult :

curantem quidquid dignum sapiente bonoque est? 
a mi bölcshöz méltó, azaz a szenvedélyek legyőzése és az uralom 
azok fölött, a mint Horác önmagáról is mondja Ep. I. 1, II:

quid verum atque decens, curo et rogo et omnis in hoc sum. 
A foglalkozás a bölcsészettel gyakorlati irányzattal bir. 

Horác ilyképen szól: „Midőn az erdőben barangolsz, arról gon* 
dolkozol-e, mint mutathatnád magadat s ap iens  ésbonus-  
nak, azaz mint bátorodhatnál fel s lerázhatnád a bilincseket és 
gondokat, melyek alattt most sínlődöl ?u Ehhez csatlakozik azon 
gondolat: „te mindennel birsz, mit a leggondosabb n u t r i c u l a
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(dajka) kívánhat az ápoló gondjaira bízott gyermeknek. Ennyi 
előny birtokában valóban örvendhetsz az életnek: méltatlan ily 
férfihoz, egyjhetaera szeszélyeinek hódolni. En részemről élvezem 
az élet örömeit, a miről személyesen meggyőződheted ha alkal
milag átrándulsz hozzám“.

Ez a szép és mélyen érzett epistola tartalma.

H óman O.
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