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BEvEzETÉä 
___-l. 

Аьвшз TIBULLUS római lovag , lcgközelítöbb vélemény 
szerint Róma’ építésének 700 — 705 éve körül születctt. [Тау 
látszik, jövedelmes vagyomt örökle; de javainak nазу részét 

_elveszté, hihetöleg az Шаl, hogy azok, midön Augustus 
Actiumпál nyert шиш után, 723-ban föuraságra emelkc 
dett, valamint többekéi is, a’ katonák’ bérszomjának шаr 
talékul estenek. Költészünk’ szép lelke ezen leverö vesz 
teség fölé emelkedvén, azon kevesen _megпyugodott7 mi 
bírtokában mar‘ada: miröl verseinek néhány fenséges hclyci 
bizonyságut :eвшeй. Tibullus bájos és kedvnyerö mívelt 
sëggel bírt, ’s Róma’ fényesb köreiben kedves jeнтet volt. 

Marcus Valerius Messala Corvinus nemes т-ómai, ki 
nek születését Váras’ építésének 695. esztendejére teет, 
ьашшаs védöje ’s barátja vala. А’ ki gyözödelmivel сап 
liában, hova 724-ben Augustustól Индeteц, hogy а’ lázan 
gó Aquitánokat rendre hozza, és ázsiábani szerencsc’s mü 
ködésivel, шагаt jeles hadvezérnek mutatta. Diadalmi шe 
netet is :анок Rómába 'W7-ben aquitani gyözelmei fölött. 
Tibullus бt hadjárásiban követte, részt veн; galliai dicsösé~ 
gében (inkább Messala iránti barátságból, ’s talán közép- 
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szcrü szcrcncsejavai miatt is, mint katónáskodási hапаш 
ból), és készülöben volt vele 725-ben Ázsiába menni, de 
súlyos betegsége utjában Corcyrában, középtenger’ szigetén, 
marasztalta. Felgyógyulván visszatért Rómába, ’s ezen idö 
айl kezdve irta ö, elsö könyvének harmadik és Шeйк, ’s 
talán másik kettönek is , egykét elegiáit kivevén, azon sze 
liden hangzó költeményeket-, mellyek hozzánk jutának. 
Ezután ö egészen a’ barátságnak és társalgásnak élt, ’s 
harmincznegyedik éve körül meghalálozott: megsiratott és 
megénekeltetett Róma’ legjelesb költészei, csudáltatott a’ 
szépnek minden ismerôji, ’s halhatlaníttatott szelleme és 
szive этаl az нюх/ìlá5нál. 

Tibullusnak is csaknem az volt sorsa, a’ mi sok régi 
remekírónak. A’ tudatlanságnak ama’ homályos korszaká 
ban шток közé temetve és elfeledve heveм. Miuuin Con 

stantinápolból а’ tudományok’ országára Europában némelly 
derü terрdezeм, munkája is a’ zugolból világosságra hoza 
:ои. Innen van, hogy а’ legrégibb kézíratok, mellyeket 
tölc birunk, nem mennek а’ XIV. шву alig а’ XV. szá 
zadon fölül; ’s hihetöleg mind eду kmföbül erednek, 
mivel azon helyeken is, hol Költészünk’ versei csonkúl 
taknak vélemek, öszszehangzanak. Ezen okbúl bátorkodik 
Scaliger, а’ ki érzeményében és helyes izlésc'ben nашon is 
elbizta magát, ’s utána Bruchus, Tibullusnak egyik legjobb 
magyarázója, а’ verseket ott, hol egyhefůggést nem talál 
tak, ide-’stom hányni, ’s eдут elegiáhól másikba атeи 
ni. Azonban а’ kамешek sokszor gondolat-folyama va 
gyon, miröl, ha тещ olly logikaszcrónti is, а’ logikában 
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mi sem áll; és néhány darabjai Tibullusnak, mcllyck сайт 
töredékeknek taктам, talán igenis jól összeillenck. 

Ha elfogadjuk, hogy legalább а’ köпyvek, mellyckrc 
Tibullus’ elegiái feiosztvák, (Маш reшiЬen egymás után 
következnek, Délia volt az elsö lány, а’ ki íìatal Мох-{Знак 
kiu-yílt virágáhan költészünk’ hajlomát megnyerte. Ö szaba 
доп-сышeй; volt (szülei, vaзу ösei rabszolga sorsban 
шиш, ’s urok Шт] szabadokká Шишeк) ’s igaz neve A 
puleus, régi latin iró szerint, Plautia volt. 

А’ második könyv Nemesis’ fényüzésén kesereg. Ez 
is szabadon-eresztett volt. Megbocsáthatatlan könnyelmü 
ség, midön illy esélcsap teremtményekre olly édescn ru 
joskodó ратной tékozohatnak! — Minden esetre azon 
lányhozi való ’s halálig lángoló szerelem, a’ ki becsůlésün 
Вeк elveszlze', semmi; ’s hihetö, Tibullus щук nem неre 
ceu, hanem csak így költött. 

А’ harmadik könyv varázs-szellcmmcl telt. Neacra 
valóban forró szeretetre méltó hölgy volt; ’s fonákság ál 
lítni, hозу Tihullus itt nem önnön, hanem más valaldпek 
érzelmeit énekelte legycn mcg. Ан az cgy okot, hogy 
Ovid Tibullus’ halálára írt verseiben csak Deliát és Neme 

sist emliti, számos ellenveté`sekkel czáfolhatni meg. Neaera 
nemes vérböl вzзитами- гбтаinö vala: ’s legyen М1 bal 
eset, vagy kônnyelmůség, а’ mi itt Tibullus’ szerelmét 
boldogtalanná teszi; vазу ha aпuak magasabb születése az, _ 
-mi lantját emeltebb hangzatra lelkesíté, mindenesetre ab~ 
ból az ere’nynek iguzi beésülése, következölcg valódi sze 
retet tündôklik ki. 
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Végre a’ negyedik könyv’ elegiái telvék utánozhatat 
lan дюймаl. -—- ’S végre Messaláhozi csaknem csurdultig 
шить díeséreteskedésekkel. 

Tibullust, mint érdemli, minden míveltebb nyelvek're 
többször és többen lefordították. Magyarul megkísérté, 
tudtomra, elöször Perecsényi Nagy László, nemes Arad 
vármegye’ szolgabirája. Nyomatott Pesten, Trattner János 
Tamás’ betůivel, 1818. Nagy nyolczadrétben az eredeti tex 
tussal. Én öt huszonnégy esztendö után követtem. Millyen 
szerencsével, az értelmes és_ dologhoz értö olvasó пешeй 
meg. Annyit mondhatok, rала valék, hogy költészem’ 
lelkét visszatûkrözzem, értelmét híven kifejezzem, а’ nyelv, 
mellyen ismértetem, szabatos legyen, és alakja a’ versek 
nek csinos ’s gördülékeny. Adja Nemzetem’ тeшьтe, hogy 
az eröteljes nyelv’ tökélyetesedésével eду harmadik, sze 
renesésb fordítás, mennél elöbb zene йt а’ magyar He 
licont! 



TIBULL’ ELEGIÁI’ ELSÖ KÖNYVE. 

I. ÉLEGIA. 

TARTALMA. 

A’ kбит, kit, úgy la'tszìls , Messala felszólz'toiŕ, 
hog/y hadia'rúsiban leggen гнёта, a’ szerencse's szege'nyse' 
gel löke'lyetlen gazdagsa'gnak, ¿s a’ тещeй ¿lef örömeit a’ 
had’ vesze'lyeinek ele'be teszi. Terme'szelesen De'lîa, a’ ked 
ves, nem мeтетc el: legînka'bb ez lar/ja ó’t a’ ‚шdbбl 
vissza. Me’mtig Tibullus körül van: ’s egykor Митos kö 
nyíìket hила: sirja'ra. A’ költe'sz дышит ¿des маeтe: 
bee'rve'n, nem irg'gyli músvk’ sаbeй? ¿s ‚стеseй. 

Sárga aranyból más halmazzon kincseket össze, 
’S birtoka sok mívelt holdra terülve leg'yen. 

A’ kit nyugtalanít mindenkép. a’ közel ellen , 
’S legjobb álmait a’ tábori lárma szegi. 

Engemet engiedjen szük sorsom gondtalan élnem, 5 
Csak góczunk’ örökén lássa lobogni tüzét. 

Mint pór ültetek én kikeletkor zöld vcnyigéket, 
És ügyesült kézzel nашнeю alma Гады. 

пoм. GLAs. v. xö'r. l 
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Meg se csalódjam , söt rakjak sok búzakepéket, 
’S jó szölönedüvel kádom ajánlja magát. Ю 

Meri: én tisztelem a’ mskór, melly a’ gyöpön állang, 
’S út тelleц heverö lomb-koszorúzta követ. 

És ama’ gyümölcsöt, mellyet nyщt nékem az új év, 
Földész’ istenînek lába elébe rakom. 

Szöke Ceres! telkem koszorút nyщt gabna kalászból , -l5 
És azt szent teremed’ bémenetére teszem. 

Állni Priápus fog kertemben görbe kaszával, 
Hоgy vele rezzentö a’ madarakra legyen. 

Nektek is egykor dús , most szük vag’yom’ örei, Lárek! 
Mint érdemletitek, hálaajándok esik. 20 

Akkor ünöt áldoztunk mí nagyszámu gulyából; 
Mostan ihocskát kis Сeннe levágni elég. 

Bárányt kaptоk, тelly körül a’ pór gyermek, ió! mond, 
Jó bort , ’s bö aratást hagyjatok érni nekünk. 

Nem tudok én тéдГ most megelégedhetni kevéssel, 25 
Messzire sincs mindig kedvem utazni gyalog. 

Jobb meleg ehhöben fák’ árnyékában idözni , 
Hol kövecsen kristály csergetegecske szalad. 

Mégis néha kapт ne legyek rest fogni kezembe , 
És hegyes ösztönnel feddeni lassu igást. 30 

Bárányt vállaimon se pirúljak, vagy fiakecskét, 
Melly mekegö акты nem leli , vinni haza. 

Kéméljétek kis seregem’ meg farkasok , órzók: 
Szolgáljon felesebb csorda rаgаdni valót. 

Щen szentölöm én évenkint pásztoromat meg, 35 
’S régtül szokva vagyok hintni Palesre tejet. 

Védjetek égilakók! ’s a’ nem dús asztal’ adányát 
Tiszta cscrép tálból kegytek ölelve vegye. 

Szántó-ember volt, ki elöször, régi idöben, 
напаdoт sárból gyárta magának edényt. 40 
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Vissza atyáimnak nem kérem kincseit, és а’ 
Galina rakást, mellyet bö aratásuk adott. 

Kis jövedelmemmel béérem ’s kis nyoszolyával, 
Csakhogy enyém legyen az, min nyugalomra dülök. 

Hejh! щeпy jól esîk a’ zivatart hallgatni heverve, 45 
És szeretö nöjét tartani karja között. 

уagy mikor a’ vizenyös ösz megjö`tt, bizton aludni, 
A’ zuhogó pocsogás’ ringatozása alatt. 

Ем érhessem el én; joggal dús az legyen, a’ ki 
A’ tenger’ viharát türni akarja ’s esöt. 50 

Inkább minden arany veszszen vagy drága smaragd el, 
Mintsem akár milly lányt könyre fakaszszon аtат. 

Tengeren illö és földön Messála csatáznod , 
Hogy hadi prédáid’ büszke lakodra szegezd. 

Engemet egy gyönyörü hölgynek tart vissza bilincse , 55 
’S mint ajtónok ülök durva küszöbje elött. 

Dücsre nem ásítok soha , Délia , csak te velem légy, 
’SV mondják, nem keserít, hogy tunya ’s gyáva vagyok. 

Csak nézhesselek en, vég órám majdha fog ütni, 
’S tartson, mig lecsus'zik, válva halálra, kezem. 6() 

Sírsz te, midön égö ágyon lesz, Délia, telstem, 
’S könynyel elegy c`sókot fogsz keseregni reám: 

Sírsz; mert helseidet nem tата lekötve kemény vas, 
Kö sem fére szelíd melled’ ürébe, hiszem. 

таk az én temetésem'röl és fürge leányok 65 
Bús köny’ záporitól térnek elázva haza. 

Mánesimet ne boszíntsd ; kéméld meg, Délia , arczod’, 
És szétfolyt hajadat tépni ne nyújtsd ki kezed’. 

Meddig azonban hаgy sorsunk itt élni , szeressünk: 
Majd a’ néma halál fejjel az éjben elér. 70 

A’ \/éns6„‹;г is e1ér', mi idön hizelegni nem illik, 
Sem deresült' fejhez szólni szerelmes igét. 

1 -Il 
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Jersze Venust szolgáljuk, még nem szégyen az ajtón 
Fölfeszegetnünk zárt, és czivakodni helyes. 

Itt jó hadfi, vezér, vagyok én: oh menjetek ahhoz 75 
Tárogatók, zászlók, a’ ki sebeknek örül, 

’S gazdag lenni kiván. Biztossá tesz tele csüröm 
Engemet; és a’ dúst megvetem és az вhet. 

Jegyzetek. 

5. v. Gondtalan. Mellék eszme hozzá: aggódás -vcszödség nélkíili. 
6. v. Обez — tüzelöhely. Az istenek, kiket minden család немыe: 

tůrgyul választott (Lárek, Penatek) , tüzhely eшt állůnak , 
mellycn szüntelen tüz першими, mit csak akkor, ha a’ ház’ 
tulajdonosa. тeщи“, vagy nаgу szerencsétlenség érte, p. о. 
ha вышитыми“, oltatott el. Példa. erre Ovid’ Кeм-пeшeк elsö 
könyvében 3-dik Elegiájának 43-46 verseiben vagyon: 

Lárek elött szétszórt нала] képére burúlt lc, 
’S а’ hideg oltárhoz szája rebegve nyomúlt. 

Bús pmmszokra гаммt a’ ház’ siket isteni ellen: 
Ah! de azokkal nem tudta segitni urм! 

На tehát ezen versek ama’ szokásra. mutatnak, értelmök ez: 
„Csak nаgу szerencsétlenség ne érjen engemet.“ — ‘Гаgу ta 
h'tn a’ másik magyarázat természetesb: „Csak hogy élelmem 
és cgyéb szükségeseim mcglegyenek.“ 

11-12. v. Mezei istenségck, nagygyából köbůl és fiból fамма, 
szétszórtan álltak a’ telkeken, ’s néha. csak akkor tüntek 
szembe , midòn koszorúkat aggattak reájok ищeм’ jcléül. 

21. v. Az áldozat ишак becséhez és nagyságához volt szahva, mit 
ůltaln. al istenek’ gondviselésébe яви-1aпi акт-ti1]:. 

25. v. A’ költész ezen тёщá: irhatta, midön kevéssel elöbb javait 
clvesztette , és most ezen vcszteségén meg-nyugodni kezd. 
„Мég most , “ így szól öszînte nyilatkozással, „ még most ke 
véssel meg nem clégedhetçm. A’ hosszn út — szoros érte 
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lemben — mit `a’ parasztoknnk néha tenniek kell’, még nekem 
alkalmatlan.“ — Legalábh jól illík ez n’mag'yarázat az össze 
függéshez , ’s nincs ok más értelemhez folyamodni. 

36. v. Pales а,’ nyáj’ ístennöjc volt. 'l‘ejet áldoztak neki, ’s ñnnepe 
19-dik aprilban tагтоп. 

61. v. 'l‘udva van, hogy a’ rómaiak штыка: megégették. A’ tů2 
rakást máglyl'mak — rogus — nevezték. ` 

67.v.Máneseket, ‘шву a’ megholtak’ lelkeît, hitték, legalább a’ 
kôltök, ноgу в’ rоkоnаikпаk mérték fölôtti sirámjai h6b0r 
gatják. 

70. v. A’ halál’ feje körül sôtét felleget пышeк a’ régiek , mint a' 
többí ístenek’ feje körül sugárakat. 
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Il. ELEGIA. 

'IVAn'rALMzL 

Panaszok папa'ши összqiöhete'snek megsemmîsüle 
le'n. ‚Зerkeтаs Venusbani Майна , а’ ki а’ szeretó'ket шаl 
mazza. Egy búvös banya'nak e's mesterse'ge'nek feste'se, a’ 
Ici hatalmas tetleitó’l minden gyanút elha'rz'tam'; de csak 
úgy, ha Tibullushoz hů marad. Me'g szerelme'bó'l is ‚стаl 
kozott ó't штатным, ha гeй a'llott eoта. 

Adj ide hort , ’s vele a’ keserü щитам oltsd el, 
Hogy fáradt szemimet szender özönlje körül. 

’S Bacchussal tele hörpöltet fel senki ne keltse , 
A’ gyászos szerelem hоgy kipihenje magát. 

Mert gyönyörü lányom vígyázó örzet alatt áll, 5 
És zomokos kulcscsal lakja bezárva vagyon. 

Téged durva urú ajtó jég’ zápora verjen, 
’S mennyköveit Zevsnek j011b keze szórja reád. 

Пyщен meg, kérlek, de csak engem ’s mást ne ereszsz be, 
’S járván sarkaidon, senki ne hallja neszed’. 10 

És ha mi illetlent, én esztelen, ellened ejték , 
Engedj meg nekem, az sújtva fejemre legyen. 

Emlékezzél rá, mire kértelek, a’ mikor ajtód’ 
Föszárára viл-ág lánczot akaszta kezem. 
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Légy bátor te is , és örzöid’, Délia , csald meg; 15 
Merj , a’ merni tudót szоша segítni Venus: _ 

Ö kedvez, mikor щ küszöböt késért meg az ша, 
Ö , mikor ajtót a"lányka vigyázva kinyit: 

Ö oktat, titkon nyoszolyát elhagyni mikép keн , 
ö, zörögés néнии láhot emelni tam. 20 

Férj’ jelenében még ö oktat szólni szemekkel, 
És bizonyos jel alá rejteni édes igét: 

És nem mindeneket, csak kik fölkelni sötétben 
Nem restellenek, és félsz sem цeни szivök’. 

lm, mikor én éjjel búmban járkálok az u'tszán, 25 
Éjjeleken kártól Cypria óvja fejem'. 

Jöjön аkта nekem , nem hаgy sérülni vasától, 
És tagaimról sem hаша lehúzni ruhám’. 

A’ ki szeret, bátran mehet az , vigye bárhova Шт, 
Semmi lesektöl nincs tartani néki оkа. 30 

Engem meg nem ijeszt a’ hosszú tél hidegével , 
Nem , mikor a’ felhök rám viharoznak esöt. 

Nincs mit félni nekem, csak tárja ki lányom az аjtót, ' 
És Щon, mikor ö hallja kоpоgиi kezem’. 

Férii akár hölgy jö közelembe, csavarja szemét el: 35 
Üzni enyelgésit rejtben akarja Venus. 

Бenы ne kérdje nevem’, dobogás se ijeszsze szivem’ meg , 
Штpiфt egyenest hozni se merje felém. 

És ha ki véletlen meglát, titkolni siessen , 
Vagy mindenre, mi вzeт, mondja: nem ismere rám. 40 

Mert ö csacska ha lesz , meg fogja mutatni Venus majd , 
Hоgy haragos tenger ’s vér neki létet adott. 

Ennek sem hisz urad: bizonyossá büvöletével 
E’ felöl engem nem régen egy aggcsa :eve; 

Látta szemem, mint vont magas égböl csillagokat lc , 45 
’S a’ sietö vizeket visszafolyattu szava. 
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Földbe repesztést Фett, ravatalból попаt elöhítt, 
És tüzágy’ ölibül csontokat ö lesodort. 

Majd poklok’ seregét büvével szоша lekötni, 
Majd tejet önt rájok, ’s visszaijeszti megént. 

Hogyha akar, szétüz потопа felhöket az égen; 
Hogyha akar, nyáron hoz le nyakunkra havat. 

Médéának is ö minden rosz füveivel hír; 
Egymaga gyözni erös bús Hecaténak ebén. 

Büvdalt szóla nekem, mellyel férjt csalni lehet: mondd 
Háromszorta el azt, ’s annyiszor újra kipökj. 

Neт hisz senkinek íгy, szóljon bár rólam akármit: 
Нeт szeminek, bátor leljen az ágyban еgyтt. 

Ámde szaladj mástól: minden mást Ищаt igen jól: 
Csak bennem nem akad semmi 2аyзита szeme. 

’S higyjek-e nékie? Ö mondá, ha akarja, szerelmem’ 
Büveivel ’s titkos füvel eloltja legott. 

lHorden tüzes пашyт körülem; ’s egy csillagos éjjel 
A’ büv’ isteninek barna ihocska esett. 

Kérém ezt ne! hanem tegye, gyúljunk egy szerelemtöl; 
Nélküled énnékem nem lehet élni soká. 

Vas volt ’s oktalan az, ki midön birhatja személyed’, 
швы) préda után menni ’s csatába akart. 

A’ cilicok’ seregét legyen az rabigába szorító , 
’S a’ levivott ellen földre vezesse hadát. 

Rаjtа ezüst, és rала arany (летныet álljon , 
’S bámúltassa magát ülve kevélyke lovon. 

Én járomha fogok, csak Délia Иgy velem, ökröt, 
És (таk hegyeken pász`tori módra ihot; 

’S általölelhessem gyöngéded véknyodat , édes! 
Száraz hantokon is jó lesz aludni nekem. 

Dülni mit ér szeretö hölgy nélkül tyrusi ágyra, 
Hogyha sirám шт kell шиш az éji hотáш? 

50 

55 

60 

e5 

70 
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Akkor toll ’s himezett takaró nem képesek álmot 
’S csörgetegecske zörej vonni szememre nekem. 80 

Tán Venus тennы megsértém én szavaimmal, 
’S тéщи bünhedik igy hůtelen алкаm azért? 

Чаgy tán , mint gonosz , a’ szentek’ szentébe lopództam , 
’S oltárrúl koszorút csenni merészli kаzeт? 

Templomban, ha megérdemlém, arczomra esem le, 85 
’S forró csókjaimat szent talapára nyстот. 

Térdeimen csúszom kövezetjén, mint töredelmes, 
’S áldott grádicsa közt összezuzandom agyam’. _ 

És te, ki vаgy bajomon víg, уígyáм jól, nem egy isten 
Fog baltetteidért majd haragudni reád. 90 

Látám , a’ ki szegény szeretöt kikaczagni merészle , 
ŕ Lánczait aggottnak tette nyakára Venus: 

’S mint szólott rebegö nyelvvel hizelékeny'igéket, 
Szedvén rendbe deres fürtit ügyelve fején: 

A’ kapunál'álldalt, ’s begyesének szolgaleányát 95 
Értei szólásért kérte hizelgve soká. 

Öt gyerekek ’s ifjak tömegestül körbe szoríták; 
És kiki rátámadt gunynyal elébe pökött. 

Kémélj meg Venus , e’ szív néked hódol örökrc: 
Mondsza, vetésed’ mért égeted össze, kemény? 100 

Jegyzetek. 

3. v. ’S Bacchussal tele hörpeltet -- шт - borral шпиоttам Ваe 
chus a' bornak istene. Kellemes ifjú képben festetik: homlo 
КМ, mellybôl két „штык állnak ki, borostyán, vаgу lc 
veles szôlô-vesszö koszorú ékiti. Vůllain шиши bòr füg-g; 
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kezében szölö vаgу repkénylombbal ölelt pálczůt tart. Néha 
kocsin ülve festetîk , mellyet parduczok, шву leopardok huz 
nак, néha valamellyiken ezek közül ül. 

8. v. Zevs ---~ Jupiter — Ammon. A’ régi 5örô5- és római nép’ leg 
fôbb istene. Mint felséges tekintetü ’s erös férñ festetik; ha. 
ja és szmkállaJ barna, jobbjában hármas villámot tart, balja. 
királyi рений fog: mellette fekete sas áll. Néha ülve, olly 
kor állva, тау! 52ůi'nуа5 IOуakOll kocsizva, koronával is fe 
jén, h01 három szemmel , hol sas nélkül rajzoltatik, mint a’ 
czélra, mit ki akarnak nyomni , megkivántatik. 

26. v. Cypria, Vennsnak mellék neve Cyprus’ szigetérôl, hol ]1.1.11ö 
nösen tiszteltetett , és elhírhedt bůlvůnya állott. 

41-42. у. Venus Coelusnak tengerbe vetett szemérméböl lett, щeпу 
`nek vére a.’ háborgó kékvíz’ tajtékaival‘együlvo, szülte Venust: _ 
’s erre van itt czélozat. 

53-54. v. Médéa Ovid’ Átváltozásokrńl irt könyveiben ismeretes , a’ 
ki Jázont az arany gyapjú’ elvihetésére segíté. — Hecaté Tan 
tarus’ istennöje: öt ugató kutyák késérik. A’ vал-ů25пö czeket 
hitta. a.’ felsö világra. Hecaté — Diana is vаgу Luna -- hold. 
_Mit tehetett Médéa: hanjuk anszájábói, 1:2t 01i1 Аммzá 
sinak 7-dik könyvében fordításom szerint így adja clô: 

Éj! meghittje te в’ titkoknak, ’s csillagokl a.’ kik 
A’ forró nap után fénykedtek haddal az égen; 
’S háromagyú Hecaté! szándékomat а’ ki tudod jól, 
’S pártomon állasz; Föld! te is, a.’ ki segiteni büvöst , 
’S büveletet, mindenha. kegyes vаду t6hb füveiddel: 
Lég te i5, és szellôk, bérczek, hüs kutfejek és tók! 
Cserjék’ isteni, és éj’ isteni! mind ide jertek. 
'l‘ôletek ére segély, min bůmult part, hogy az árt én 
Visszafelé folyatom; bús tengert osendre szoritom, 
’S békest гeйшамk bûvímmel ; felleget üzôk, 
’S támasztok; szeleket csítok ’s gerjesztek erömmel; 
Yerssel, igézettel széttépek vipera torkot; 
Elô szirteket, és gyökerestül tölgyeket, erdôt 
Megmozditok, ’s nаgу hegyeket remegésre feszitck; 
Földet bögeni, és elhagyni halottakat a’ sirt. 
'l‘égedet is huzlnk hold , ámbár a’ temeséi 
Ercz pántol: szekerét ôsemnek festi varázsom 
вáшем, ’s mérgcm kavar Aurórа'tŕa lmlálszint. 
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иnым tompůvá. tulakokuak tette минусов; 
És kényes тазики: fogtátok gôrbe igába.. 
A’ sůrkány гадай is maga, ellen vini tevétek: 
örzônek leragasztátok szemit, és az arany влёт, 
A’ tоr0161: rászedvén , Grájorszůgba. vivétek. 

63. v. Az ШИНЕ’ isteneinek fekete зuпоt szoktak áldozni. 
77. v. 'I‘yrusi аgу — bárson ágy. Tуд-и5 hires kereskedö és gуáг 

város volt hадdви Ázsiában: itt ‘внeteн; в’ legszebb bárson, 
és más fényüzési kelme. 
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III. ELEGIA. 

TAR'I‘ALMA. 

Еиt betegse'ge alatt, mîbe Corcyra'ban esett, ira' Ti 
bullus. — Elhagyatottan felcütt швol шrаты, anyia'tól, 
hишим, kedvese'ló'l! A’ ki ó't olly gyönge'deden фатkо 
dott honn штамма: ’s ó' is, minden szerencse's тek’ 
ellene're, olly nehezen шатo“ el! Könyörge's шegший 
se'rt Isishez, hogу ezuta'n is рана ha'ladatos szolga'lója le 
gyeu. — Haza sóhajtoza's. —-— Leíra'sa Saturnus’ uralkoda'sa 
атм az aranykornak. —— Elysium- e's Tartarusnak -тёща. 
— Ke'relem Délia'hoz , maradion hive mege'rkeze'sez'g. 

Nélkülem Aegaeum’ vizein Messála hajózandsz: 
Emlékezzetek óh bajnokid és te reám! 

Mi betegen fekszünk idegen Poeácia’ földén: 
Karjaidat ki ne nyújtsd ellenem éji halál. 

Éji halál! kérlek, ki ne nyújtsd; nincs itten anyám, hogy 5 
Égett csontaimat szedje ölébe busan: 

Nincs hugom, a’ ki tegyen hamvamhoz syrusi füszert, 
És szórt hajjal agyán öntse siromra könyét. 

Délia sincs ; ki elöbb, mint honrúl engede mennem , 
Istenitöl, mondják, kérni tanácsot akart. 10 

Szent sorsot vona gyermektöl háromszori ízben , 
A’ ki kereszt utról jót hoza vissza ncki. 
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Megjövök , úgy пищат minden; ’s ö eдyт kesergett, 
’S аrrа tekint {стоn , merre fog esni utam. 

Én magam is, ki vigasztaltam, ’s már menni parancsot l5 
Osztogaték, költök késedelemre okot. _ 

Hol madarak, majd más rosz, szólék, tartana vissza, 
Majd sáturnusi szent nap tоча menni tiloz. _ 

Hányszor elindúltam! szomorúság várakozik ráт, 
Mert megütém , mondám , lábomat a’ küszöbön. 20 

Senki ne készüljön , ha Amortúl tiltva , az útra, 
És ha megy, istent fog sérteni , tudja meg az. 

Ísised énnékem most, Délia mondsza, mi jót hoz? 
Mit kobozod , mellyen játszaní ujjod ügyes'? 

Mit, hogy пешeм ôt, ’s gyakran tisztára mosódol, 25 
És egyedül töltöd szilz nyoszolyádban az éjt'? 

Most kegyes istennö , most védj, mert tudsz te вeщий, 
Templomodon Шgф sok csuda tábla tanú. 

Поgy telesítendö fogadalmát Délia , üljön 
Szent imaházodnak födve nyilása elött. 30 

’S egy nap alatt kétszer, szórt hалы, hymnusa zengjen 
Phárosi lányoknak leggyönyörübbje neked. 

És legyek én boldog honnomnak шт Penátit, 
’S Láresim új holddal nyerjenek illat özönt. 

_ Jól folya éltünk, míg запит országla felettünk, 35 
’S nem töretett a’ föld’ messze vidékire щ! 

Mig a’ kékvizeken nem járdalt a’ magаs árbocz, 
’S a’ szeleket föl nem fogta kита öle. 

És a’ kósza hajós nyerességgel hog? haza tél-jen, 
Kül vagyomòkkal nem terhele görbe hам. 40 

Akkor még az ökör nem volt járomba befogva; 
’S gyш-s paripának vas zabla sem éщe fogát: 

A’ lakon ajtó ’s kö nem volt a’ telkeken addig, 
Melly földbirtokosok közt kijelelne határt. 
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A’ bükk mézet аdом, és a’ gondnélkülieknek 
Hoz vala önkényt a’ juh’ tele tölgye tejet. 

Nem volt had, harag, ütközet; és a’ harna kovácsnak 
Mühelyiben még nem készüle éles aczél. 

Most, hоgy ИevsЧeve úr, gyilok öldökléssel ijesztget; 
Majd víz, ’s más ezer út hoz közelebbre halált. 

Ne sújts, kéнek, atyám! nem rontám eskemet én meg, 
Мene]: ellen sem jött ajakimra szitok. 

Hogyha tehát a’ sors végét elhozta napomnak; 
Csontaimat födözö köre ez írva legyen: 

„Albius itt fekszik, ki halálát lelte, midön ö 
Messálát követé szárazon egyre ’s vizen.“ 

Engem azonban , mert mindig hive voltam Amornak, 
Elkésér maga majd Élysiumba Venus. 

Ottan швеz vagyon és ének; ’s a’ tollviselöknek 
Vékony torka vidor hangra fakadva zenéz. 

A’ miveletlen föld böven terem itl. casiákat, 
’S rózsavirágnak jó illata szerte terül. 

Шашни vegyelest itt játsznak gyönge leányok, 
’S дket szůntelenül készи koczódni Amor. 

Ш minden szeretö, ki korán elhamvada, örvend, 
És myrtus koszorú környezi ékes agyát. 

Mig a’ roszfajuak’ lakján mély éjszaka tesped, 
És szurkos folyamak’ habja zuhogja kапа. 

Hol szörnyítve ijeszt kígyóhaja Tísiphonének , 
És az elátkolt had majd ide, majd oda fut. 

Cerberus ott sípít sárkány fullánkjaival , ’s a’ 
Rézzel vont Каpипál éberen ülve fülel. 

Íxíon’ tetemét ottan láтаtni keréken, 
Júnót a’ ki merész roszra kihíni vala. 

Ott fekszik Titius hat ’s három holdra terillve, 
A’ ki’ belét örökén tépi ’s emészti madár. 

45 
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Széles tó’ közepén eped ottan Tantalus és a’ 
Viz vonakodva szalad töle, ha inni akar: 

Ott Danaus’ neme, a’ ki üres hordóba vizet mer, 
Mert késztette gonosz tette haragra Venust. 80 - 

Ott nyomorogjon az is, ki szerelmem’ sérteni merte , 
És kívánta nekem, hogy katonácska legyek. 

Te pedig élj , akarom, szüzen; és örizze erényed’ 
ваш ügyelésével gondos anyóka’ szeme. 

Ö regeszót mondjon neked, és a’ lámpavilágnál 85 
Orsaja hosszan nyúlt szálat ereszszen alá. 

’S majd a’ lány mellette nehéz munkába merülve, 
Szunjon el, és a’ szöszt hagyja lecsuszni keze. 

Akkor hir nélkül fogok én hozzátok elérni: 
Mint kit az égnek gyors szárnya sietve hoza. 90 

Délia kedves! majd ekkor mint уаgy, te mez'ítlen 
Lábbal ’s bontva levö hajjal elömbe szaladsz. 

Ezt akarom; ’s ezt a’ szép napfényt hоzzа nekem föl 
A’ piroson feslö tiszta derünnye’ lova! 

Jegyzetek. 

1. v. Aegaeum’ vize — tenger — egу része a’ Közép-tengernek. 
3. v. Paeůcin’ földe, Korczyra’ szigete, ma Korfu nevet visel. 
7. v. Syriában --- Ázsia’ tartománya. --- különösen kedveltt jó illatu 

kenöcsök készûltek, mikkel а’ holt testet bekenni szokták. 
-l1-12.v. Jövendö események’ megtudására sorsokat, mint napjaínk 

ban а’ lutriban töмецiiк, az azokat piarczon áruló gyermekek 
töl huztak. Ezen distichonnak тásик verse homályoska. Тащи 
más szertartások is vопак ezen huzással ôsszekötve, iigy, 
hogy bizonyos jcleknek конeц minden clött а’ sorsok’ jelen 
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tését meghatůrozniok-? Vagy а’ pentameterbcn másról van szó , 
mint a’ hexameterben‘? „Puer e trivìis“ lcgalább nem Нtм": 
összeillení. 

18. v. Saturnusi 5zeм: nap — szobbat — vаgу a.’ zsidók’ szabbatja. 
Látták t. i. hоgу ez a.’ nép поn a.’ napon minden mun 
капы megtartóztatja шаgи; innen jôhetett az a’ vélemény, 
mintha ez a’ nap szerencsétlen voша.` A’ félékeny babona 
mindenhez ragaszkodik, ’s neт тáк, elöitéletihez szabott 
magyarázatot adni покой. 

23. v. Isis, egyptomi istennö 5 közönségcsen betegségckben штык 
segédûl. -Innen 32. v. plnirosi li'myok közt тоndем]; lcgszebb 
nek, Pharos’szigetérölAlexandria’közelébcn Egyptomban. Ezen 
îstennô’ ищeтe Rómában nemcsak közônséges nem volt, 
hanem Шtи is volt. 

35. v. Az aranykornak régibb és i’iiabb költészek áItali leirásához, 
kik közt Tibullusé nem utósó, ôsszehasonlítás kedvee'rt ide 
irom ома: az Átváltozások’ elsò könyvébòl forditásom után: 

Elsô lett az aranykor, melly nem láta. трупы; 
'l‘örvények nélkül, szabadon volt jó , igaz “és hü. 
Félsz nem Ливzeй és юношв; nem függe parancs n’ 
Вéл whiák’ köriben: rettegve sem álle. Миша,’ 
Areza eю“ а,’ nép: ’s ôr nélkül volt kiki Мzгов. 
Halmairól, ногу kill hon’ képét lůssa., fenyôszál 
A’ наrаgов tenger’ sós tамкам le nem дöм: 
Más кiкöтt, az ôvén kivül, eм“g' senki nem ismert. 
самаg városokae mély árok nem veve környül. 
Нeт vala. щит kürt, sem hangos trombita érczbôl, 
Nem так, és Каток: szükség sem volt katonákra.; 
’S béke кöшt töné a.’ nép gоnd nélküli éltét. 
A’ nem adózott, és гаssы meg nem sebesített, 
És boromitúl ment föld önkényt "уйма gyümölcsöt. 
Olly étkkel megelégedvén, melly nöle ша,g-мы, 
Vaczkort ettenek, és árnyos hеву-hопа, zamóczát; 
Vag-y somot, és tüskés вж5гом-ó1 szedtenek epret, 
Маш;о: is, a.’ mellyet Zevsnek szent fада lehullat. 
A’ tапы; el nem ниш; ’s gyôngén 5uпора legyeztek 
Lágy Zephyrek mag nélkül kelt sok швы virágot. 
A’ miveletlen telk terményét böven ajánlá: 
’S {ив-tаиан a’ ранав pusztákon szöke kalászok. 
A’ tele ранок kön folya. édes :e}, 1’о1уа nektár: 
És az arany-szinü méz tölgyfákból (Мdш-одом: ki. 



i. xöNYv. m. EL. 1 ‘l 

55. v. Èrdeklöbb а’ 3-dik könyv’ 2-dik clcgîůjztbnni sîrvers. Ez csak 

58. v. 

61. v. 

69. v. 

74. 

76. 

77. v. 

79. 

non. CLAs. v. Kür. 

у. 

у. 

у. 

Me-ssůla iránti bókolat. 

Fclséges kép! mellyben 'l‘ibullus lelket Mercurius hclyett Sze 
relem’ istennöje által vezetteti Elysium’ mezejére. 

Casin-jé szagu héj, ozimet’ faja.. 

‘1‘у51р11оne, a.’ három Furiák’ egyikc , hajak hclyett kig'yókkal 
fején és égö l’áklyůval kezében. 

ö Júnóba. szeretett. A’ tîszta istennò felhönek гика alakát, 
mellyel Centaurust nemzette. Jupiter villámmal sujtá lc. 

Tityus, Jupiter’ és Шаrа’ fia, rettentö óriás. Latona. iránti 
erkölcstelen viscleteért Apolló által agyonlövetett, Ищу Jupi 
ter víllůma. terité le. Az alvilůgban sas tépi mindig` kinövô má. 
ját. ~-- Példázata a.’ kielégíthetlen ’s igy magát bûntetò fôldick 
után sovárgó’ vágyjainak. 

Tantalus az istenek’ mindentudását Мимa. megkisérteni , kik 
egykor házához mentek, az által, hоgу tulajdon fia.’ testét 
eledelül elebejôk 11dta. Ceres ehes lévén, Pelops’ vůllából еgу 
darabot, észrc nem véve a.’ szörnyû gonozsůgot, шegшeй. 
A’ többi istenek látták az átkos tényt, ’s Tnntalust azonnal 
mcgbüntették. Megsütött Pelopsot összeraktůk; felfalatozott 
vállrészét рeйg elefántesonttal pótolák ki. 

Danausnak 50 leánya. és testvérének, Aegyptusnak 50 lia. 
volt; ezek egу nap összeházasodtak. De mivel a2 0i'ů11i11шп 
'annak azt jósolta., hогу vejei közül egyik öt megöli, parancs 
han adta leányinak: elsö éjjel ölje meg kiki férjét. E’ vad 
tettet a.’ gonoszok, kivévén egyet, végbe vitték, а’ ki hütvö 
sét elszöktette , ki késöbben a’ hallatlan istentelenséget шьё 
boszúlta. Hasonlitsuk össze Horácz’ III-dik könyvének II-dik 
odáját Virág Benedek’ forditása után : 

Ixion ’s a’ hi15 'l‘ityus nevetni 
Kénytelen volt: mig Danaus leányit 
Múlatá "crsed’ gyönyörûje, vödrök 

Szárazon állott. 

Lide a’ bûnt értse, ’s miként lakolnak 
A’ gonosz szüzek, ’s mi hiába gyorsak 
A’ lyukas hordóba vizet merilni , 

Ertse, hogy а’ bün 
2 
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Még poklokban is гeвzi hüntetését. 
Átkozouak! ногу teьeъéneк illy ьйиы 
Átkozottak! férjeiket merészlék 

Ülni, шegшиi! 

Sak каш: egy volt , maga férjre méltó , 
nitszegö муjá: ki diesö hazuggal 
Csalta meg, szép fénye ezen nemes szüz 

Minden Мönок. ’stb. 
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lv. ELEGIA. 

'I‘ABTALMA. 

Priapus Iam'lja a’ kбнаsы, mint nyerheli meg a’ 
gyerkó'cze'k’ hailoma't. матeматиk , mondia, vagyonl 
szeme'lyes jelesse'ge. Ha elba'ioltatol , Iсe'tse'gbe ne es 
se'l, ha vonakodik, bizza'l a’ тiмent e'rleló' idó'ben. Опаk 
rest ne le'gy, тert az e'lel’ tашиша mulandó. Engedj 
kiva'natinak, simúli виsиат/лeи; ’s gyó'zni гogа. Azonban 
a’ jelenkor csak pénz тот sova'rog. A’ kбltтek minde 
nekeló'tt szeretetre me'ltók. A’ ki Мишkи; nem ‚шиши, 
legyen Cybele’ рата. —— I'gy szólolt Priapus. Én , mond a’ 
kölle'sz , boldoylalan szerelmeseket l‘te'szülök oklahu': ah de 
magaszlalúst, aliyha nyerendek! тert mesterse'gem та 
_r/amon sem ke'pes seyz'lni. 

Иgу tégy szert árnyékot ado тeмы-e, Priápe , 
Hogy se fagyos hó ’s nаp’ ragyju se érje Щed’. -— 

A’ kedves паkаt потd, mondhatsza, mi vоща? 
Nincs, hiszen, állszöröd, rend sem ajánlja hajad’: 

Meztelen állsz Шиш a’ hideg évszak’ förgetegében, 5 
l Meztelen a’ nyárnak hö levegöje alatt. 

Így én: a’ mire szól Bacchusnak pórfia ekkép, 
Ujjai közt tartván görbe Каszájа nyelét: 

Óh! fuss a’ csevegö gyerekeknek víg seregétöl; 
Mindenikében lelsz a’ szerelemre okot. l0 

246 с 
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Ez tetszik , fékén paripát mert tartani jól tud; 
Az hó karjaival Иgy hа1›0n úszni üg'yes. 

Ez, iнert bátor, igéz, ’s testében vacskos erö van, 
Az , mivel arczáján szüzi szemérem enyelg. 

De kétségbc ne diilj, ha elöször nem sikerül is , 
Szokva idövel lesz jármod’ emelni nyaka. 

A’ sok idö embernek készt engedni oroszlánt; 
Köbe is a’ csöpp váj számos idöre likat. 

Napra-hajúlt hegyeken szölöt érésre idö visz; 
Csillag is 0tt áll, hol kezdte kerülni kögét. 

Még esküdni se félj ; Venus’ eskét szélvihar a’ föld’ 
Szélén tú1 ’s vizeken semmisedésbe viszi. 

Hála magas Zevsnek! fogadalmát a’ szeretöknek 
Hogy sikeretlennek jó kijelentni vala. 

Állíts, 1101- mit akarsz , nem bánt, Dietynna’ nyilára, 
Szinte Minervának szöke hajára, ha kell. 

Vétsz, vonakodván, mert hamar elmulik a’ kicsiny é1et, 
Nap nem vesztegel, a’ in111t soha vissza nem ér. 

Meнy hаinаr elszalad a’ réteknek zöld szine t0111nk! 
Me1iy hamаr a’ nyárfák’ éke lehullni sz0k0tt1 

Mint elkallá a’ televér lovat a’ nagy öregség! 
Melly többször nyere díjt élisi pálya alatt. 

Láttam sok 1iаtаi:, inint s1rt, vén éveket érvén, 
Hоgy botorúl t0lt01: napja sietve lehunyt. 

Kegytelen istenek! a’ kígyó. agg höre megifjúl, 
’S a’ gyönyörü képnek nem marad éke soká! 

Csak Phoebusnak esett ’s Bacchusnak örökre virágkor, 
Kiknek kellemetes haj födi égi fejét. 

Te kedvenczednek , valamit kér, add meg örömmel , 
Kész szerelem már sok bajt kikerülni tudott. 

Menj vele , bár kissé hosszabb út várakozik rád, 
’S eb’ heve a’ szoinjas rétre tüzelve feszül. 

15 

20 

25 

30 



i. KöNYv. iv. E1.. 2 1 

Bár fcketés felleg gyülöng a’ Iég’ birodalmán, 
És az esöív már hirdet is érni vizet. 

Vagy ha hajón jöve a’kékhabban kedve mulatni , 45 
Lépj sajkába hamar, ’s vesd evezöre kezed’. 

Söt nehezebb munkát sem kell vonakodva kerülnöd, ’ 
’S olly dolgot, mire még nem leve szokva kаrоd. 

Vagy lesböl ha akar mély völgyet körbe szorítni, 
Hálóját ne legyen vállad emelni tunya. 50 

Kardra ha hí; könnyü karral vele menj hаdаkшиi , 
’S néha, hogy az gyözzön, véknyodat érnie hagyd. 

Így tied, és enged neked édes csókot orozni; 
Küzd elején, ’s ajkát majd maga nyújtja oda: 

Lopva elöbb, ’s azután `вы önkényt fogjа ajánlni , 55 
Édelgö karokat vég’re nyakadra kerít. 

нары mai században rosz mesterségeket üznek: 
Még a’ kisfiak is néznek ajándok után. 

És neked, a’ ki Venust elsö kezdetted eladni, 
Dülve szerencsétlen kö temetödre legyen. 60 

Músákat ii, ’s tudós költészt пшeна ne késsél , 
És pénznél ne becsülj Píeridéket alább. 

Nísusnak bárson haja versben tart; ha dalos nincs , 
“Ша Pelopsnak hозy csont vala, `reргe marad. 

A’ kit Músa diesér, él, mig a’ földön inog bükk, 65 
Mig ég csillagokat tart ’s folyam’ ágya vizet. 

Do, ki szerelmet elad, ’s nem akar Músára (Еgyeт, 
Ops’ szekerének, jobb , fogjа elébe magát. 

Háromszáz falukon keljen bujdosva keresztül 
’S váща hiú тащát Phrygia’ пища szerént. 70 

Csak nyájas szavakat kedvel Venus, és kegyes esdést, 
És panaszos könynyel шni betelve szemet. 

Ezt Titiusnak, hogy szóljam, maga тошна az istcn; 
De neje ситá illy mire vetni свzщ. 
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Ö tegye hölgye’ szavát; пt állok mestereteknek, 
A’ kiket aggravnszul rászede csalfa gyerek. 

Bírja dücsét kiki: 0n a’ megcsalt hü szeretöket 
Oktatom; ajtómat nyitva találja, ki jö. 

Lészen idö, mikor én, ki Venust rendszerbe szorítám, 
Mint öreg ifjaknál hálaadásra lelek. 

Заj! mi nagyon kinoz késlödve szerelme Marathnak; 
Elhagya mesterség engemet, el vele cse1. 

'75 

80 

Kémélj meg gyerek 01i! пe legyek mese’ tárgya, midön majd 
Сyáт tanítmányom nyit nevetésre 0k0t. 

Jegyzetek. 

1. v. lPriapns — kerte]1’ istene volt. Bacehusnak és Vennsnak fia. 

Lampsacusban, l-lellespontnál , született, honnan tisztеltetése 
egész Görögországban szétterjedt. Példázatja. volt 5’ teп3052 
tö természetnek. 

25. v. Dyetynna —-- Diana.’ mellék neve, mivel еgу kísérñnéjét a.’ va 
důsz-hálóhól kiszabaditá. --Diana, Latona.’ (éj’) leánya, Apol 
ló’ (nap’) huga. Delosban született (külônôsen “52te1tetett). 
A’ hold’ istennéje, ’s mint illyen a’ vadászaté és szülésé is 
(Lucina, llythyía) 5 ezért örökös szüz puzdrával és ívvel (mint 

п 

Ар0110) a2o2 távolrul ezélt ta1ů10 sugárai míatt. 
hajdoni vilůg, a’ körtáncz’ kedvelöjc volt. 

0 , i11iпt a.’ 
Azon idöben, mi 

dön a’ nap’ közelében láthatlan, az alvilág’ istennéje lesz, és 
llccaténak ncveztetik. Temploma. volt chersonesi 'l‘auricában, 
honnan képe Orest ů1ta1 Arioiába. Latium’ i-óldérc Albanus’ hegye 
alá vitetett, ’s 0tt egy ligetben “52t01tett. — 'l‘riviának is mon 
datik és Phoebenek. Ovid Pontusi leveleinek III-dik k. 2-dík 

Elcgîájában igy_ mijn elò a.’ történeiet, fordítůsom után: 

Seytháknál vagyon ogy Taurus nevü hirre kaputt hcly, 
A’ {retn Í-öldtül melly niesszire nim'scn igenI 
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Engem az а’ 1юn szült (megvallani nem Щипок), hol 
Phoebusnak huga nyert isteni tiжает. 

Boppant oszlopokon ma is a’ nаgу szentterem állong, 
’S négyszer tiz fоконat lép, ki körébe fólér. 

Bégenten, hire van, volt abban ritka csudás kép; 
És hihetö, тert mind eddig Маша üres. 

Lůtni az oltárkòt , mellynek szine hajdan ezüst volt, 
Mennyire a.’ vértöl elveresitve vад-ум. 

Szent мощáми: ott végzett egу szép hajadon lůny, 
Scythia.’ némberinél a.’ ki nemére jelesb. 

Áldozat abban állt, ösektül szabva., hоgу annali, 
A’ ki vidékrül jö, mártsa. szivébe vаши. 

A’ hely uralta. 'l‘hoast-, hireset maeótesi részen, 
Euxin’` мамаши sem vala mila. nаgуем). 

Országlása Ма“, a.’ hig` levegòben матa. , 
Nem tudom, egу némelly Iphigenia jöve: 

Kit könnyed lebelen, köd Мам, а’ tengeren МюI 
Phoebe hozott, mint a’ hir’ szavu. mondja, idc. 

'l‘öhb ideig vala a’ templomnak gondviselöje , 
Gyász kötelességét kénytelenitve tevén. 

ноgу rcpülö ga'tlyán két ifjú esúsztata. hozzánk, 
És gуш-5 шапка: bösz kikötönkbe tevék. 

Еgу vala hüségök ’s esztendejök; иt Pyladesnek, 
Ezt meg Orestesnek mondja az embcr Мак. 

öket majd Trivia'mak bús oltára elébe, 
Mind két karjaikat шт kötözve, тек. 

A’ papnö вzeтe": тeщ f’ócskende reůjok, 
поgу hosszú sûveget szôke Ладанa. tegyen. 

воща ими mig lůt, ’s fa'ttyolt köt vak szemcikre, 
És halogatva keres késedelemre okot: 

Nem vagyok én, так шdшек, szörnyeteg, igy szól: 
E’ helynél szomorúbb áldozatokra kelek. 

Népî szokás itt ez. Honnan , mondjůtok , eredtek l? 
És mi szerencsétlen kompon u5zмок ide? 

Szóla.: ’s ha.щáти hallván a’ szüz nevezését, 
Földieit МЫ állni elötte szenie. 

Eg-yz fogadásként, mond, fog lenni közületek шт, 
A’ másik szabadon , hirt haza vinni , тeнeй 

Kényteti , hogy menjen, Pylades, kedvelte Orestét, 
Ez nem akar, ’s kiki kész halni barůtja helyett. 

És ez az egу, miben ök szorosan nem tитак egyezni, 
Minden egyéb másban voкаnа]; összefogók. 
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Mig egymással ezek versengtenek a’ szeretetben, 
A’ lány ir милet, bátyja, kezébc щenы. 

Bátyjához levelét таща, esudálatos esmény! 
Az, kinek azt nущи, nékie bátyja vala. 

Képc Diánának tûstént амozиtiк, és a’ 
Nagy habokon Шкоn csónakon н5паk odůbb. 

26. v. Minerva, hadistennö. Ezen КЛИН ò шиша fel a.’ varrásnnk, 
fonásnak mesterségét is, és n’ sipot, az Мала is tôle jött. 
Külônféle képben Ревизии: majd fegyverben, sisakkal fején, 
’s egуik kezében дárdáм a’ másikban vérttel: hol feg'yver 
nélkül, ’s ekkor iщd sip, таи guzsaly van mila, bagoly is 
mellette, és выпит mmaszkodik. 

32. v. Elisben, Görögországban', tмtшан a.’ hires oiympi játékok. 
Hol , mint nálunk, ló fuфишеi verseny is volt. 

33-37. Ezen két isten ôrôk ifjú korban (Ш, és külônös szép щ 
ajánlů ôket. 

62. v. Pieridék -— Musák. 

63. v. Ши5ик, megarai királynak, ösz ГГц-tei között egу szál bár 
sonszinû haja. volt, mitöl országůnak sorsaf függôtt. Scylla., 
la'mya. , beleszeretett Minosba., krétai királyba, mig ez музa.’ 
чári'tt megszállva tтопа. A’ lenny elhatárzů. magában, lлоgу 
az ellenséghez átmegy, ’s ноg'у kedvesen fogadtassék, alvó 
туда’ наш elvágá. Minds uшиш fogadta az мины; miután 
kirabolta, a.’ уáмы, felhnm horgonyait ’s elindúlt. Scylla két 
ségbe esett és a’ tengerbe ngrо“. Ezt böven eléadja Ovid Át 
változásinak 8-dik könyvében. 

94. v. Pelopsról lásd az elôbbi шegших 77-ik vers дegушка. 
68. v. Ops, hajdani talián istennô, tůplálóné, segítôné. Föld és Ég’ 

leánya. Phrygiában különôsen “пtвицeй: képét papjai vá. 
rosrúl vůrosra hordozva коштан. 
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vn 

TARTALMA. 

Panaszok шиш hútlense'ge'n. - A’ kбит mirlwm: 
ja önvakmeró'se'ge't, mondva'n, Лagу kedvese ne'lkül elle 
het, ’s ke'sznelf nyílakozik minden büntete's’ elvisele'se're. 
Maid re'gi плerатe e's betegse'ge'beni szz'ves a'рoмат’ feie'. 
ben bocsa'natot ke'r. Említi , milly boтвg napokat штo 
dozott vele e'lhelm’. Мал! inti De'lia't, féljen Venus’ harag 
ja'tól. Figyelmezteti из: is, ki most ele'be le'tetetl, 12161115 
nek sorsайrа. 

Hetyke valék, mondván, föl sem veszem elszakadásunk’; 
Mostan azonban, hajh! nincs dicsekedni eröm. 

Mert mint a’ csig11а a’ síkon, hánимают, a’ mit 
A’ ii husángjâval verve pörögni tanít. 

Üsd, sújtsd, a’ konokot; hogy fönhéjazni ne fogjon 5 
Többé: és ajakát szük zabolára szorítsd. 

Mégis kérlek igen titkos nyoszolyánkra, Venusra, 
És közel egymáshoz tett fejeinkre, ne bánts. 

Tudva van, én шпат, ki betegségedben imával 
Régi egészséged’ visszaszerezte neked. 10 

Kénkö’ füsteivel háromszor megkerülélek, 
A’ banya mig büvös verset elöre danúlt. 

Eszkòzölém, hogy rád ne ijeszszenek a’ gonosz álmak, 
Háromszortai liszt’ tisztcs adánya kòzòtt. 
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Én hefödött fövel, ’s kinyitott öltönynyel az éjben 
Hét és két fogadást szüz Triviának adék. 

Mindent végbe viszek: most más él a’ szerelemmel, 
’S esdeklésim után boldog idönek örül. 

Oktalan , elhittem , ha te meggyógyúlni találnál, 
Jó napokat látunk: és nem akarta az ég! 

Földész lenni fogok, ’s gabonámat пéна örzi, 
Szérün nyári meleg majdha tipor ki magot. 

Vagy teknöbe tesz el szölöt számomra szüretkor, 
’S пишot, mellyet ügyes láb kitiporni пokоtt. 

Nyájt olvasni шип]; ’s a’ pór gyermecske csacsogva 
Játszadozik szeretö asszonya’ karja kдzш. 

Szántó isteninek szölöt fog hozni borágért, 
Íht juhokért, ’s telkért dúsmagu gамаkaми‘. 

Ö intéz mindent, az egészt ö foша vezetni; 
’S felszabadít a’ Мz’ gondviselése alól. 

Majd Messála elér, ’s a’ fákról Délia almát 
Önnön szép kezivel fog leszakasztni neki. 

A’ tisztes férfit maga ища el, és maga készít 
Étkeket, és azokat fogja feladni maga. 

Ezt akarám; de mit a’ kelet’ és a’ dél’ szele sebten 
lllatos Örményhon’ messze terére ragadt. 

Én több ízben hút атаk elhajtani borral ; 
’S annak minden eдут csöppje könyükre галди. 

Mást ölelék; ’s mármár a’ kéjt éldelni akarván, 
Ráс! fordúlt гнzeт, és tölem elilla Venus. 

Fölkele a’ hölgy, és meg vagy hüvölve te, тоnйй , 
Olly mire is fakadott, mit ищeт pirony. 

Megbüvölt igenis lánykámnak két piros arcza , 
Édes hangja, fehér karjai, szöke haja. 

Ke'k Thetis illyen volt, kit Péleus’ шt keьыéьe 
Delphin’ háta vizen hacmoni földre vive. 
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Ez gyбки- engemet , és hogy lett neki dús szeretöje, 
Kit vesztemre az agg nöke helyembe hoza. 

Rágjon ezért véres húst, ’s véres szája epével 
Telt csunya serlegböl szíjon agyára halált. 50 

Kárhozatos lelkek szállongjanak ö körülötte, 
’S házának födelén sirjon az éji bagoly. 

Hajtsa az éh füveket temetö’ sirjára keresni, 
’S farkastól hagyatott csontokon edzze fogát: 

Ordítozva csupasz mellel lós~-fusson az utszán 55 
’S kisérjék fogukat rávicsorítva ebek. 

Úgy leszen; int isten: mert védi ez a’ szeretöket, 
Mint megrója viszont, hagyni ki merte Venust. 

És te, akármit mond, a’ fösvény aggra ne hallgass: 
Mert a’ 10nyes аrаny’ csáhja megejti Amort. 60 

Hiven fog szolgálni szegény, melletted ez elsö , 
’S oldalaidtól ö tiltja , mi hozna veszélyt. 

A’ sokaság közt fog védelmed lenni tcnéked, 
Elterjeszti kezét, ’s helyre verödni segít. 

Jóakaróidhoz titkon kísérni szegény fog, 65 
’S lábaid’ a’ lánczból felszabadítni siet. 

Hasztalan éneklünk, nem hall szót a’ siket ajtó, 
Minden eröbül azt hogyha nem éri ököl. 

És te, ki kedvesb vagy inсst, félj, mint én, nehogy úgy járj : 
A’ s0rs’ gömhje soká egy he1yen állni nem ért. 70 

Egyki nem ok nélkül j11r-ke1 már is küszöhénél, 
Szerte tekint, ’s ismét lábai visszaviszik: 

Tettet odább menetet, de hamar majd megmeg eléjö; 
A’ becsukott kapunál néha harákol egyт. 

Nem tudom: a’ titk0s szerelem hogy szülni miket fog: 75 
Élni siess, mig jó viz viszi lenge hajód’. 
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Jegyzetek. 

3. v. Nálunk is szokásban ez a’ játék’ neme némelly tájékokon. 
Orsófélét zsinoron megrántanak, a.’ fòldre vetik, ’s ügyes ke 
zekkel veretvén több Шeig pörög. 

11. v. Babonás „камышв, mellyel betegség'eket elhajthatní тtteн. 
14. v. Az мdozаt-tů2b13 háromszor lisztet hintve. 

16. v. Trivia — l-Iecate — Proserpina, шалашаk mellék nevei, kinek 
a’ keresztutakon oltárok voltak feшит. 

45. v. Thetis, Nereus’ és Doris’ leánya, tehát Nereidék’ egyike. Ju 
piter és Neptun szépségeért feleségül акты: venni, de nekik 
ezt 'l‘hemis nem javasolta, mivel Orákulum’ jövendölése sze 
rint Thetis’ fia hatalmasabb lesz шумы. I'gy az istenek öt 
Pelensnak, halandónak, szántůk. De Thetís ezerféle Маний, 
venoziana magát, hogy Peleus’ ôlelésitôl szabadúlhasson: de 
Peleus minden változatiban erôsen tartá, mig a’ szûz neki 
meghódolt. Ezt Ovid Átváltozásinak 11-ik könyvében igy ad 
зa. elò forditásom szerint: 

Еgу 5аr1ó alakú öblöt látsz Haemoniában: 
Как-jai elnyulvа'tk, hol mélyebb viz ha hcverne, 
Fok név fe'rne reá: de hотошка] teт van ágya: 
Utját sem késlelteti, és nincs fódve hinárral. 
Környezi myrtus sor, gazdag kétszinü hogyókkal. 
Baгlang van közepén; ternlészet tette-e, vаgу тй, 
Kétes; mü hihetöbb: hova sokszor delphinen ülve, 
’S fékét tartva, The-tis! szoktál usztatni mezitlen. 
Ott téged Peleus, mikor álom ringata ágyán, 
Meglepe: és minthogy nem akarsz kértére hajúlni, 
Пуща eröszakhoz, kezeit derekadra csatolván. 
’S hogyha’ szokásodkint alakod nem “Шейк által 
'l‘öbb шкены, ö telesiteni fog-ja merényét. 
Hol te тdтá válsz, madarat шegшая-]10121, mégis; 
Hol ‘щeвков fa levél, és Péleus által ölelt fůt. 
Harmadik ábra. тишt pöttös tigrisre; mitöl el 
Rémült Aeacides, ’s testedròl karjait oldá. 

A’ viz’ isteninek most a’ tengerbe folyat bort, ' 
Éget marhabelet, ’s tömjényillattal adózik. 
Erre az örvénybül hozzá а’ karpathi látó, 
Elnyered, Acaeides, szólott, a’kért felcségct, 
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Kit to, midön a’ Мв barlangban clértc az álom, 
A’ nélkül ноgу ища, szoríts нигкой/а kötélre. 
Meg se csalasd magadat, bár képet képre cseréljen: 
татd csak akármi leend , még ismét lesz, mi elöbb volt. 
Próteus ekkép szólt ’s щади“: a’ vízbe levanta, 
És hullůmaival végét elvágta. szavának. 

Můr Titán lehajúlt, és rиду“; hesperi habhoz 
Görbitette: ’s ihol jò Néreus’ kecstele lánya. 
A’ mélybôl, ’s mint tenni szokott, besudamlik az ürbc. 
Péleus гоgа! álig készül a.’ lányt; az такгa. 
Vált э1акоt, ’s miután meg fорю, van, érzi erösen, 
Karjaival mozdúl minden részekrc наdáта. 
Végre imigy вы1ал: Hogy gушиeт, tette magasb lény. 
’S lett a’ régi Thetis. Vallót kebelére szorítá 
A’ hös, vůgya так, ’s benyomá méhóbe Achillest. 
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VI. ELEGIA. 

’l‘AR'l‘ALMA. 

De'lia’ hüse'ge'benî gyanú arra biria a’ штат, hogy 
férje'nek megvallía íra'ntai szerelmes hалoта; cselszöve 
ve'nyeit eмиe felfödi, mellyekkel eddz-g ó't kija'lsza', e's iаe'r 
kezik De'lia'ra vígya'zónak. Azokat, kik a’ Лёд/1111ö24 kö 

' zelz'tni ba'torkodnak, egy vara'zslónó'nek, a’ kit ó' lelkeвe 
de'se'nek dühe'ben fest, nунш/сaюsа ula'u veszedelemmel, 
e's, de аsа]: messzünnen, kedvese't is a'llhatatlansa'gae'rt, 
штатel fenyeyeli. Мам шиши; aicse'ri De'lia’ any 
‚Шnаk hozza' viselíeló' io'sa'ga't: önszerelme'nek keme'ny lör 
ve'nyeket sзад, ’s ke’sz mindent szenvedni , ha ma'st leed 
velne: ke'м шишt legyen hû, szive’ vonzóda'sa'ból, nem fe' 
lelembó'l: pe'lda'zgat ve'gre neki, minó' виoтoм jövendó't 
шит! az, a’ ki szegó'dî volt; okub'on, жe'г-5, illyenen, e's 
leggen hala'líg Мое. 

Mindig, hоgy bekeríts engem, mosolyogva tekintsz rám, 
És azután szigorú ’s Чаd vagy irántam Amor. 

Mid van, durva gyerek, velem? Avvagy dücsnek alajtod, 
Hogyha egy isten tört hány nyomor ember után? 

Majd csel környezi föm’, majd Délia, nem tudom éjjel 5 
Álnok módra kinek ища ki gyönge ölét. 

Eltagad ö mindent, de nehéz elhinni beszéde't; 
Rбит is ш vannak titkai férje elött. 
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Én bárgyú mutatám neki , rá mint szedheti örét; 
’S csalfa tanítmányom most veszedelmem’ oka. 

6 egyedül inért hál , 6kk0r füllentni emilta. 
’S ajtót nyitni, ne sark adja csikorgva neszét. 

Akkoriban nyert fülét, melly kék foltot eloszlat , 
Mit kölcsön Venus a’ képre harapva nyomott. 

És te ravasz пönek gondatlan férje, nekem se 
Ищy, hogy már kevesebh hünbe`keverje magát. 

Vígyázz, ifjakkal sok i66ki3Г szót ne cseréljen; 
’S asztalnál kebelét föl ne födözze soha. 

Lesd ki kacsangásit; ’s a’ deszkán ила ne vonjon 
Szét folyatott horral mély titok-ülte jelet.- 

FéIj , ha kimegy, bár jó istennö’ szent teremébe, 
A’ hova férjeknek jutni tilozva vagyon. 

'Kísérnem, ha nekem hiszsz, hашd oltárokig 61 el, 
Bátor fényeit ott veszteni foша szeтeт. 

Sokszor, mintha kövét _bámúlnám szép gyürüjének, 
Készantag kezihez, jól tudom, ére kezem. 

Sokszor ivás közt rád én álmot hoztam, azonban 
Mí józan vizet, a’ bort kicserélve, nyelénk. 

Bánatot, engedj meg, neked önkényt én nem okoztam: 
Készte Amor, ’s ki vet a’ тennyei ellen eröt? 

Én voltam, nem is átallom megvallani, a’ kit 
Éjszaka éber ebed többször ugatni szokott. 

Mit neked a’ szép nö, ha javadra vigyázni nem értesz? 
Ajtaidat, hajh! így hasztalan 6rzi lakat. 

Téged ölei , ’s távollévö szerelemre sovárog, 
Majd nаgy fönyilalás, tetteti, ére reá. 

Hagyj felügyelnem rá, nem rettegek ütlegitöl én, 
Lábaim is tudnak lánczot emelni, ha kell. 

Akkor távozzék, ki haját piperézni tanúlta, 
És ki redös hosszácst nyakba akasztva visel. 
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- Álljon szernhejövö meg, hоgy vétekhe ne essék, 
Vзgy jobh nékie más utra sietni legott. 

Istentöl jött rendelet ez mind; ’s lelkesedetten 
A’ papnö’ szava íg’y adta parancsban elém. 

Öt, Bellónának ha reá csаp vad heve, sem Миg, 
Korbács ütlege sem képes ijeszteni meg. 

Önnönkarjait az pallossal vágja szilajkép, 
’S béfo'cskendi kifolyt vére az égivalót. 

Áll kebelét nyárssal, ’s'véknyát áll ö sebesítve , 
És mit az istennö mond neki, szóla jövöt. 

A’ lányt , a’ kit Amor kegyel , örizkedjetek érni ; 
Hogy ro-sz tettetök a’ búra ne adjon okot. 

Éred? Pirnye mikép e’ sebhöl, birtokod elfoly; 
’S mint hamut a’ szél azt messze határba viszi. 

Délia, tán neked is bl'inhedned kell? noha méltán , 
0h! akarom , mit rád mér vala, nаgy ne legyen. 

Nem magadért kíméllek meg, hanem édes anvádért; 
Mérgem’ az a’ kedves vénke lecsítni ügyes. 

Hozzám éjszaka hoz téged, ’s reszketve kezünket, 
Ajka nem is szólván, összecsatolja maga. 

Virraszt éjjeleken, ’s küszöhén rám várakozik, ’s ha 
Hall füle messzünnen lépteket, érti, jövök. 

Élj, oh! ritka anyó több öszeket; én ha lehetne: 
Évidet évimböl kész szaporítni vagyok. 

Tégedet, és érted lányod’, mindenha szeretlek: 
Csak véred neked ö, bár iegyen, a’ mit akar. 

Hü legyen intsd , ámbár rokolyája nem ér le bokáig, 
Котy haja’ fürtit sem tartja lekötve fején. 

Én is kötve legyek, ’s nyelvem ha dicsérni találna 
Más lányzót, szabadon vájja ki körme szemem". 

És, noha шинам, de ha ö vétkesnek itélne, 
Utszán huzva vigyen, foша kezére hajam’. 
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Meg nem verlek, ez a’ vad dil ii6 t6161nа zаkiаtni, " 
Akkor 6k6rn6in én, vajha ne volna kezem. 

Hiv ne azért légy csak , in611 félsz`; hanem édes örömmel: 75 
_És a’ távol еsöt feddtelen egyre szeresd. 

Az pedig, 6’ ki Ígaz nem volt, vén éveket ér1én, 
Elhagyatottan fog fonni remegve napest. 

Külcsön vett fonalat köt bordájára dologgal , 
’S gyapjúból csöpüket szed ki veszödve keze. 80 

Öt iiiak látván, sorsán gúnyolva kaczagnak, 
’S mond ajakuk , iné1п6n szenvedi ezt az öreg. 

Látja Olympból 6t Venus is keseregve zokogni , 
’S int, mint bünteti azt, a’ ki szegödi vala. 

Sujtson másokat illy nagy rosz, mi , Délia, mindig .. 85 
Példa deres hajjal hü szerelemre legyünk. 

 

J egyzetek. 

21-24. v. Jó istennö — Ceres. 'I‘itkos szertartásánál férfiak jelen 
nem lehettek. Néha megesett mégis, hоgу némberi ruhában 
férfiak belopództak. Pelda Clodius Tribunus, 6’ ki Cicerót 
sza'tmüzte, kit azután Milo megölt: ez Pompéja’ kedveért meg 
fertözteté a.’ helyet. — A20n]шп hitte a’ köznép, Ноgу 620k а’ 
fériìak, kik oda bátorkodnak férközni , szemök’ világát vesz 
tik, ’s ide czéloz 6’ 24-ik vers’ értelme. 

35-40. v. Ott érzelgö hölgy, itt római piperkôczl Nincs új az ég 
61aн! 

45.11. Bellóna római istennö volt. Haragos, marczona. némber kép 
ben festetett egész fegyveres készülettel, d6rd6161, 16rtt61, 
п6h6 vérbe mártott korbácsot is és fáklyát 6dt6k k626b61 
ollykor sisak ů11 fején , majd a’ nélkül, szélnek eresztetett ha 
jakkal. Midön ezen istennö’ ünnepe szenteltetett , papnéi többi 

110м.сi‚115.1.к6т. 3 
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67. v. 

69. V. 

szertartások кöцап dühöngiek öntestök ellen, ш szardalvin 
tôrrel, vagdalvůn pallossal. - Bellonát késöbben птdшек a.’ 
rómaiak tîшeм: , ’s igу külsö müvészet és канвö isteni “52 
ты a’ neшиt’ egyslerü jellemén nаду változást :еи. A’ ba 
bona mindig jobban :eнт e’ kòznép кыш, mig kevés józa 
мыли gonaonwdók a’ világosságra verekedtek. 
Rokolya — вила --- a’ szabadon мышeк’ vagy eresztettek’ 
ôltônye volt, hosszt'tcs рeйg — toga — a.’ rabnôké. Épen úgy 
щиты is eвах. anoknak volt szabad viselni. Ebböl vilůgos, 
hоgу Délia nem volt решён állapotn, köv`etkelöleg [нив hü 
ségre nem кöмeнetт törvény szerint. 
П: ngyan nem шьeт a.’ rómni Lovagot és Tibullust, a.’ köl 
tészt. Ez- a’ holy (биеnиi шлiк, hogy mind a’ két нereI 
mes kölcsönös навигационными egymńst. Аде-ь“ a.’ 
маguм ezen Elegiáhan nem шипа komolynak lenni. Némü 
szerelmcs enyelgésnek neme el, mivel ’l‘ibulius begyeskedô 
kedvosét kérlelni сёл-съeдет. ' 
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VII. ELEGIA. 

'I‘AR'I-ALML 

A’ kбит ezen истe'k versezete'ben штат- шивш 
napja’ alkalma'val mege'nekli bara'ŕja'nak aquilam' diadal 
ma't, galliaí gyó'zedelmeit, e's szerencses mûköde'se'tÁzsia' 
ban. Egyplusna'l Nilusra ter, e's erró'l Osirisra, a’ шёп 
ta's’ feltala'láia'ra, e's a’ mz'veló'de'snek elsó' alapvonalaira. 
бt a’ -mai ünnepre hzfia: ’s e'neke'l Манат/2025 hizelgó' 
sачeтныe-‚стa'na'маl ve'gzi. 

Раrcа ezen napról verselt, sон-воКnа): eresztvén 
Szálait, a’ mit nem fejthet az ég ki Soha: 

Aquitanok’ népét ez lesz rabigába поrиб , 
A’ ki vitézeivel félni tanítja Aturt. 

Úgy lett: új diadalt látott a’ római nemzet, 
’S lánczot az ellenség’ hadvezetöji kezin: 

És ишаk, Messála, habér koszorúval щeпы, 
Elfantcsont kocsiban négy haviszörü lovak. 

Шcвöвéвг nem nélkülem ért: Tarbella Pyréne 
Erre bizonyság és Santoni tenger был: 

Szinte Arar, sietö Rodanus, ’s падy medrйбаштnа, 
Carnuth’ szöke ’s Liger’ békes özönje, tanú. 

Cydne , zenegjek vagy rólad , melly kék vizeiddol 
Csòndtele árkodbun bа": folyamatnak (эх-Щи? 

3* 
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Vagy fellegbe merült Taurus hólepte fejeddel, 
Mennyi nyiratlan agyú vad Cilicokra teшит ? 

Említsem szabadon több népes városait mint 
Даша I’alestánnuk drága galambja körül? 

’S a’ tengerre Tyrus mint néz nаgy tornyaiból le ? 
A’ ki tanúlt elsö bizni szelekre hаузе. 

Vagy mikor a’ szomjas földet hasogatja az ebhö, 
Nílusnak vize milly nagyra dagadni szokоtt? 

Nil atya! mint adhassam от, mért reлeй el, és a’ 
кош’ melly tája felé kищeй’ a’ szem elöl? 

Semmi esöt a’ föld nem kiván ott te miattad? 

M“ Permetegért Zevshez sem könyörög fel avar. "` 
Zen'g neked, _és bámúl, kis barbar палач, Osiris," 

’S búbammerült jajgat memphis’i ökre шaцЁШЁ 
Elsönvolt, ki -'e‘sinált gyors kézzel, Osiris ,ne-kéketïM 

És köszörült vassal szeldele gyönge gyöpöt. 
Gabnamagot szórt ö a’ тég szüz földbe elöször, 

’S ismeretlen Шкоn pirkada alma neki. 
Karróhoz venyigét eisö ö oktata kötni; 

’S új csemetécskéket nyesni csinála Каcт“. "’ 
Érett szölönek nedüe't ö kezdte шegшиi, mi" 

Melly idomatlan pór láb`-tiporásra folya. 
Szókat dalra ez a’ kedves lé szedni ижe]t fel, 

És még nem divatos lejtre emelni tады. 
Е’ nedv a’ szántói, ha nehéz munkája leverte, 

Mély szomorúságból felvidorítja megént. 
Е’ folyadék önt a’ bús ember’ ölébe nyugalmat, 

`l Bátor Шт kemény шnoна szorítva vagyon. 
Néked sem kôn'yü, sem gyász nincs körülötted Osíris, 

Сваk táncz , énekek , és kellemes édes Amor. 
Csak töbhféle virág, és fl'izve fejedre borostyán, 

És veres öltöny, melly sarkadig érve lei'oiy. 

io-uiv' -l . ' 
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Сваk Tyrus-adta mez , és hájoä hang a’ fuvolyából, 
És szekrénke, mi szent titkot ürébe takin'. 

Nemtöjét lejttel jere tiszteld ’s játszadozással, 
És szölö’ levivel homlokod öntve legyen. и 50 

Annak szép czibakán jóillat’ esöppje rezegjen, 
És nyaka füzérrel légyen ölelve ’s feje. 

Jöszte ma így, ’s tömjény füstöt fogsz kapиi kezemböl, 
’S mopsopi mézzel gyшt jóizü zsenge (траt. 

És кyerj magzatokat , szaporítsák a" kik erényid’, 55 
’S mint tisztes nagyatyát -fogjanak állni körül. 

Tartsa utad’ hü emlékben, kit Tuscula’ földe 
Szült, ’s ma is egyre fehér Alba’ határa nevel. 

Nagy költségeden a’ тeнy mesterségesen épült, ` 
Hol követ ér kö, és rá homok öntve vagyon. 60 

Pór rólad danol, és nem botlik láha meg, éjjel 
Rómábólmikor ez lépdel övéi felé. 

’S Nátális,"töhb évekig Еgy még ünnepelendö, 
Érj ide mindig szebb fénynvel ajánlva magad’. 

Jegyzetek. 

1. v. Рамы‘ a.’ sorsnak és életnek гоnым гомáк, ’s mikor óllóval 
ш elmetszették, az emberek meghaltak. Kecses némbcr áb 
rа'tzatban festettek, vаgу néha lmnya. манит is: guzsalylynl 
kezökben. Hárman vоках: Clotho, Lachesis, Atropos. Но 
mér szerint Parnasusnak еgу völgyében, vаgу más шашeк’ 
elöadása után Orkusban. Hesiodus шить, hogy az istenek is 
hatalmuk alii, “так vetve, ’s mit Ы: fontak, шок ki nem old 
ишáк; innen шьет а’ második verset. 
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3. v. мышах, galliai néptörzs. 
4. v. Atur, most Adour7 folyó Gaskognůban. 
6. v. Diadalomban a.’ legyôzött ellenség’ vezéreinek, és a’ töbhi fog 

lyoknak lánczon a’ gyözedelmes’ szekere elött Вeнe“: menníek. 
Emlékezziink itt Cleopatrára, ki пиоnì félelemböl, ‘шву ошв 
vins мы igy fog Bòmálm veтным, megölte шин“. 

7-8. v. A’ diadalomtartó pompás, elefantesonttal Никон. szekéren, 
magasan ЕЛЬ, repkény koszorúval fején, bárson öltözetben, 
fehér lопики” vonattatva. Ovid Pontusi Elegìájinak 2--ik köny 
vének elsô Мeдицина Germanieushoz, igy Щ. 1e а’ diadalmi 
„такжt, forditásom után: 

Нади, neked hir, hоgу fényét a’ (Лимонник 
A’ geta népség közt látní szememnek ММ. - 

'l‘öled esett tudtomrn mi sok nép gуй": minap össze, 
ноgу kiki a’ Буднeе harezñra vesse szemét. 

Bár befogadhatmi. e’ mindent llóma körébe, 
Vendégeknek а“в шdьаш adni helyet. 

Аи. is hirdeti ЗяМ, hogy elôbb, noha több napig egyre 
- A’ vizenyös Auster’ {eнege önte е5ы ; 

lsteni intés a’ mennyet блиrц derité, 
Nép’ képével azon nap hоgу egyezve legyen. 

’S bajnokait miután а’ gyôzô sorra. dicséré, 
Harczi шuманов mindenikének мои. 

És minou man könn-isi on, мщeниe: пл, 
0 Oltárára. borit iijtatos Шаг-öтм: 

’S пуда’ Igazságát olly kebllel kérleli meg, melly 
Annak szûntelenül tempismoi lenni szokott. 

’S merre vonúlt, jó kivůnás és taps fogadá М, 
’S jószagu rашиша] hintve piroslik uta. 

Мам bástyáknak ezüst ábrázati mint vitetének, 
’S a’ nyert viй-о5он és lánozot eтeнe rabok; 

Szinte folyók, meredek hegységek ’s rengeteg erdôk, 
Póznán fegyverek és kötve esomńbn. nyilak, 

’S a’ kobozott пиву, a.’ nарик súgńrai sûtvén, 
Épületek’ tetején tükröle vissza. “туй. 

’S annyi vezéreknek volt мышам vetvo nyakukn, 
Ellennek hоgу azok’ 5zйма lehetne elég. 

9-12. v. 'l‘arbeilaiak pyrénaeusi нeдущим’ lábainál ишак, mai Guin 
nében, közel a’ tengcrparthoz. вши-пах, Szintognében. Amr, 
a’ mostani Saone, Rodanus, Rhone, Сад-шина, Garonne. Ka 
мiимым szökéknek mondje TÍhuIIuS, надои“, mint a’ hад 
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anni пешиe]: kék штанr: Ceruleus mellék neгe‘ карих. 
Alok o’ mai Loirét birták. 

18. v. Most Анны. megy а’ könész мы. Cydnus folyó 051i0ia5 
han беги, szeliden csergedezö és hideg vizéröl hires: eb 
ben Миötte meg такт; nngy Sándor, és ismeretes azon be 
шваб; miatt, melly orvossivali beszédröl és измеneны olly 
пeчетки. Lt'tsd Curtiust 3~lk könyv, 4-ik тик. ’stb. 

16. v. Taurus, magas hegy Ciliciában: lakosi nyiratlanoknak тоn 
шик, hihetöleg bozontos шалит. ' 

18. v. A’ költész itt nevezetességekröl szól, mellyeknek Messalárn 
semmi viszonyuk ninesen. — A’ fehér gают‘) a’ syríai isten 
nönek látszik szenteltnek lenni: de lehet czélzás поn mon 

¿lira is, hоgу a’ galambok «ezen tůjon levélhordásra. has! 
аммиак. -— Tassó’ Megszabaditott Jeruzsalemébül jut eszem 
he, hol Gottfried illyen galambot elfogott. — Napjainkhan is 
az angolok ezt gyakorolni hireszteltetnek. 

19. v. 'l‘yrus elsò és legvirágzóbb kereskedô valros volt: ’s a’ phoe 
' nixek átalában nz a’ népség, a’ kik szélesen kiterjedt Шайб 

zással a’ mesterségek’ és tudományok’ тазу“ Európáha. hoz 
шк. --~ 

22. v. Nilusnak évenkénti áradása tudva vagyon; valamint az is, 
hоgу tulajdonképeni kutfeje még azon korban' гeтмöне nem 
volt: ’s ide ezéloznak a’ következö két versek. 

27.v. Osiris, Egyptusiak’ napistene és Isis’ férje volt, kit el, 
miután testvére által мешающими, tады: ôsszeszedvén, 
egészszé tett. Ünnepén papjai siránkozva keresték Ы, majd 
visszatértek поn ízenettel, hogy ráakadtak. Ennek az а 
stronomiai mythusnak értelme az, hogy a’ Мыть maradó hold 
a’ napot 14-edtszerre esztendô Мам elérni kénytelen. Osiris 
nz Egyptomiakat шиш szántani, szölöt mivclni ’51th. 

28. v. Memphis Egyptom’ t'ô “irо5а volt, hol Apis fehér ökör’ ké 
pében tiszteltetett. На ez az ökör meg'szünt élni, köt Буди ' 
volt az országban, mimi амиg, mig; meghatározott jelek иыn 
helyébe mást találtak. 

50. v. A’ születésnap egу Nemtônek, Geniusnak, volt szent. "eдd 
össze a’ Z-ik könyv’ 11-ik és a’ 4-ik könyv’ több verseit. 
Azonban ezen Geniusok’ története még homályban rejlik. 

54. v. Mopsopi mézzel. Mopsopus régenten Attica’ királya volt. 
Attica’ hegyén, Hymettuson, hires méz душеми. 
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57. v. Augustus több Hadfönôkök között Messalát is гашиш, hogy 
új огпág-ишиаt készitsen, vаgу a’ régíeket jobbitassa ki: 
's a’ швеg- viselésének nagyobb részét гeмоk róta. Hogy 
Messala ezen штаммы kûlönösen кiшt magáért, tanúsitja 
Маrнатик eg'y helye S-ik K. 3-ik Epigr. '5-ik v., 

58.v. Alba, Olaszország’legrégibb vůrosai közöl egуй:, Aeneas’ ña, 
Ascanius Учу Jalns, által épitetett. Róma is albai gyar~ 
mat volt. 
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VIII. ELEGIA. 

TAR'I‘ALMA. 

Тишина Marathust, ez рeшg Poloet, szeretle, a.’ ki 
ахt mlmlîg тиeлe e's a'mz'lotta. Mind a’ ‚сeиó't inti a’ köl 
te'sz engede'lœnyebb ba'na'smódra. Maid beköszönt egylcor, 
тoлща a’ ve'nse'g, ’s az ifiú e'veket sem soщитила, sem 
mesterse'g többe' вiежa nem тe'мeн. Kz'me'ld шиш Ма 
rathust, ’s ne шт ki a’ szege'ny szeretó't. Az iиe 
nek gyülölik a’ begyest. Volt idó', mikor Mural/zus is e'r 
ze'ketlen volt,- de Мифа részve'tlense'ge't most. Okúlj Рoloe, 
inuek, pe'lda'ja'n. 

Mit tesz , jól tudom én, a’ kedvesek’ integetése, 
És az az édes szó, melly susogással esik. 

Engemet a’ sors és bél’ rostja nem oktata erre, 
Tollasok’ éneke sem mondta meg, az mi legyen. 

Каrпiтаt büvös hurkokkal kötte Venus le , 5 
’S azt több ütlekivel verte fejemhe nekem. 

0h! kérlek, ne tagadd, Amor inkábh perzseli, а’ kit 
Kedvelesetten lát hajlani járma alá. 

Mondsza hajad’ most mit használ bodrokba szorítnod? 
’S hоgy fürtit kimuló divatozásra szeded? i0 

Mit ragyogó тiйнаl terhelned gyöngeded arczod’? 
’S körmid’ iigyes kézzel hаgyт metélni husig? 
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Késö öltözetet, késö már váltani hosszácst, 
’S lábra veszödséggel vonni piczinyke czipöt. 

ёt szeretem, bátor kendetlenill érne elömbe, 15 
És ha fején nincs is fölpiperézve haja. 

Biivös verseivel tán шgeй ’s ritka тюки 
Egy banya megrontott éjjeli óra alatt? 

Büvölet a’ szomszéd telkröl von gabnakalászt el, 
’S utjáról viperát visszaterelni hatós. 20 

Lúnát büvös erö szekere'böl kész kiemelni, 
Mit, ha az érezhúr nem zengene, végbeviszen. 

Jaj! minek is тоndoт, hogy vers ’s fü teй nyomorúlttá; 
Kellemes аrата]; nincs hůvre szorúlni оkа. 

Volt illetni rosz ы, és ajkát émi эдаким; 25 
’S атм gyönyört osztó Магy kebélére neki. 

Minden esetre ne nézd könyörütlen szemmel az ты; 
A' részvétleneket ноша' boszúlni Venus. 

вен ne kivánj, nyujtsák erszényüket éiemedettek, 
Hogy jegesült vérök’ fölmelegíti öled. 30 

Kineseknél becsesebb , ki virágzó éveit éli, ' l 
’S nem szúr álla, midön álladat érni hajúl. 

Ennek karja аи ha teszed hó kaцапы ю, 
Nézni fog a’ paloták’ kincsire vetve szemed. 

Majd Venus övele ad módot пeшем czikára, . 35 
’S melleden e'rzended verni dobogva „немцы 

A’ pihegöre vivó щей/тel lág'y esókokat овцам, ` 
_ És fog hó nуантов kék jegyet ütni foga. т - 

Annak drága пить pénis: nem képesek adni , ' 
A’ ki hideg nyoszolyán egymaga hálni пokои. 40 

Késö Май Amort ’s пшиком vissza, ha a’ vén 
Fön deresůlt hajnak szála mutatja magát. 

Arezra van ekkor goud; e’ korban Тeги dióhe'j 
Szekre az аду’ fürtit, поду betakarjon мы. 
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Ekkor az ösz szálak nаду gonddal mind kihuzatnak, 45 
A’ ráncz elnyomatik, ’s hör egyenesre simúl. 

És te, midön tart még élted’ legszebh szaka, élvezz; 
Elsiet azzal majd nem п11nyа lába hamar. 

És Marathust ne gyötörd ; gyereken gyышаni mi nagy dücs ? 
Légy sze'p lányka kemény öszbe vegyültek iránt. 50 

A’ gyöngét ne kinozd; nem kór teszi gornyadoz’ását; 
Ö halaványnyá a’ nадy szerelemre leve: 

Чанy mert sok panaszok közt вы vánig utánad , 
És könyivel mindent nedvesedésbe borít. 

Engemet, igy szól , mért vet meg? Rászedhete örzöt; 55 
A’ szeretöt maga már csalni tanítja Amor. 

Isméröm titkos Venus; öneki hа“: lehelés kell, 
És czupogás nélkül csókokat adni tudás. 

Éj’ közepén is kész vagyо1: én hozzája lopódzni, 
’S úgy nyпоk ajtót, hоgy nem fog az ejtш zörejt. 60 

Úgyde, ha nem néz a’ nyomorúltra , mi haszna cselemnek, 
’S a’ nyoszolyából fut, jönni ha észre veszen? 

‘(аgy ha igéri , ’s megint fogadását megszegi tüstént, 
Tölteni álmatlan kell nekem akkor az éjt. 

Jönni ha képzelem Ы, minden zörgésre alajtom, 65 
. Lábainak hallom léptit emelni felém. 

Szüntesd meg jajodat gyeшek: nem hajlik igédre; 
Már szemed is könytöl feldagadozva vagyon. 

Gyülölik a’ gögöst, Poloé higyd, a’ mаgas égben; 
És oda tömjényed’ jószagu füste nem ér. 70 

A’ nyomorú szeretöket imígyY játszá ki Marath is , 
Nem vélvén, hоgy ezért megveri ötet az ég. 

Söt sokszor nevetett, mondják, a’ búslakodókon, 
’S a’ vágyót hamisan hagyta remélni soká. 

Most minden begyeset gyülöl, ’s nem tetszik az ajtön 75 
Мr, melly czéljaihoz мы nem engedi öt. 
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És te, ha hegyke maradsz, meg fogsz, hígyd, érte lakolni; 
’S e’ napod дышим visszavehetni megint. 

Jegyzetek. 

3-4. v. Ezek a.’ jóslatoknak három nemei, иgу osztályai. — Sors 
vetés —- sortilegium; ide бал-t02i1: minden oraculum feшet is, 
akár иóva.I , akár iráslxan tôrténjék. — Bélvizsga —- extispicium; 
midôn az áldozatmarhának belsô részeibôl tétetik szerencsére 

vagy szerencsétlenségre jóslat. —- Madárra “gумал — augu 
i-ium — аиврieiuщ- tripudium , ha a’ madarak’ repte , hangi 
esálása, evése ’stb megvigyáztatik. 

` l 
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IX. ELEGIA. 

sa т 

‘и. 

TAR'I‘ALMA. 

A’ kбltт Marathusnak hûtlense'ge'n e's nyerva'gya’n 
panaszolkodik. Bůnhede'st jövemió'l nekí ub'a'ban, melly 
re, mint шитk, 12J meghitlje'eel качай]. Emle'keztetí in 
téseîre, ke're'se're , e's hüse'gfagada'sa'ra , mit most megsze 
gell. Ka'rhozlalja önnön könnyenhivó'se'ge't, ’s di'cse'rete're 
ke'szz'tett иerseй. Elcsábz'lója'nak leggyala'zatosb иiиoмor 
la'st Кбит. Maid szemreha'nya'st tesz a’fiúnak , hogy olly 
nyomore'khoz свают; maga't ; ’s mondia: cse'lesapsa'ga'n 
egykor keserún fog sz'rní. 

наgyт te a’ nyошоrй szeretöt megcsalni вkarилd, 
Mért fogadád, Ы! fogsz lenni, az égre , nekem? 

Ah kegyetlen gyermek!l titkoljad Мг hamis` esked’, 
A’ lakolás lassú lábbal eléri bünöd’. 

Mennyei engedelem legyen a’ gyönyörůnek ez (двyszeк, 5 
Ellened ö hogy nem féle szegezni magát. 

A’ pór ökreivel haszonért húzatja igáját, 
És fáradva тetél vetni` ekéje viránvt. 

Tengereken haszonért hаjt lengö kompokat a’ szél, 
Biztoson utjában csillag’ iránya vivén. ' l0 

Iijam’ adány csábítá el; de az isten, ohajtom , 
Vizzé és hamuvá “Шва el ат az adányt. 
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Majd megadózik ezért, щи vesztendi por Ша] , 
’S a’ viharos szélvész összeknszálja haját. 

Elsl'il naphevitöl szép képe, el üstöke , és fog 15 
Talpain a’ hosszú щ neki törni sebet. 

Hányszor eszébe verém, aranyért ne alázza kecsét le, 
Számos rosznak arany lenni szülöje szokott. 

A’ ki szerelmét dús kincsért eljátszta fonákul, 
Durezás és haragos lenni fog arra Venus. 2O 

lnkább lánggal agyam’ perzseld , ’s testembe vasat szúrj, 
’S rakja be kék Гоша] hátomat ostorütés. 

Nein maradand rosz szándékod, higyd, néma titokban, 
ш, ki ravaszságot nem szeret, égben az ш-. 

Ö engedte meg, a’ vénnöbül hogy szabadabban 25 
A’ jó потешныйi szólna ki a’ sok ital. 

Ö akará , és a’ szendergůk’ nyelve beszéle ; 
’S МЛН Ьe’ feles rosz lett tudva, mi rejtve hevert. 

Így nyilatkoztam, ’s most pirulok, hоgy sirva tenéked 
Én könyörögtem , ’s még térdre elötted esém. 30 

Ekkor igéréd meg, sem gyöngyök’ halmaza tölem 
Tégedet el nem von, sem soha fényes паny; 

Nem, ha акмеизм nyernéd Campania földét, 
Nein, ha Рати-шитоt , a’ Bacchus-ölelte heшей. 

Ah! illy szók veleni elhiteték, nem fénylenek елel 35 
Csillagok, és ушат’ utja sötétben iraml. 

Csúrgott volt könyüd is; ’s én, a’ ki hazudni nem értek, 
Arczádnak nedüit még letörülni kelék. 

Mit tennél , ha te sem volnál esatlódva leányhoz ? 
Szinte az, óhajtom, mint te, kemény ne legyen. 40 

Ah hányszor, netalán, mit szóltok, más kifigyelje , 
Éjszaka lámpával mentem elößetek én! 

Néha, nem is убийц, elhoztuk mi neked a’ lányt, 
’S háш az ajtónál foglala födve helyet. 
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Ekkor veszve levék! hogy kedvelsz , véltem alangyár; 
Törödet el lehetett vонца ken'ilni pedig. 

Мég dieséreted’ is zenge'm el lelkesedetten: 
’S Musámon, magamon most pirony ére reám. 

Vulcán’ lángja azon verset perzselje korommá, 
’S a’ folyam’ árjai mind semmisedésbe vigyék. 

Távol légy innen te, ki vásárt шва kecseiddel, 
lÉs лагу ajándekkal tölteni markot akarsz. 

’S téged, gyerköczém’ ki elámítottad adánynyal, 
Cselhe vigyen többször titkon, akarva, nejed: 

És miután iiját Шов élvvel megviselé jól, 
Közbevetett mezzel menjen aludni veled. 

Ágyodban ‘шyты idegennek nyomdoka lássék , 
’S ajtód’ szárnva legyen tárva sovárok elött. 

Búja hugod sem ürít, mondhassák, több poharat ki, 
- Sem töhb férfiunak nem buka karja alá: 

Bacchusnak, hire van, hosszas dözst adni ноша, 
Melly tart, míg Lucifer kelni jelente napot. 

Johban, mint ö, egy czeverécske se töltse az éjt el, 
És dolgát se lеgyen végbevihetni ügyesh. 

Tudja nejed jól ezt; ’s te bohó аи: nem veszed észre, 
Nem közelít már úgy, mint szoka, teste Мéd. 

Vagy hajfürteit ö, véled, гkиgы: érted? 
És sürü fösüvel rendezi kecsre иgyаn? 

Képe jelenti ki ezt, ’s (петлgй karja aranynyal, 
Ноgy Íénykedni becses tyrusi mezben akar. 

Nem neked igy, másnak kíván megtetszeni, tudjad, 
Házodat és javad’ ö a’ kire költni siet. 

Nem tesы ezt roszbúl a’ szép hölgy, csak betegestöl 
Fut, ’s a’ gyülöletes vén’ ölelése elöl. ' 

’S ezzel közlekedett gyerköczém! Láthatom innen, 
Képes vaddal is ö összekeverni Venust. 

45 
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Édelgéseimet te merészléd másnak eladni? 
Csókjaimat másnak képire nyomni, gonosz! 

Sírsz te, ha engem látsz idegennek ölére simultan, 
’S kérkedik a’ szivvel, melly vere érted elöhb. ' 80 

'i‘etszik károd: arany táblára lesz irva esésem, 
És Venus’ oltárán emlekül állni fog ez: 

„Albius , istennö! kifesölvén álszerelemböl, 
Ezt neked аdjа, ’s könyörg, tôle kegyelve гоgaм.“ 

Jegyzetek. 

l19.v. Vulcan. Jupiter’ és Juno’ fia, Venusnak férjc, 5áма lábu, 
(a’ koviicsok’ jůrásmódja és tûznek тиравa.) mennybôl hi 
bás jiirása miatt levettetett, Lemnos szîgetbe (мая: ezen 
gyárhelyen И5ящныe“), hol mint Aetna ада“ is legéuyeivel , 
Cyelopokkal, készité az istenek’ sziimára. mind ан, mire 
szükségök volt, fegyvert, villámot ’stb. (Cicero de natura 
deorum lll. 2.) — Úgy rajzoltatik mint izmos férfì, a’ ki ülö 
kôrûl dolgozik , jobbjůban pôrôlyt, baljában fоgы tartva. 
Tôbbnyire dereka. mezitelen; néha. csuesos süveg van fején. 
— Itt tüzl értelemben áll. 

62. v. Lucifer, hадшиi csillag, derünnye — mivel derüt, nappalt hoz. 
63. v. Czevere , Штука. — кeм-иен székely szó. 
83. v. Минв, Tibullus’ melléknevc. 
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Х. ELEGIA. 

'l‘AB'I’ALMfL 

Tibullus, úgy штыk, ezt az elegiát .-ilessala'vali el- ' 
тeлete eши irta. -_ Va'dolja a’ fegyverek’ feltala'lója't, 
eаgу is битka'bд azokat, a’ kik a’ [шиnoв leleme'nyekkel 
ember ellen e'lnek. Ez a’ gazdagsa'gnak e's fényüze'snek 
‚сбои/вeшeк. Hajdan, a’ рa'sлиr-koндал nem ладаlтюk. 
—-- Könyörge's a’ жмe'тeIс közt megtarta'se'rt a’ ha'z’ iste 
m'hez, e's ha'laa'ldorxat’ ige'rele. — Boszonkoda's azon esи 
telense'yen, hogy a’ hамndдk a’ ‚шиш ke'szantag keresik, 
hoтt az maga'tól eмg lmra'n jó пoиить/г, e's örömlelen 
[фokrа visz. S'zerenese's œ’ be'ke'ben e'ló' földmíves. Кий 
natos a’ feyyverzörge'sló'lí mentse'g, тert ekkor сиsыйk a’ 
gabona e's veteme'ny. Boldogoli, hol pörlekede's nem hal 
lаиk, csak a’ мereтk közt штатoмk ollykor. Амман 
llurva az , a’ ki leотум meg/veri : ez тeмen la'rma's had 
ba ,- тa'sok kiva'nalos be'ke'l e'lvezzenek. ' 

Monddsza, ki lelte [òl a’ rettentö kardokat elsö? 
Vad volt az bizony, és kehle vasalva vala! 

Emberölés akkor, ’s harcz akkor lépe divatba: 
És közelebb т a’ sárga hаши-а `nyпсы. 

Mégsem az a’ vétkes: mi ат nem jól haszonoljuk , 
Mit kezeinkbe nekünk ö vadak ellen adott. 

пoм. CLAs. v. кбт. 4 

CJ! 
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Ezt a’ gazdag arany teszi; iiarczról nет tuda senki, 
Ételeinknél mig álldala liükkfa kupa: 

Árk01211- és kövár nem kellett; ’s békesen (злe! 
Paisztorok alhattak többszinü .falka között. 10 

Akkoroii éljek, nem tudom a’ pór’ fegyvere niillyen, 
A’ i-iadó kürt sem készti remegni sziveni'. 

Hadba-ragadnak most, ’s tán ellenem oldala hordja 
A’ gyilokat már, melly véknyomat általüti. 

Tartsalok, óh Lái'ek! meg; ti öriztetek engem, 1-5 
Még futkárazok én mint gyei'ek areztok elött. 

Nincs szégyenlenelek ven törzsliiil hogy fai'ag’ának; 
Ösim lakja is Еду engede néktek ülést. 

Hübb vala a’ nep, míg viskóban pipere nélkül, 
’S fából isteneink’ képe talála helyet. 20 

Ök kegyesen vették, ha ki szölöt hoz vala nékik, 
Vagyha kalászkoszorút szent czibakukra kötött. 

Úgy, ki igéretekint, nyщи maga át süteményét, 
’S nékie mézet kis lánya utána vive. ' 

Lárek! az érez nyilakat tiltsátok azonban el innen: 25 
Majd tele ólombúl fog göbc esni azért: 

Ézt, fejemen myrtus koszorúval, tiszta ruiiában , 
’S myrtus iszákot rám vetve, követni fogoni. 

Így tessem néktek: legyen a’ harezokban erös más, 
’S elleneit M`ávors által alázza porig: . 30 

Mit tett, тошна el a’ bajnok majd nékem iviìs közt, 
’S asztalon a’ tábort fesse le borral elém. 

Harczczal sárga halált mi botorság híni nyakunkra? 
Piánk nyсто: úgyis ’s halk lába titokban elér. 

Lenn vetemény nincs, seт szölö, csak marezona Gerber, 35 
’S a’ Styx’ habjainak ronda hajósa lakik. 

Ott kiaszott arczczal , ’s perzselt hajfürttel ögyelgnek 
A` halavány árnyak bús tavak’ öble kör11i. 
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Boldog az, a’ ki picziny házúban kedves övéi 
Közt, békëben öreg napjait éli vigan. 40 

Ö birkáira és iia bárányokra ügyel fel; 
És веje fáradtnak fog melegít’nì vizet. - --‹= 

Így éljek, ’s deresedjem meg , ’s mint vénke beszéljem 
Böven el ат, mi nаgy a’ régi idöben esett. ' 

Béke lakozzék e’ közben pusztákon; elöször 45 
выжаni beke fogott görhe igába tinót. 

вéke nevel szölöt, ’s nedvét teвы átalagokba, 
Hоgy finak atyjától inni maradna bora. 

Békében kapa és szántóvas van keletében; 
Bajnok’ fegyvereit mig henye rozsda eszi. 50 

A’ szántó, maga is részeg, kocsin a’ ligetekböl 
Nöjét ’s gyermekeit hozza zökögve baza. 

Ámde Venus’ hada tart, és szétdúlt kontyja fején, és 
Feltört агар a’ lányt keserсgni viszik: 

’S karczolt képén sir; de szomorg a’ gyöztes is egyre, 55 
Izmos karjaiban hоgy vala annyi erö. 

Majd a’ csali’a Amor kis szóbúl nаgy neszet éleszt, 
És a’ pörlekedök közt mosolyogva fülel. 

Ah! kö és vas az , a’ ki kezet tud vetni kegyesre, 
Isteneket mennyböl ö kizaklatni feszül. 60 

Légyen róla elég a’ vékony mezt leszakasztni; 
Ékeit is iégyen dúlni fejének elég. 

Légyen megrikatni elég; hajh! boldog az a’ férj , 
A’ kinek a’ nö tud simi На1аgjа miatt'. 

Az, ki öklözni szilaj, jobb: dárdát ’s vértet emeljen, 65 
_’S töle Venus végkép elkülünítse magát. 

Béke azonban jöj , kezeidben szöke kaмиszаl, 
’S ízletes almákat fényes öledbe szoríts. 

4-2: 
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Jegyzetek. 

35. v. Cerberus — pokol’ ebe , hi'trom fejekkel, és 52öi- helyeit ki 
gyókkal testén; az iть/51:55’ kapujii éberen ôrizte. 

36. v. Styx, az амид’ vize, mellyen minden oda. menönek Ы: kel 
ш: „штата, nz для/Зуб hajóst Charonnak nevezték. 
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I. ELEGIA. 

'rAn'rALMAÍ 

Mezei elegia. A’ vira'nyszentele'st e'nekli. Sacrum 
ambarvale. -— Elsó'bb is ke't isten, Мишc meg, kik azon 
жeнаrтмин föke'p tiszteltetni szoktak. Мал! a’ reистek, 
mellyel az ve'gbe ment, leira'sa. (Малa'еа e's reme'nylete 
шoи e'vfolyamnak. Ünnepöle's’ örömei атм a'tmenet Mes 
ватrа. А’ mezei e'lelnek kellemeiró'l ’s jelesse'ge'ró'l rак: 
hol стlc az a’hiba , hogy Cupido is mezó'n szüleletl, olly 
sok bатиk okozo'ja. Azonban ó' is meghz'vatlk az ünneр 
re, de fegyverei ne'lkül. Serkente's, hogy kiki kegyee'rl 
könyörôgiön. А’ bekövelkezó' ед vel a’ mulatsa'gnak ёs e'ne 
kelsuek ve'gel. 

Csönd legyen, a’ terményt ’s telket szentelni vagyunk itt, 
Mint nagyatyáinknak régi szokása tanít. 

Jöj Bacchus, zamatos fürt függjön két s1111i'i1i(1i'6iч 
Gabna-kalászt köss fel vakszemeidre, Ceres. 
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E’ szent ünnepen a’ termesztö ’s földe pihenjen; 
A’ szántóvasat is szegre akaszsza иrа. 

Nyíljanak a’ jáт-тоk meg, ’s lombos homlokaikkal 
Álljanak a’ inarhák a’ tele jászol elött. 

Szolgáljon kiki most istennek; ’s tenni ne merje 
Senki leányzókbúl gyors guzsalyára kezét. 

Titeket is tiltlak , натáщК mind el az oltárt, 
Kéjben kiknek az éjt tölteni hagyta Menus. 

Tisztát Мdтel az ég; ушek hát tiszta ruhában , 
’S mártsatok a’ forrás’ nedvibe tiszta kezet. 

1O 

Mint megy az oltárhoz , nём , а’ szent birka, ’s fehérben 15 
Nékie a’ nép zöld ággal utána nyomúl. 

Hon’ Пeтит virányt ’s lakosit tisztítni akarjuk, 
Messze határinktól káтkat ййeъek el. 

Léha kalász aratót a’gabnák közt ki ne шнék; 
A’ csunya farkasnak jаh `se remegje fogát. 

Ekkoron а’ fényes pór bô terménynek агат, 
Oltárára nehéz Шип emelni siet. 

’S a’ kis szolgafiak, bérlönek jó jele, ушна 
Fonni esepötéböl fодиk eщe lakot. 

Kérésem betelik, mert a’ béi’ rostja mutatja, 
Hogy kegyesen rajtunk tartja szemöldit az ég. 

Consul idöbül most ide nékcm régi l-alei-nit; ` 
Chíoi kádról is bontva az akna legyen. 

Borral töltsük el e’ mát; nem lesz szégyen сшzт 
Ünnepen, és ingó lábakon állni alig. 

De kiki Messálát éltesse, kupákat ürítvén: 
’S minden ajak, bár ö nincs jelen, áldja nevét. 

0h! kit Aquitánon nyert gyözelein elhiresíte , 
Szörös elödidnek ritka erényü fia! 

Jersze, segíts, mikor én мы versekbe szorítva 
мишeни védöisteneinknek штоk. 

2O 

25 

30 

'35 
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Dalra mezöt és mentöit veszem; a’ kik az embert 
Makknak evésétöl jobb eledelre fogák. 

Ök mutaták elsök meg, mint kell fonni karámot; 
És leveles lombbúl rakni reája tetöt. 40 

Ök mutaták, mint kell járomba befogni tinókat, 
Alkalmaztak is ök gyors kerekekre kocsit. 

A’ vadon életmód megszünt, gvl'imölcsfa tenyészett, 
’S a’ termésre hajúlt kertet папа patak. 

Ekkor kezde arany fürtböl láb tiprani mustot, 45' 
’S józan viz а2 erös borba vegyítve leve. 

A’ telken kepe áll, mikor a’ föld szöke hajától 
Minden ide'n megvál a’ meleg évszak alatt. 

A’ kis méh tavaszon rétröl дyйjt össze virágot, . 
Hоgy kosarát édes mézzel 'emelje teli. 50 

Szántó volt elsö, kit ekéje vagyomra segítvén, 
Pór-szókat bizonyos hangozatokra szedett. 

’S asszú csöveken ö verset, jóllakva, danúlt volt, _ 
Ünnepileg czifrált istene’ s_zobra elött. 

Majd, óh Baeche! veres miniommal kenten, elöször 55 
Még soha nem látott lejtegetésnek eredt. 

Néki ezért szép bér szabatott a’ gazdag akolbúl, 
Пyá)’ vczetöje bak, а’ bakcsa vezérle ihot. 

Réteken elsö font gyermek koszorúbu virágot, 
’S régi Renátoknak tette fejére föl azt. - 60 

l Ismét gyönge leáuy’ kezinek munkákat adó júh, 
Hátán a’ havi szört szokta viselni mezön; 

Innen az asszonyi gond guzsaly, és vagyon innen az orsó, 
És i'onal, a’ dolgot hol viszi végbe büvelk. 

Majd énekli szövö székben más lányka Minervát, 65 
És vásznán rezeg át a’ sürü borda ütés. 

Mondja Cupidót is nyщ ’5 ménes köztt születettnek 
A’ csaesogó hír, és i-ulka tanyája körül. 
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0n gyakorolta magát elsöben ügyetien ivével; 
Jaj! keze abba ma шár mint betanúlva vagyon. 70 

Most nem тата, mikép akkor, hanem érzi leány is , 
Söt az erös bajnok’ meile is érzi nyпе“. 

Ö гоsztоtt ki legényt; ö tette, hogy a’ haragos vén 
Botrány szókra fakadt hegyke bögyösse elött. 

Éjszaka örök kом a’ lányzót ö viszi által, 75 
Lopva midön egyedül lépdegel Ша felé. 

Lábaival kémlélöleg megy fe'lve az utezán, 
És жаpоgaи/а elül tartja kinyújtva kezit. 

Ahi nyomorúk , kikhez rosz kedvvel jö ez az isten; 
' l Bold'ogok ellenben, kikre mosolygva tekint. 80 

Jöszte ezen tomboz; nyiiadat, szent! tedd le azonban, 
És lobogó fáklyiid is tova hagyva legyen. 

Tisztelet a’ Nagynak, kérjétek, nyájt magatokkal 
Áldja meg; ат nyilván, titkos оhята] emezt: 

Vagy nyilvánosan ezt is. Мár phryg tárogató meg- 85 
Harsana, ’s a’ tréi-ás nép enyelegve zajog. 

Вала! mulassatok, im lovait bei-ogatta az éj már, 
’S anyja körül számos csillagok’ ezre ragyog. 

A’ piliegö шт kormos szárnyokkal eléi` majd, 
’S ingadozó lábán a’ ködös álmodozás. 90 

Jegyzetek. 

3. v. Bacchusnak szarvairól sokat is вышeк. Én azokat sem a.’ 
gyümölcsözés’ jelképének, sem магá5иа]; nem аillitom arra, 
mi мéд; niegniuiatva. nines, hоgу regenten iillatok’ szaruiból 
так. Mind ezt történetböi lehetne felvilágositani, de маtок 
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мыши reá, én sem упаgут-дышит meg._Némellyek иon 
hasonlatosságból, mi Bacchus’ és Móses’ Мэгáгáва közt van , 
elhitetni аки-ми, hogy а’ kette egу személy. 

4. v. Ceresrôl lásd az elsô könyvnek 15-dik versére tett jegyzetet. 
21. v. Nitidust, fényesnek tettem. Lehet, hоgу а,’ költész itt ünne 

pélyesen öltözést ért, ищу a’ zsirtól, e'gészségtöl fénylô ar 
czot, mi a.’ pórnak szinte шпиоnа. 

25. v. Allatok’ belrészeiböl ионáх а’ régiek jósolgatni az istenek’ 
végzését. 

27. v. Consul idô — régiséget i-ejez ki. Ó falernumi bort akart а’ 
könész mondani. 

Nem lesz fölséges a.’ Consulokról ismeretség’ okáért itt történetileg 
bôvebben szólni. 

Consul, a.’ legf’öbb orszůg-tisztnek czime volt a.’ régi római biroda. 
lomban. Miután Róma'tbúl a.’ királyok птzшeк, köztársasa'tgi 
alkotmány hотной ьe, és a.’ közálladalmat kormányzó Sena 
‘и5’ fölé két, évenként ujra “павиаndó személy emeltetett, 
kik ezen szerény czimet: Consules, 'I-anácsnokok, viselték. 
Ноgу megválasztathassanak, Rómában jelen , és 43 eszten 
döвышeн kellett lenniek. Csak háromszor tértek el ezen utol 

só szabálytól. A’ nép’ akaratjából hatalmok következö pon 
юнrа terjeszkedett: Ország- és neтлeй gyüléseket ôk ren 
delhettek, hol elnökséget viseltek, és a.’ mi ott нажимные“, 
végrehajtották: тert а’ törvényhozó hatalmat a.’ nép magának 
ты fïinn, ’s a’ Senatusnak eваk annak végrehajtůsa. enged 
tetett ша]. Consulok vонаk a’ had’ vezérci, ök gомовит! 
tak szükségeiröl, ök nevezék ki a’ Маdnц-ушам. На veszély 
fenyegette а’ hazát, határtalan hatalommal ruháztattak fel. Ök 
fogadák a.’ külsö fejedelmek’ követeit: kezeik közt “так az 
országos irományok e's levelezések: hadnt izenhettek: az or-l 
szágos pénztárrаt, tartoma'tnyokra. , tisztviselôkre , Зов-М5нI 
gánstásra ügyeltek. A’ kormányzásban, elnôkségben hónapon 
ként, néha naponként egymást felváltották. 

Hatalmukhoz volt tekintélyök emelve. Nem eваи a.’ törvények és буek 
tölük neveztettek el (bonnan az országos irományoknnk con 
suli naptár _ fasci consulares _ neve volt), hanem rаngик 
hoz méltó érdemjelekkel is megkülönböztettek; hivatalukbani 
eljáriis alatt pompits szekérben ültek _ stella curulis; _ ke 
zökben kir-.ilyi рыeи, helyett, диáтe5ом fönöki рыeи“; tar 
tottak _ scipio eburneus, _ bůrson szegélyü köntöst viseltek, 
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_ toga praetexta _ melly a’ esászůrok elatt himezetté “Шпzон; 
és “пenка; seriiák’ _ Lietores _ kisérctében mentek, kik bo 
rostyánnal keritett vesszököteget _- faeces _ ушек elòttük. 
Ezen rôzsék шт elöbb balták is, élet-haiůl’ jeiei, áтак; 
de Valerius Pubiieola’ idejétöl fоg“). azok esak Rómán kivül 
нurаttаk а,’ csomó közé. Igy шт királyi tekintélylyel, és 
hataiommal birtak, királyi név nélkül. 

Нiташки iépéskor a’ Senatus és föbb rendüek lakásukon ünnepé 

28. v. 

34. v. 

38. v. 

55. v. 

52’. v. 

65. 

lyes szerencse-kivitnattal udvaroltak „кiк; majd a’ Зеnыuв’ 
és nép’ kiséretében Capitoliumba mentek áldozatra. Ezen idô 
nыn a’ volt Consul _ consuiarisnak mondatott , ’s mint illyen 
a.’ többi Senatoroknt tekintélylyel, kik még Consulok nem vol 
tak, megelözték. Belôlük lettek Миши tartományi щаити, 
midôn Consulhelycttcseknek _ Proconsules _ neveztettek. _ 
Miután Augustus császár мы: Róma ismét mouarchiai kor 
mányalakot nyert, e’ régi tisztség ugyan meghagyatott, hogy 
kezdetben a’ nép köztůrsasági szinnel ámittassék, tekintélyôk 
azonban és Младшиk lassanként elenyészett, 1щу hogy végre 
egy pajkos csiiszár guты annyira умe, hogy lovát consul 
Ы, мышатá. 

Chio, sziget Levantéban, boráról hires. 
lntonsust _ szörösnek forditottnm, borotváltatlan a’ latin sze 
rént. _ A’ borotválók a’ város’ épitése utiin 454-ben hотtta.к 
Rómába Gôrög-országból. Annak nemesség'e tеhт igen régi volt , 
а’ ki szakállas ösöket mutathatott. 

Makknak evésétòl. Ez кöмеи; festése a’ nyers, kevés szük 
ségesre ноrтt, ’s legkôzelebb мышам étkekkel megelégedö 
hajdani embereknek. 

E’ тащи álló тeшите annyit tesz, mint a’ te tisztelctedre 
Bacchus! ищу áнашd ihlettetve. _ Más tekintetbôl itt némelly 
tagmozgiisi tiinczról van szó, melly alkalomra. befesteni 5201: 
мы; magukat. Átala'tban igу töriénik cz minden mivcletlen 
népnél. 

E’ pentameterben elménczkedés rejlik. штилe; értelme ez: 
A’ nyi'ijból bak _ kos _ lett jutaima, melly több juhot, mint 
kolompos, maga. иыn vont. 

. Minerváról már elsö könyv’ negyedik Elegiitja'tra tett magya 
петь“ 26-dik vers имёn szólottunk, lássuk itt: milly наш 
mas hiniczöné ö Arachnévali viti'tiyban Ovid’ Atváltozásinak 6-ik 
ki'myvéböl, mingyárt clején. mit igу forditottani: 
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Ceeropi vár’ sikján Mars’ dоты“ himezi Pallas, 
És а,’ hajdani pört, а’ fôldnek milly neve légyen. . 
Kéthat Mennyeick, közepett Zevs, f'ônn helyen ülnek 
’l‘iszteletes képpel: vonalából mindenikére 
Ismerhetni lehet: Zevs’ МэгМацa. királyi. 
Neptún ůlldogal, és szigonyiit a’ szirtbe meritni 
шмiк , ’s a.’ szirtnek sebibôl egу szép paripůt hoz 
L6tre; ’s ezen ténye'rt a’ várost tartja ôvének. 
Ámde таg-т vérttel fegyverzi föl és kelevészszel; 
ноrdoz agyůn sisakot; mellét védelmezi aegis: 
’S капа, erötetvén n’himzett (-бидe шитt, 
Abból ИбоI elö magvakknl szöke olejfát. 
вáта]: rала и Ég. Meg lett а’ mü koszorúzva. 

Hog-y példázatban vele küzdö lányka megértse , 
Hcgykc merónyének millyen fog lenni зuмша: 
A’ négy sarkakon ô négy osztályt nyom ki vihigos 
Szineivel, ’s mint a.’ hely hаgут kicsinyke modorban. 

Haemust ’s trax Rhodopét az egут szögletbe szoritá: 
Most hólepte hegyek , Мамоiт: ezok emberi :веte)‘; 
Kik magokat nеплыв, mint a.’ fô égivalók, el. 

Másik szél keserü 5отiи pigmaei anyának 
Aйда elö; Junó джип/4 kit ища, mivel le 
Gyôzé; ’s népeivcl mindig harczolni paranosolt. 

Antigonét képezte tovább, ki mer a’ magas Ammon’ 
Életepa'trjával тeкeт; kit a’ fejedclmi 
Junó szárnyassá teve: meg nem тeмнeй Trója, 
’S Láomedon nemzö, hоgу, hószárnyakkll övedzett 
'l‘cssék gólyamadár osörjjel kelepelve inagának. ` 

A’ иegущий sarkon Cinyrás van tüzve, az á.гva.; 
A’ ki az мdт hely’ lépesôit, la'tnyai’ testét, 
Ковva., keme'ny szirthcz dülô, könyet ejteni rémlik: 
Мам riz egész шиnни kürnyülveszi bákes отд-дашь: 
’S e’ neki szent (-Ш/аi remekének vet vala véget. 
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Il. ELEGIA. 

TAR'I‘ALMA. 

C'erinthnek eаgу lea'nya'uak szi'ìlete'se’ nарши hüa 
Geniust a’ költe'sz, hogy a’ kedves kiva'nsa'gait löltse be; 
e's Ielesede'st ige'r. 

Megjöve Nátális, jószónkat hallja az oltár: 
Tartsatok itt állók, nönemü ’s férfi velem. 

Áhitatos tömjény ’s illattele Шаnya; égjen, 
A’ mit Arabnak dûs telkei küldnek ide. 

Jöjön, ’s tiszteletét maga Пeтитk lássa szemével, 5 
Tarka virágokbúl font koszorúval agyán. 

Legfinomabb narddal legyen áldott homloka kenve; 
Sültet egyék, és bort ittasodásig igyék: 

’S adja meg azt mind, mit kívánsz, Cerinthe, te töle. 
Rаjtа! mi tartóztat kérni, megadja, ne félj. 10 

ЩИ’ hüsége, hiszem, leszen az , mért esdeni hajlasz; 
Már ez az égnél ö általa tudva vagyon. 

Ez kedvesb neked a’ föld’ minden ugarjainál, pór 
Mellyeket ökreivel felhasogatni szokott; 

Drága köveknél is kedvesb, miket India termeszt, 15 
Éoi tengernek hol veres эта zuhog. 

Úgy leszen. Ím már jö rezegö gyors szárnyain, és hoz 
Házasi életnek sárga bilincset Amor: 
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Зап-gа bilincset, melly akkor se szakadjon el, arczon 
Hogyha leend már vén ráncz , ’s fején ösz haj inog. 2O 

Jöj Nátális ezen jó hirrel, ’s gyermekeket hozz; 
’S hашd a’ kis sereget шпаni lábod elött. 

Jegyzetek. 

1. v. Natalis, születésnap’ istene, ki az 5-dik v. вeтuвnые , Nem 
tönek, mondatik. 

4. v. Arábok’ országa minden füszereknek termékeny fólde. De le 
gyen tömötten itt ezen érdekes és a’ történetekben hires nem 
zetröl мыт ereszkednem вшитd. AráЫа; félszigetet иерeя, 
’s persa és arab tengerôböl közt fekszik. Ujabb {Новый sze 
rent ůll parti tartományokból, hol bôven terem áloe , manna, 
тут-rна, tömjény, indigó, шuвки-(13ó és legjobb kávé. Es bel 
f'óldbül, melly homokos, ’s tövisekkel és sós nôvevénynyel bo 
ritott. Égalja majd mind a’ négy fокаi“ keresztül megy n’ 
mérczének. F5 városai: Medina, a.’ Próféta.’ vůrosa, Maho 
med’ hires 5та itt van; Mecca, Mahumed’ születése-helye. 
Az itteni templomot minden mahomedánnak egyszer meg kell 
látogatnia. Dsidda: a.’ veres tenger mellett , fотов kikötövel. 
Beit al шteт, leghiresebb kt'tvékereskedö hely. Mokka., _ 
вампирuм _ a’ veres tenger’ szorulatánál. _ Arábok több 
nyire mivelt, középtermetü, általában sovány barnaszinüek. 
Nemes szivûek, nyájasok, megelözök, és vendégszeretôk. Sza 
kált viselnek. Élénkek. Eredeti nyelvôk eвеж a’ Koránban és 
tudományos nyelvökben él. Мa.номeт!’ vallását küvetik. Mér 
tékletesek. Выжzгаtмk városiakra, falusiakra, és pusztaiak 
ra. A’ városban lakók můvészetet, kûlönféle mesterségeket, 
kereskedést üznek: a’ fадuет]; szorgalmatos гашишeм: a» 
pusztákon тупых, nomadi életet viselnek ’s штативы, 
külônösen nemesitett ’s kihirült lovak’ neveléséböl élnek. Van 
nak közôttük nemesek is; legtekintélyesbek a’ Scherifek, Ma 
humed’ имdм, egyedül ezek viselhetnek zöld turbánt, és ki 
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tiini'i szabndsůggal -bii'nek. A’ tisztek, elbljárók ’sat, kik Sche 
keknek томата]; , nemes rendet képeznek. _ Az Arabok több 
nagyobb, kisebb гönглий; anni élnek; most nem megvethetô 
rész uŕalja n’ hfiidító Veohabitákat. 

7. v. шаrd, fiuom , illatos вы}. 
8. v. Az áldozatra sütött pogáesát, és az Мdмаша. öniöu bort je 

lenti. 

15. v. Indus , a’ rómaiaknál minden ismeretlen uapkeleti népet jelent, 
különösen a.’ fekete Aethiopokat. 

16. у. Eoi tenger, nарные“ tenger, melly veres porondůról nevez 
тiк igy. 

18. v. Sárga bílines _ arany láncz _ tartós hivség, szeretet jelen 
tetik этiпа. 
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III. ELEGIA. 

TARTALMA. 

Nemesis mezőre ment lakni. Ele'g ok, hogy a’ köl 
[e'sz is oda kiva'nkozze'k', hol a’ kedves ’s vele Venus e's 
Cupido vagyon; e's hogy ezen gyönyöre'ldelete'rt semmi 
штdммы, semmi munka'tól ne vonakodje'k. -Laim Apolló 
is szerelemből pásztorra' alacsonyz'ta' maga't, mil sem gon 
dolva'n vele, hogy rajta ne'nie pironkodolt, Oraculum 56.9 
lalol nem (мoll, ’s anyia keserüse'gbe merült. Jobb is, 
a'llítja , szerelemmel gúny' ta'rgya lenni, mint szerelem 
ne'lkül isteni polczon a'llni. —-— А’ 35-60-dik rörede'kben 
panaszok rejlenek jutalom uta'n sova'rgó sza'zad e's Neme 
sis’ Тёщ/{мe'гe miatt. A’ költesz ugyan ke'sz volna neki 
mindent megszerezni: ha egy ala'való Мышц/056r! őt ha't 
ra nem tenne'. -- A’ 61-z°k verstől kezdve isme't ma's töre 

de'k, mit a’ 34-ikhez jobban lehetne toldani. Ceres a’ 
la'nyka't mezőre csa'bította: Vete'se eze'rt sova'nyan fizessen: 

`Bacchus ‚шgта el a’ мамa'ши. ---- Majd теша/‘сбитнa 
az elmull eyyszerű ищg/вaн, midőn szabadon szerethe 
telt mindenki: most fényi'iző ruha't viselünk, úgy mond, 
e's — а’ lea'nyok elduyatnak. — Csak Nemesissel lehessen, 
minden fáradsa'g kéjj'e' változik. 

pusztákon szeretöm , се1iми, vagyon és majorokban; 
Hajh! vas az, a’ kinek a’ városi élet, öröm. 
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Már Venus is most a’ vigalmas gyöpre szegшим; 
’S földmivelö póros szókra tanítja Amort. 

Oh! én szépemet ott nézvén, milly lelkes erövel _ 5 
Vágnám a’ teremö földbe suhogva kapám’; 

És a’ görbe ekét szántó’ módjára követném, 
A’ mikor a’ telket metszi vetésre tinóm; 

Semmibe venném a’ tikkasztó nap’ tüzelését, 
Vagy, ha nehéz dolgom tört tenyeremre sebet. 10 

Phoebus is Admetnek hajdantan tulkait örzé; 
’S nem használa koboz, nem haja’ fodra neki. 

Olly gyökeret sem lelt, mellyben bút verni erö van: 
A’ szerelem minden gyógytanon álla boszút. 

Fiizágból kosarat kezdének gyш-t11ni ekkоr, ' 15 
’S a’ szövetek közt gyér utra talála savó. 

Oh! hányszor, mikor ö haza borjút vitt vala vállán, 
A’ vele szemközt jött néne pirúlva fakadt. 

Oh! hányszor, mikor ö mély völgyben lanton enyelge, 
Tulk’ bögése dalát fe'lbe szakasztni meré. 2O` 

Kétes he1yzetiben~sokszor jóslatra vezér várt, 
’S vál'aszt nem tuda a’ szent terem adni neki. 

Torz feje Látónát több ízben búba meríté , 
Min bámészkodik a’ Mustoha váltig elöbb. 

A’ ki kuszált hajait Phoebusnak látni találná , 25 
Nem venné gyönyörü fürteit észre ma az. 

Délos, Phoebe, hol? és hol van most delphusi Pytho? 
Nemde Amor kunyhót jegyze lakásra neked. 

Boldog idök! mikoron nyilván szolgálni Venusnak 
Nem tarták alacsony ténynek áz Égivalók. 30 

Ez mese most; de ki hiv lányához, lesz mese inkább, 
Mint szerelem nélkül bármi nagy isteni iény. 

És te akárki vagy, a’ kire morczan nézne Cupídú, 
Jersze , lakásomban menhelyet adni fogok. 
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Nem Venus a’ kedves , hanem a’ pénz, e' vas idöben; 
Pénz , mi szоkосtnеаl wbb rosz’ nevelöje leve. 

Pénz ada fegyvert a’ boszus ellen’ durva kezébe, 
Innen ölés ’s vér jött és közelebbi halál. 

Pénz visz tengeren a’ gyakoribb vészeknek ölébe, 
Készen harczra hajó rара mióta lebeg. 

A’ pénzt szomjuhozó tágos pusztákra sovárog, 
Hоgy legelésztessen rajta ezernyi ihot; 

Külkö gondja, ’s feles lovakon húzatja keresztül 
Városo`n a3 szobrot lárma zsibajja kыш. 

A’ haragos tengert tág építménybe szorítja, ` 
Hol'mentek halak a’ tél’ zivatarja сит. 

Víg tomod’ ellenben hosszítsa samosbeli kaша , 
’S ékes bögre, mit a’ kúmai minta adott. 

Jaj! ma leányok, kell шлют, csak dúsnak örülnek; 
Pénzt ide, hogyha Venus már vagyomokra tekint: 

поgy Nemesis tölem nyert szép úszályban az utszán 
Könnyü lábaival lépve, csudára legyen. 

’S álljon rала finom rиhа, mit szött volt cosi némber, 
__ És aranyos szávot tüze közébe keze: 

Szekszinüek késérjék öt, Шкet India éget, 
’S börüket a’ szomszéd nap feketére süté: 

Nékie versenyben méltasson “Поgатtt szím', 
Вáл-sоnт Tyrus és Afrika ища pirost. 

Tudva van; ö annak hódol, kinek`a’ rekeszekben 
Többszörösen gipszszel Шт jegyezve vala. 

Városból Nemesist te kemény Ceres a’ ki kicsaltad, 
Vissza hiven magod’ a’ föld ne fizesse sоhа. 

És gyöny-örü Bacchus te is, a’ ki borágokat ültetsz, 
Hаgyd te is, óh kel-lek, hagyd el az átkos edényt. 

Szépeket a’ szomorú pusztán elrejteni vétek: 
Így nem elég károm’ pótlani mustod, atyánk. 
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Am nöjön vetemény, de mezökön lányka n`e~lakjék; 
Makkot együnk , ’s vizeket régi modorban igyunk. 

Makkot evett, ’s mindig szeretett a’ hajdani öskor; 
Hogy miveletlen volt földe, mi kára esett'? ‘70 

Akkor, kikre Amor szemeit inosolyogva vetette, 
Árnyas lonibok alá hítta örömre Venus. 

A’ szeretök’ utját nem vágta be zárt kapu és ör: 
Boldog idö! ismét jöj ide, hogyha lehet. ' 

Akk0r azok pusztán gyönyörü lányokkal idöztek, 75 
Bátor pór guba volt vetve nyakukba nekik. 

Most, mikor elzárták lányom”, ’s nem láthatom én öt, 
Bö hosszács tagomon mondsza mi haszna vagyon? 

Már vigyetek , szántok , mivel úgy kívánja leányom: 
Ütlekeit ’s lánczát lészen emelnem öröm. 80 

Jegyzetek. 

11. v. Admet, pheraeai kiraily volt 'l‘hessaliůbam Apolló kedvelte , 
pásztori alakot öltött, és nyitját örözte. Erröl Ovid is emlé 
kezik Atváltoziisinak második könyvében, hol miután Ocyroe’ 
lóvii. változásán kesergô atyůról emlitést tett, igy folytatjn. 
forditásom után : 

Sírt; ’s védelmedet a’ philyréai hös sikerctlen 
Kéré, Delphice: mei-t a.’ nagy Zevs’ rendeletét el 
Nein ronthattad: vаgу ha tehetted is, akkoriban nem 
Vag-y jelen ott. Élin’ ’s Messánia’ telkein élvén. 
A’ miidön tested’ pi'tsztor-bundába takartad; 
Erdei göresös bot volt bal markodba. szoritva; 
És egyenetlen hat csös sip töltötte be jobbod’. 
Mig szerelem gondod, ’s bájjal tölt hangja sipodnak , 
Orzetlen tehenid, mint a’ hir szói , Pyliosba 
Mentenek. Ezt látá. atiantisi Maja’ szülöttje, 
’S eihajti't azokut, rejtvén 5ги-11 sór’ kebclébe. 
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12. v.Phoel»us татам lantjúról úgy szép hajáról is hires volt. 
Мár l-sö könyv 4-dik Elegíájának 38-dik versében erröl di 
csértetett. 

18. v. Apolló’ nénje Luna , hold , volt. 
21-22. v. Mivel Apollo’ рá5мол-Кодáм атt nem volt honn, az Оrаen 

`lum, mellynek ö volt feje, nem ам1аы)“: а’ kérésekre fele 
letet. 

23. v. Apolló’ csinos назватt pásztorkodása. idején hozontos ‘ЧИН, fel, 
min туда, Latona, igen eрeдe“. 

24. v. Junó értetik Apolló’ mustohája. alatt, тert Latóna öl: Jupiter 
töl гоgина méhébe. _ 

27. v. Apolló Delos szigetben шлeшt. Hol anyjn. ôt, Junó’ üldésc 
elòl futván, pálma és borostyán Таню; dûlve szülé. Mit leír 
Ovid Átváltozásinak 6-dik könyvében. Delphusì Pitho, Del 
phos viirо5а, mellynck elôbb ez volt neve; helyc az ô leghi 
resehh orákulumának. 

45. v. Бáнщиков találmánya a’ lrómai fényüzésnek! Hog-y minden 
évszakban és minden îdманить“ tengeri шик legyen, a’ 
tengervizet felhalmazott kötömeg мы шрамик, bekeritett 
tó Маню, mellybcn шахтt tartottak. 

4‘7-48. v. Samosi — most Samo Aegaeum tengeri вящeй: és Cumai 
— Campaniábnn viй-05 ‚ — cserép edények szép Мышк1-ó1 hi 
resek vоltак. 

53. v. Cos, most Зимneм, Apelles’ hazája, вящeй, honnan jövö ru 
hак selyr’ñükre аg-у, mint készíttetésük’ lìuomságára kapósak 
és ncvezetesek „так. Cosi asszonyokrúl ат; mondje, Ovid 
Átváltozásinak 7-dik könyvéhen , hogy Venus által, mivel ma 
gukat szebbeknek állitották, tehenekké változtattak. 

55-56. v. A’ négerek’ “inét , mit most börük Мам lévö fekete nedv 
ш származtatunk, akkor a.’ mclegségnek és forró égalnak 
tulajdonitották. 

59. v. Szokás volt a’ rabszolgák’ lábait gipszszel jelelni meg, midön 
eladás уеgeм vásárra иtтeк. Keserü gúnyt fejez ki cz il’ 
vers. Az , а’ ki оНу haszonvohetetlen volt, hоgу elöhbi urn 
ismét eladta,z most el`ômbc мeта! Azonlmn таланту sza 
badon eresztést копeн: nyernie és pénzhez jutnia, mi által Ne 
mcsisnél kedves lehetett. 

75. v. Ez а’ vers az eredetiböl elveszett , minden forditó kénye sze 
rént [пиона ш ki. En igy töltém а’ hézagot be. 
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lV. ELEGIA. 

TARTALMA. 

Türhetellen a’ kбит szerelme’ szoros rам-айgа miall, 
’s ke'sznek nyilatkozik azi aka'rmilly ma's roszszal [биse 
re'lni. _Ma'r misem seт’t rajla , nem 'vers , nem Apollo: 
’s дoжоиlсoсйk 'recijok , тert haszna'ra nincsenek. Venust, 
a’ csa'bz'tóne't, lemplomrabla'ssal fenyegeli, úgy szerencse't 
lense'ggel a’ fe'nyüze's’ ele'mozdz'tójíl: inert ezekló'l jó' a’ 
telsz- e's pe'nzva'gy, gyöl’relmei a’szeretó'nek, e's gyalázat 
ja 'istense'ge'nek. — Álok a’ fösve'nyre, e's a'lda's a’ hä le 
a'nyra! Emielc csonliai be'ke'ben nyugodianak, emle'ke szent 
leggen , az рeйig siratatlan fekügye'k a’ тёщу/дn. Majd 
ve'gezelül fölltia'll , mit ‚шиna'маk mind ezen inte'sek! 
Nemesis’ мышa'м: ki lсeл ele'gz'lnem, Мr minden Мно 
kom ra'megy. 

Látom, szolgai sors itt ’s asszony várakozik rám; 
Ösi szabadság hát szóm’ bucsuzásra Роgам. 

De bús szolgai sors , mert lánezom zörgetem egyre, 
A’ mi alul nem kész felszabadítni Amor. 

És akar érdemlém, таgy akár nem gyújtogat engem: 5 
Ah! oltsd lángomat el marczona lányka, fülök. 

Inkább állni kemény kökint jéghegyben akarnék, 
Mint e’ szörnyü Шnоk közi sanyarogni tovább. 
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lnkább tenger авт zordon szirt lenni kivánnék , 
Hol vihar és hullám törne csatázva reám. i0 

Most szomorít a’ nap, ’s még jobban az éjszaka’ árnya, 
Minden idöperczem mártva epébe vagyon. 

Nem használ alagyám , nem , vers’ szerzöje , Apolló; 
Szüntelen, az markát tartva , финтаt igényl. 

Nem kellesz Músám, szeretön könnyítni ha nem tudsz; 15 
Nem tisztellek azért, hogy hadi dalra segíts: 

A’ napok’ utját sem keresem, nem, milly alakot vesz 
A’ hold., hogyha körét már befutotta lován. 

Szépemhez nyomozok versemmel könnyüded ösvényt; 
Nem`kell Músa, ha nem tudja szerezni meg ezt. 20 

Néki azonban pénzt kell gyшатl gyüjteni ’s bünnel, 
Hogy zárt lakja elött sírni ne hagyja szemem’. 

Vagy szent helyböl a’ jeleket fogom én elorozni: 
Mindenelött mégis foszsza kezem ki Venust. 

Ö a’ bün’ оka, ö tolt kobzó szépet ölembe: 25 
Érdemekint hát öt sujtsa boszúmnak ive. 

~Vesszék mind az el, oh! ki szedett volt drága smaragdot, 
’S ища fehér íhszört тyшеi nedvbe kevert. 

Fösvényekké ez teve lányokat, és cosi szoknya, 
’S a’ röt tengerözön’ káros adánya, csiga. 30 

Öket ezek rontották meg, ’s lett zárva az ajtó, 
És a’ lak’ шитьét örözik éber ehek. 

De böven Iha iizetsz , részedre szegödik az örzet , 
` Fölnyilik a’ zár, és a’ kutya néma marad. 

Hejh! ki magasb bájt a’ szép fösvényeknek adott volt, 35 
A’ nаgy jót be feles roszszal ölelte körül. 

Innen pörlekedés jö ’s köny, ’s ez az ok teszi végre, 
Hоgy hall sok panaszos sыбkat az égi Amоr. 

És te, ki a’ pénzesb szeretöért régit elüzöd , 
Szél vigye el ’s tüz-vész , a’ miket òsszcszede'l. 40 
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Égö lakhelyedet nézzék vigadozva az таk , 
És ne legyen, ki viend, шnаrа sietve vizet. 

lìajtad,_' pályádat leszaladván , вeпы ne sirjon, 
És temetésedhez nyitni se fogja zsebét. 

A’ jó ’s nem fösvény pedig, élt bár száz nyarat által, 45 
' Hii könyüket nyer majd tüznyoszolyája elött. 

És egy vén, az idös szerelem’ hiv tiszteletére, 
Évenként koszorút ti'iz ravatalja fölé: 

És fekügyél, Жgy szól , átmenvén, békesen itten, 
Csontidon óh, a’ Тёщ, égi! nehéz ne legyen. 50 

A’ mit mondok igaz , de mit ér a’ puszta igazság, . 
Hа törvénye szerint kell gyakorolnom Amort. 

Söt, ha örökségem’ kivánná ö Воgy eladjam, 
Házom’ Láresit is dobra eresztni fogom. 

Minden mérges italt _ Médéa mit, és szüre Circe, 55 
’S a’ füvet, a’ mellyet Thessala’ földe terem; 

’S mind _ Venus a’ mivel a’ vad nyájba szerelmeket olt be, 
’S hippomanes mének’ gerjeit égni teszi, _ 

Adja nekem, ’s többet; Nemesis csak rám mosolyogjon, 
Elfogadom készen “Нe, ’s kiinni fogom. - 

Jegyzetek. 

1. v. Asszony`v _ parancsoióné. 
13. v. Mester Apolló, a’ ki a’ költészetnek, éneknek istene. 
44. v. A’ máglitn elégendö testekhcz drágaságokat szokás voit vetni. 

_Vagy iigy is lehetne ezt a’ verset értenî: ’l‘emetésedhez ki 
vántató költségeket senki sem fоша toldani, hоgу pompi'tsban 
temettethessél el. 

54. v. Az árverésen cladnndó jószág bizonyos táblára îratott, ’s igу 
кöшнe adatott. 
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55. v. Tngadhatatlen, hogy ez az elegia az 6ft-dik verssel szebben 
végzödnék: azonban gondolhntni mégis mindig eszmekövetke 
zést; és ezen hat utósó versek a’ költésznek akkori helyhe 
zetére nézve nagyobb összeköttetésben állhaxtak az elöbbiek 
kel, mint most nekünk lа'ttszik. —- Ezek n’ versek szerelem 
ilalhozi vcgyrészeket tartauak mogukban. —- Medeáról 1-sô 
könyv 2 dik elegiájůra tett jegyzetben már volt szó. — Lás 
suk minö vаши-er61e1 birt Circe is. Az ide illôV helyet Ovid 
Átváltozásinak IL-dik könyvéhöl hozom fel, hol Circe által 
Picusnak és követôinek átváltoztatása jò a’ többi közt elô. 

Picus házából mene a’ laurentumi fóldre, 
Каnrа vadászandó; ülvén gyors csödôre hůtán, 
’S bárson mentéjét kôti vállán össze паnу csat. 
Abbau az erdòben járt a.’ Nap’ lánya is épen, 
Új füvet a’ termö dombon hoszonolni szedendò; 
’S circe nнeй viselò tájéktól ballaga mcsszebb. 
A’ sór’ árnyei közt megpillantottn. az itjút , 
Bámula; а,’ fûszer, mit gyl'úte, kihulla. öléböl , 
’S a’ láng, úgy látszott, velejéig szála egészen. 
Felhevüléséböl mihelycst eszmélete megtért , 
Gerjét készen volt kijelenteni. А’ sietö ló _ 
Tett akadályt neki, ’s a’ késérök’ пáтa. körülte. 
El mégsem futsz’, hůr szeleken száguldva iramlasz, 
Ноgу ha тiщат’ jól ismérem, ’s nincs minden erötül 
Мёg megf-osztva. f'üvem, ’s hüvômnek lesz foganalja. 

Szólott: és tüstént testnélküli erdei’ képét 
Költé; nzt a’ fônôk elôtt átfutni parancslá, 
’S еgу fákknl tele nölt erdô’ sürüjéhe szaladni; 
Üssze az ág hol nött, ’s lóval nincs mód oda férni. 
Tüstént, a’ csmlatást nem tudván, n’ vad ищи megy 
13ieii5; az izzó 10’ h211ůró] gyors leugorni; 
Es hi rcményt követô, gуплоg indúl о’ sürü sórba. 
Kéréshez foga. az, ’s hallat bühájos igéket; 
’S ritka hatalmakhoz sńhajt fel ritka imával , 
Mcllycl Lúna’ fehér képét meg szokta, znvnrni, 
’S аtудa.’ f'ejét nedves felhökkel környüiövedzni. 
Ekkor is а’ hüvös szókbúl a’ mennyre sötét szúl, 
Föld gözölg ködöt; а’ késérôk éji homályban 
Jártanak ut nélkül; ’s ninos örzete a’ f'ejedelmnek. 

Haszm'mlván helyet és az idôt; óh szép szemeidre, 
Szóla., mik elrablák szivemet, ’s e’ kellemes аrом-i1. 
ьeв-д-уёnуёrйьь! melly istennöt készt esdni clñtted . 
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Oltsd tüzem’ el, ’s Яриi a’ Пары, a’ melly mindeneket Нt, 
Vedd; és el ne taszitsd töled titánída Círcét! I l 
Szólott: a.’ makacs ôt ’s kérését megveti; ’s тоndй: 
Bůr ki vаgу, én soha. nem leszek a’ tied; engemet egy más 
Tart тelén , ’s tartson , kivánom, Számos idôkig: 
Nein sértem tilos élvzettel szent eskemet én meg, 
Mig- ad az ég éltet Ján11у-Цeтиtte Canensnek. 
Hasztalan ismétel , látván Títánia, esdést, 
Megsiratod, szólott: nem fog soha iátni Canensed; 
’S egу megbántott, egу szeretö , egу hölgy mire képes , 
Erzed: ’s Circe ez a’ megbůntott, e’ szeretô ’s hölgy! 

Мам kétszer nарese: _ ’s kétszer fогдина keien-e , 
Vesszeje háromszor, ’s büve annyiszor érte az ты. 
Е2 szalad; és bitmúlt sebesebben futni “окошки 
Hogy tud, ища mikép van юна] vonva. be teste; 
’S mérgôdik Latium’ lígeт mint Гоша nevelni 
Hirtelen új repülô: csont csörjjel szurdal nz éltes 
Tölg-yre; sebet vitg' a’ nyi'ilánk ágokra. haragja. 
Bársonszin köpönyegiérôl tollára rазам ы. 
Az , mi aranycsat volt, és köntöst összeszoritó, 
Lett aranyos pölyhhé, melly -szolgál nyakpiperéül. 
’S Pieusból iiincs semmi egyéb můr, mint neve csak föun. 

Majd, miután eleget штáмм társai Pieust, 
’S nem tudtak sehol a’ környékben lelni nyoinára.; 
Circe szemökbe мы, (inert megritkita leget шёг, 
’S a.’ ködöket uap- ’s széi által szét oszlani hagyta.) 
Szidjiik, ’s тéти, ’s a’ fejedelmet “Нe kivánjik, 
Ellene torziiinak, nyiiakat rаíszórni törekvñk. 
Mérget hinte el ö, ’s füböl vett kárhozatos lét; 
Ед: ’s Éjisienekei рошокьш ы ki ’s chaosiúi; 
’S hosszura vont oгditással Heeatéhez üvölte. 

впиши: heiyöiet, (szörnyítô látni) az erdôk; 
A’ föld nyög'décsel, közel álió tёщу halavány lett; 
’S а’ iitjék’ füveit vércsöppök nedvesitették: 
Meg kövek is rekedett bög'ést látszattanak аdnî; 
Kezdtek ugatni kutyi'tk, szek-kig'yók szerte pizsegtek, 
És vékony leтek sziilongtanak a.’ levegöben. 
E’ esuda dolgokon a.’ nép reszkete. A’ remegöknek 
Biimúló képére шт vesszövel ütôtt le: 
Mellybeli ütlek ищи többféle vnd állat az так’ 
'l‘estibe jött: ’s cgy sem taгtů meg elöbbi Машi“. 

5S. v. Hippomanes, izg-ató Шneк neve. 
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V. ELEGIA. 

'l‘ARi'l‘ALlVlzLF 

Messala’ [ПЛ/1115061 egyik a’ Tizenölnek [аща leu, ’s 
z'gy „ещe hoza' a'ldozni , e's a’ sibyllui könyvekre felügyelni. 
— Ke'relem Apollóhoz , jelen‘ien meg az iìnnepen isten.~re'ge'-` 
nek ege'sz шамoтом. Neki, a’jövendó'monda's istene'nek, 
köszônik a’ Rómaiak a’ Sibylla'k’ könyveit. -— Ezels: közül 
egy ma'r Aeneasnak jövendó'le, 'midó'n Tro'ja'ból шиша 
viterla'zott. -- Majd pompa's rадал az akIcori ta'je'k’ ailla~V 
polja'nak, hol ke'só'bben Róma e'půlt. Kövelkezik ezula'n 
a’ iósolat, тeлу Aeneasnak e's utódínak nevezetesb !бнё 
netit, Róma’ alapila'saig, foglalia maga'ban, lelkes , ’s az 
elegia’ ki/-дeшe'sая fölíìl emelkedetl hangban. - Ve'gre sqi 
dz'thetlen a'tmenet a’ »S'ibylla'k könyveiben megjövendó'll сви 
dа eseleIсre, azon Милa'наl pa'rosulva, hogy ma'r 'most 
szerencse't jósló ki/‘витаeт mellelt, esöt e's terme'kenyse' 
get iye'rjenek, hogy földerüljön a’ földe'sz’ lelke, e's az is 
tenek’ ünnepe't örömbe тeтивe lartsa. Az imnep- alkal 
ma'val Amorrúl ’s ravaszsa'ga'rúl van emle'lfezet, e's Ne 
mesisró'l , a’ ki a’ költe'sz-t nem [тgша e'neh-elm'. Ke'ri a’ 
la'nyt, hogy az бgрей-toна költe's-zt ne ha'borgassa, ’s en 
gedie Messala't e'nekelhesse. 

Phoebe iigyelj; újdon pap lép szent templomaidba; 
Jersze koboz bаnggаl ’5 versezetekkel ide. 
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Hozd most a’ zenegö hurokat rezgésbe hüvelkkel, 
’S kapcsold összвszavad’ tiszteletére velem. 

Ünnepeden 1‹;гyё2e1mi babért koponyádra kerítvén , 
A’ tele oltárhoz jöj közelítve hamar: 

De szépen ’s esinosan jöj; ölts iel félretevett mezt; 
És hosszú hajad is rendbe` szorítva legyen. 

Millyen , Sáturnus mikor elvesztette hatalmát, 
Harczban erös Zevsnek tiszteletére kelél. 

Te látod, mi leend, és töled tudja az augur 
A’ tollas repülök’ éneke hоgy mit igér. 

Végzetet is te vezetsz; a’ látó általad érti 
A’ jeleket, miket a’ bélbe nyomott be az ég. 

Roma Sibyllától mindig jot halla, te ihlvén, 
A’ ki hatos versben fejti ki a’ mi jövö. 

Hagyd, Messála hоgy a’ jósnönek könyvihez érjen: 
És engedd azokat, Phoebe, megértni neki. 

Aenéás ettöl nyei-e szózatot, a’ mikor атм 
’S Láresit a’ tüzböl vitte kimentve tovább. 

’S nem hiszi még, látván a’ mélyröl Ílion és Zevs’ 
Lakja midön ég, hоgy Bóma leendeni fog. -— 

Mig az öro'k várost Romulus nem kezdte csinálni, 
Mellyben nem lehetett nékie társa Remus. 

A’ palatin dombon legelésztenek akkor ünöcskék, 
És Zevs’ vára helyet kis kalibáknak adott. 

'l’ejbe förösztött Pán ott tölgylomb’ árnya alatt áт, 
’S fából földmivelö’ kése faragta Pales; 

Ágakon a’ vándor pásztornak lógg fogadahna, 
A’ 'fütyörészö sip, szent, telek isteninek: 

Síp, mellynek lefelé kurtúlnak csövei mindig; 
’S kisbeket a’ nagyhoz tarta ragasztva viaszk. 

’S merre Velábrumnak mesgyéje fut, egy ladik a’ nem 
Mély tónak vizein esúszni gyakorta szokott: 
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Mellyen, kedvibe hoдy jusson nyájgazdag ihásznak, 
I Ünnepen eg'y gyönyörü lányka vitette magát-z 
Honnan ajándékban sajtot ’s hószörü ihocskát, ` 

A’ tájon mi terem, hoz vele visszafelé. ---- 
A’ kegyes Aenéas, testvére szegödi Amornak , 

Trójai szenteivel távozik úszva bajón; 
Jupiter! ö, néked, Laurentumot adja lakásul; 

’S vándor Láresinek keble ajánla hаш. 
Szent fogsz lenni te ott, mig tisztes Núma’ folyamja 

Innen küldeni majd mennybe fog тщeтeн. 
Ím! a’ gyözelem a’ fáradt gályákra szegödött: 

Így ez az isten is a’ trójai népre teмы. 
im rutulus részröl a’ tüz szemeimbe ragyogdal! 

Már én , Turne, halált mondok elöre neked. 
Látom Laurentet, szemeimbe Lavínium ötlik, 

’S hosszú Alba, miket rak vala ascani hös. 
Tégedet is látlak, Márs’ kedvese, Ша papnö, 

Vestának mi nagyon futsz tüze szine elöl: 
’S kéjelgésteket és pártákat, szerte heverni; 

’S partokon a’ szeretö égi lakosnak ivét. 
Faljatok a’ hét hegy’ gyöpein Мt, mig lehet, ökrök: 

Ш kiterült város nyer valahára helyet. 
Róma, te a’ sorstúl lél országlásra kinézve, 

Égböl merre Ceres vesz szemügyére vetést. 
A’ kelet’ ágyától addig, hol méneit a’ nap 

'l‘engerözönjének kehlibe mosni viszi. 
Ekkor Trója magán bámúl , ’s tí , mondja , ducsömre, 

Jól he tudátok már végzeni а’ nagy utat. 
Úgy lesz; mint igaz a’ laurus’ megevése nekem kárt 

- Nem szerez , és örökös párta szorítja fejem’. 
Jósnö szóla imígy, nаgy Phoebus rád hivakozva, 

’S rата haját, a’ melly arczulatára lefolyt. 
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A’ mit Amalthéá ’s Mermessia mond vala; és mit 
Hérophilé, Phoebus’ kedvese, intve beszélt: 

És szent végezet, a’ mit ’i‘ibrisen Albula átvitt, 
’S száraz ölében lágy nedvesedésre nem ért: 70 

Hoгy majd üstökösök jönnek, harczokra mutatvák, 
’S a’ levegöbiil kö’ zápora földre esik: 

Felleg’ ürében kürt hallatszik, ’s tábori zörgës, 
És szaladók’ jaja a’ hüs liget’ ái'nya közi'il. 

A’ ködös év, még a’ napot is megfosztva rащáт] , 75 
Látta, ’s halálszinben jönni az égre lovát; 

Szobrai is, mi nagyobb, sirtak jó isteneinknek, 
Marhák szóltanak, és mondtanak érni veszelyt. 

Bár ezek így lettek, kérünk, kegyszülte Apolló, 
Most azokat mind a’ tenger’ ölébe merítsd: 80 

’S a’ szent Мпg közepett égjen pattog'va borostyán, _ 
Meнy jelet adjon sok boldog idöre nekünk, 

Ím a’ laurus дót mutat; örvendj pásztori népség; 
Gabnával csürödet tölteni fogja Ceres. 

Szölöbül levet a’ lucskos por’ lába tipor ki, 85 
’S nem lesz elég a’ bö szüretöléshez edény. 

Ittasodott pásztor nép’ ajka palília dalt zeng, 
Farkas, akolt ekkor messze szaladva, kerülj. 

Könnyü zsuppokat a’ pór petrenezébe rаk össze , 
’S a’ szentelve levö lángokon által ugrál. 90 

Gyermeket a’ nö szül, és kis keze a’ finak atyja’n 
Két füleit fogván, képire csókot ölel. 

Nem lesz rest az após unokára vigyázni mulatva , 
’S a’ kicsinyek közt a’ vén gagyogásra fakad. 

Isteni szolgálat vége'n majd a’ fiatalság ` 95 
Megtelepedni fog a’ régi fa’ árnya alatt; . 

Vagy pedig öltönye ad sátort, környezve virággal: 
' És koszorús kancsó borral elötte leszen. 
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Asztalokat gyöpbül rаk minden az ünnepi tomhoz, 
Székeket is hantból ülni körülte csinál. _ 100 

Itt borral tele egy súhanczár szidja leányát, 
’S kívánná azután visszavehetni szavát. 

' Hejh! tettin beh igen búsúl ha kijózanodik majd; 
’S esküszik egyre , hоgy ö nem vala akkor eszén. 

Veszszék, Phoebe ne bánd, ércz nyп el, görbe ivekkel, 105 
’S e’ földön szuronyok nélkül ögyelgjen Amor: 

Jó! de mióta tegezt keмeц hordozni Cupido, 
Óh! be sok a’ rosz, mit hinte világra vele. 

Fökép árt nekem az , kinek éves már sebe , ’s a’ kórt 
- Még ápolgatom, olly kedvesem a’ mi emészt! 110 

Csak Nemezist zengem; nem 1e1 szót nélküle versem, 
’S hozzá illekezö láb sem ajánlja magát. 

нát te, leány! mert a’ költészeket örözi isten: 
Intelek, a’ fölkent fériinak ártni ne merj: 

Hogy Messálínust kobozom hirdesse, midön ö 115 
Megy szekerén, ’s a’ nyert városok azt штыk. 

Ö repkénynyel agyán, és repkényt tartva kezökben 
A’ katonák , ’s diadal! mindkinek ajka kiált. 

Ekkoron ad mulatást Messálám a’ sokaságnak , 
’S atyja az átkocsizón tapsra {аkаша vigad. 120 

Add meg, Phoebe , nekünk ezt, nаgy hajaidra könyörgöm, 
’S testvéredre, ki meg nem szünik élni szüzen. 

Jegyzetek. 

1. v. Ujdon nар —- Messala’ ña. 
9. v. Saturnus országla egykor Olympban. Atyja voll; Uranus vаgу 

Coelus, anyja 'I‘itaea ‘гаgу Coca - latinul Tellus; az az: ég 
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65 fold szülte öt. Nagy иудa. volt Aether _ lég, nаgу nnyjn. 
Hemera _ Dies _ nappal’ istennéje. Ezeknek szülei pedig 
Chaos 65 Nox _ zavar és éj voltak. Nox Chaostiil 52611п21 
20tt. Chaos Ищу llZ elrendezett miudenségnek elsô zavarék 
anyaga, öröktiil fogva vala. 

Saturnus legiiatalabb volt testvérei között, a’ kik agyjokrúl, 'Пшe 
iiról, Titanoknak neveztettek. Minthogy Uranus kegyetlen ’s 
nejéhez hivtelen volt; a’ Titánok, anyjok’ biztatására, pár 
tot ütének ellene, ’s királyi székétòl megf’osztották. Saturnus 
pedigl Uranust gyémánt вал-1ó11a1 sebesité meg, ’s e’ sebböl a’ 
fôldre folyt vér adott furiáknak, óriásoknak, hegyiNymphák 
nak létet, u.’ tengerbe hullott csöppökbül pedíg Venus 526r 
mazott. 

A’ gyöztes Saturnusnak adták az uralkodiist itltal; de olly 11ik6t65 
5е1 , hogy férii mag-zatokat maga után ne hagyjon. Ezen ok 
búl mondja a.’ rege, ногу Saturnus felfalta fiait. Rhea azon 
ban, felesége, néhányt elrejtett, 65 titkon fölneveltetett. Ezt 
megtudván a’ tôbbi Titánok, hadnt inditottak Saturnus ellen, 
’s fogságba tették, honnan ña, Jupiter szabaditá ki. De ini 
vel azutáu ô Jupitert irigységböl, vаgу féleleinböl üldése alá. 
vette, rада ütött ’s királyi székétöl megfosztotta. Ekkor Sa 
turnus (а’ rómaiak’ újabb hitregéjük szerint) Latiumba futott, 
hol az akkori királytúl, Jánustól, szivesen fogadtatván, an 
nak halz'tla után az ország’ kormányzója lett, ’s alattvaiójit 
sok hasznos dolgokra tanitotta. Uralkodása alatt volt az arany 
idò, miröl mar szóllottunk. 

A’ legrégibb görög MythologieJ _ hitregetan , _ iigy festi Saturnust 
mint éltes féi-jiiút, a’ ki fatörzsökhöz támaszkodik, mellyre 
kigyó tekerödzött: majd úgy is, hоgу egyik kezében sarlót, 
mitsikban önfarkát harapó kigyót tart. Szobrain többnyire 
békót láthatni , hihetöleg fogságůra és elüzetésére mutatót. 

11. v. Augur, a’ madarak’ reptébôl, hangicsálásából , jövendölö. 
13. v. Látó _ Haruspex _ Belész. Az állatok’ belrészeiböl 315116п 

dölö. 

15. v. Sibylla _ prófétáné, jôvendölöné. Különösen a’ régi vilůg," 
tíz profétáinak neve. Az a’ Sibylla, a’ ki 'Гar11ii1п kîrály a 
latt (ha Priscus volt-e vаgу Superbus, пin05 elhatározva) 
köuyveit Rómaiba vitte, azoknak két harmadát olly könnyel 
müleg elégette, a’ eúmai volt; az pedig, kit Aeneas megke 

_ resett, midôn ’l‘rójából elutazott, Erythraei volt. Itt össze 
kevertetik mind a’ kettö, mi a’ régikor’ homályos mondája 
szerint szabadságában állt a’ költésznek. 
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19. v. Aeneas , királyi vérböl szármnzott trójai , Auchisesnek és Ve 
nusnak ña., éjszaka, midön hazá‘ja a’ görögök által (Kriszt. 
e10tt 1200) felgyújtatott, feleségével, атeи5ма], 11i10tt, de 
a’ ki ôt о5а]: ti'wolrúl követte, és még_ Trójában töle elma. 
radt, ’s azután haszontalan fáradott fôlkeresésében, és aty 
jával, kit hátán vitt, és ûávnl Ascaniussal а’ tengerpartra., 
’s innen Delosba h11ó20tt,- h01 Anius fejedelem szívesen fo 
gadta. 

Innen az oraculum’ шгаnгвárа, _mint jámbor hös, minden fenyege 
1ö veszélyek’ ellenére, övéivel, és trójaî védisteneivel — Pe 
nates —- Olaszország felé vitorlázott, ноgу elôdeinek birodalmát 
felállítsa. és öseinek religióját ott virágzóvá. tegye. Sok té 
velygések után, mellyek reй is, mint Ulissesre, szabattak, 
Sieiliába, barátjához, Acesterhez, ért, hol atyjůt , Anchisest, 
a’ helůl karjai közül kiragadta. Innen a’ helyett, hogy Itá 
liálm jutna, Afrikába, Carthagóba rag-adta a.’ vihar, hol Didó 
királyné neki szerelmet és együttországlási méltóságot hiában 
igért. Magán és szerelmen gyözvén, Carthagót isteni paramcs 
kövctkezetében elhagyja, vi552at6r Acesteshez Siciliába., hol 
Anchisesnek fоgами; temetési játékát ünnepeli. Ez iitůп Ita 
liábu. Cumeiihoz megy, ’5_32 Sibylla’ kiséretёben leszáll az al 
só világba., melly utazása hasonlit ahhoz, miben az eleusini 
titkokbani avattatás ů110tt, hogy a’ gonoszság megbüntetik, 
az erény jutalmat nyer, ’s neki és maradékinak boldog jö 
vendö nyilik, ha. kötelességeit hiven telesitendi. 

A’ halál’ félelmein átesvén, és új bátorságot каш/ůп , visszatére az 
álomhoz hasonló viindorlásából, Саeнит, jô, hol két görögök, 
Aehaemenides és Macareus történetôket neki beszélik, ’s vég 
re eljut Latiumba. 1tt achillesi bůtorsággal Turnus ellen a’ 
legt’árasztóbb viadalt, a.’ ki a.’ Rutulok’ királya volt, állá ki. 
Turnus elesik, Aeneas lesz Laviniának férje, Latiumnak fe 
jedelme, ösi religiójának megmentöje, és i1.2 erre késöbben 
alapitott római hirodalomnak felállitója. Azonhan egy más 
hadban eltéveledett, mit a.’ Rutulokkal és иtтины Numi 
oius’ folyamánál viselt. Miután istenek’ sorá.ba igtatott, és In 
digetesnek neveztetett. 

24. v. Remust, testvére Romulus megölte, uehogy az orszůglásban 
osztoznia vele kelljen. 

25. v. Еду a’ hét hegyek közül, mellyeken Róma épült, 
26. v. Capitolium, hol késôbben Capitolinus Jupiternek fényes tem~ 

ploma ů110tt. 
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27. v. 

28. v. 

33. v. 

41.v. 

43. v. 

61. v. 

63. v. 

Pán, a’ pásztorok’ istene. A’ rómaiak Faunusnak nevezték. 
Páu, görôgszó, ’s mindent jelent, ’s kétségkivül azért ada 
tott illy név ennek az istennek, mivel régenten minden gaz 
dngság barmokbi'il это“. Arkadiának hegyes tartomrinyîban 
virágzott leginkább a’ baromtartás, ’s ôt ott tisztelték is fö 
kép: ’s minthogy a’ baromnevelésnek fö része a’ keeskék’ ne 
velése volt, úgy festetett Pán, mint egy szakálos fériì, kees 
ke litbokkal, fülekkel, és вzarvашка]: testét szôr Iioritá, ’s 
kezében görbe pásztorbotot tartott. Minthogy a’ sipolás hадших 
is kedves idòtöltése volt a’ pásztoroknak, Рánnаk is, hol e 
gyes, hol hétitgu sip tulajdoníttatik. Legelôk neki voltаk szen 
telve. _ Pán volt a’ sip’ feltalálója, iigy a’ hadi trombitának is, 
mellynek a’ Titanok elleni haiborúban nаgу hasznát vette. _ 
Ez a.’ szóhismód terror panieus, щeпу nagy rémülést je 
lent, töle eredëtt; mert midôn Bacchust indiai щáми rabló 
esoport körbe venné, ô, mint vezér, kiséröjének parnncsban 
adá, hogy nаgу Iůrmát és шáмот: ütnének, ez iig-y lett, ’s 
rajta az ellenség szörnyen inegijedett, ’s nagy hirtelenséggel 
visszavonta'embereit. ` - 

Pales, a’ pitsztorok’ istennéje volt. Innen jô a’ 87-d-Ík`ver5" 
ben a’ Palilia szó, ünncpi szertartás ezen istenné’ tiszîìléî' 
tére, mi szalma tüzöni aitugrailásból állt. Melly nap Roma." 
épitésének is évnapja volt. 

Velabrum, sikság a’ capitolini, aventini és palatini нegугk 
кöп: régi idöben 'l‘iberis’ kiáradásából táplált mocsár: ké 
sôbben cani'tlisok által кiнáл-(т leve. 

Laurentum , Latinus kiri'tly’ laka, hol Aeneás elsôben ранrа, 
szállt, ’s kinek leányát Миши nöül vette. 
Numa’ _ Numieius’ folyója, hol Aeneas az ütközetben elve 
szett. Minthog'y ô késôbben istenesitetett, a’ folyam is szent 
lett. 

.Lavinium, város, mellyet Aeneas építetett, ’s felesége’ nevé 
rôl, Lavináról, igy neveztette. 
Ilia, Vestalis _ a.’ szent és örök tûznck ôrzônéi közûl egyik 
’s igy szüzeséget eskkel fogadott, de Márs elcsttbitotta, ’s 
Romulust és Rcmust szülte. 

Midöu тащи; Rómában, тá5ик Trójáhan, ismét felviriilni lůtta. 
A’ jövendôlök a’ borostyán-evésnek lelkesitô eröt tulajdoni 
итак; ’s dühök sokszor annyira шиш, hogy так is ve 
szélyben foгgott. Innen nem ártalmas. 
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67-69. v. Különl’élc Sibylláknak, vаgу jósnöknek nevel. [Аáвd fö 

69. v. 

n. у. 

lebb а’ III-dik verset is. 

Albuna. Sibylla. Поrácz elsö könyvének hetedik odájában Al 
buna forrásról emlékezik. -Vnjjon а’ Sibyllel а’ helytôl, vаgу 
a’ hely attól vette-e nevét, nincs felvilágositva. Mit itt a’ 
кöша“ róla mond, ogy hag'yományon шип; alapúlni, mit 
Lactantins tтогt fönn. „A’ tizedik Sibylla, иgу mond, Al 
buna, kit Tiburban, Aniene folyó’ partján, mint istennôt tisz 
teltek. Beszélik, hogy képét a’ folyó’ fenekén шашни: , könyv 
vel kezében, melly a’ Зenица’ rendeléséböl а’ Capitoliumba 
утete“. 

A’ polgůri háborúk’ ideje Мам, különösen Caesar’ megöletése 
kur, illyenfe'le е5иdтка: veetek észre. 

1 1 1. v. Nemesis , а’ köuész kedvesének neve. 

пом. cms. v. кёт. 6 
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VI. ELEGIA. 

TARTALMA. 

Macer -- azon időbeni híres költe'sz-v-clhayyia sze 
rető la'nya't, ’s hadba költözik. Ha't Ámor? Vele menjen? 
Nem! hozza őt vissza. Ha ez eszköz a' szerelemtől meg 
menekedhetní, mondja a’ költesz, e'n is katona leszek: 
nekem is van erőm ; föleg most, midőn la'nyom' ajtaia 
za'rva van előttem. — Ba'rcsak Amor fegyvertelen volna ! 
Neki köszönöm minden bajomat, neki, öngyílkola'srai haj 
lamomat, ha a’ reme'ny vissza nem tartóztatja kezemel; 
Reme'ny kecsegtet mindenkit jobb jövendővel , 's engem is , 
hogy Nemesis hozza'm kegyesebb lesz. Azonban a’ keme'ny 
győze az istennó'n. Ke'me'lj meg, kis hugod’ hamvaira ke'r 
lek ! Én azt tisztelem: engem ő megboszúland. Azonban, 
ez az emle'keztete's megkeserz'thelne' a’ la'nyt, ’s hallgatok. 
Érdemellen vagyok, hogy könyüt hullasson miattam. Nem 
ó' a’ bünös; a’ kerz'lőne' az, a’ ki a’ kegyest elcsa'bítja , e's 
engem megcsal. Minden rosz , mit mondattam , erre ha' 
rúljon! 

Hadba Macer készül, mi leend már gyönge Amorbúl? 
Társ legyen, és hegykén hordja nyakában ívét? 

És a’ bajnok akár földön, vagy tengereken jár, 
Oldala mellett ö menni nyilával akar? 

0h , kérlek, tegyetek! perzsöld a’ töled elállót, 5 
’S vondd a’ kószafejüt vissza körödbe megint. 
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Hа katonát kémélsz, ez is elmegy majd katonának, 
És sisakában fog hozni ivásra vizet. 

Hadba menünk; isten bozzátok Cypria ’s lányok! 
Én is erös vagyok, a’ trombita szól nekem is. _ 10 

Fönn héjzok; de hogy illy hangon kell szólnom , elöttem 
A’ hecsukott ajtó kéшаeтe reá. 

Mennyiszer esküttem , nem lépek már küszöbére, 
’S lábaim esk ellen visszavivének oda. 

Vajha , kegyetlen Amor, nyiladat széttörve iveddel 15 
’S fáklyád’ lássa legott szünni lobogni szemem! 

Szánandót tc gyötörsz; te gonoszt kívánni magamnak 
Késztetsz , ’s oktalanul szólni tilalmas igét. 

Már gyilok a’ búnak véget vet, hogyha remény nem 
Bízonyosít, holnap jobbra cseréli ügyem’ 20 

A’ szántót тpизна remény, ez földbe magot vet, 
Mit neki az böven visszafizetni igér. 

Ez törrel madarat, halat e’ fog görbe horoggal , 
A’ mikor el van az ércz rejtve csalétek alá. 

Lánczán nyögdecselöt is vigasztalja reménység; 25 
Vas noha lábán van, zeng dala munka között. 

Nékem igér ez jó Nemesist; de nem engedi ö azt. 
Isteni hölgy ellen kelni leányka ne merj. 

Kérlek kis véred’ hamar elhunt testire , szánj meg; 
Úgy legyen a’ földnek gyomra nyugalma’ helye. 30 

Szent nekem ö; kezeim hintnek sirjára virágot, 
És könyüimnek fog zápora hullni,l reá: 

Én ravataljához futok, és térdemre rogyok le , 
Hol kinyögöm búmat szótalan árnya elött. 

Engemet ö nem hagy, védenczét sirni miattad; 35 
Árva fejemhez légy, általa intlek, igaz. 

Hogy ne ijeszszenek a’ fel sem vett’ mánesi éjjel, 
És álljon szomorún kis hugod ágyod elött; 

. 6* 
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А’ magas ablakból millyen mikor az leesett volt, 
’S vércsen a’ Styxnek habja fogadta jövöt. 40 

Nem szólok, nehogy a’ kedvest иj búra fakaszszam: 
Nem vаgyok annyi, hоgy ö egyszer is öntse könyét. 

Méltó sem, szemeit hоgy bémocskolja siráma; 
Jó a’ lányka, csak a’ vénbanya vesztem’ оka. 

Phryne öl engem meg, lсvelecskét a’ ki nem egyszer 45 
В11ша ölében hoz nékie ’s visszuviszen. 

Sokszor az ajtón át szépem’ méz-hangjait внeш, 
’S honn létét konokul nyelve tagadja nekem. 

Sokszor az éj megigérve levén, a’ lányt betegesnek 
Mondá , vaдy valamelly félelem ére reá. . 50 

Akkor bú fog el, és dühös elmém' képzeli tüstént, 
Hоgy lánykám’ ki, ’s mikép tаща karolva körül. 

Ekkor, vénbanya, én szidlak; ’s boldogtalan is lészsz, 
Анютыl ha vаgy egy rész is az égre шпаnа. 

Jegyzetek. 

I. v. Acmilius Маcer, veronai születés , egy idôben дlt Virgilius- és 
Tibullussal. 

2. v. Igen élénk kép. A’ gуме; катиоnы; karajolm ůtalůban nya 
kukba зака5zна номотáн; akkor is , та is. 

8. v. Szolgálat шуб’ hìánya mìatt. 
28. v. A’ rcmény, mint istennô személyesítetik; ha. Nemesis Ютe] 

hctetlen mnrad. Dc minek is геле-вetт ш a’ szép gоменноt? 



TIBULI.’ ELEGIÁP 

HABMADIK KONYVE. 

l. ELEGIA. 

TARTALMA. 

A’ kбит bizonylalan, Neaera'júnah' else' Marlins 
ban 'mine' qìa'nde'kkal напeslСeмe'k. Атпу a’ fäsve'nyels 
nek, e'nek a’ sze'p lea'nyoknak valo'. lllegbizalnak (eщёt 
a’ Мишk, 'vîyye’k neki e'neke't, e's ke'rie'k , ‚íeиптe lu', ha 
viszonszeretetet reme'lhet-e? Ватт: , mondja'k, ezt küldi 
most, maid, Малаsа szerz'nl, mit a’ ‚вашl ragad ki csalс 
szíve'bó'l , egуkor férje. 

Római Mávorsnak beköszöntött ünnepe hozzánk; 
Hajdon az újévnek kezdete innen eredt. 

’S most különös szertartás közt a’ vándor ajándék 
Utszán —— ’s lak’ kiiszöbin menni sietve szokott. 

Músa az én, vagy nem? de azért me'g drága Neaerám, 
Monddsza minö ékszert tiszteletére vegyen? 

L," 
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Szépeket a’ versek, fösvényt szédíti аrаny meg; 
Nyerje , mivel méltó ö jutalomra , dalom’. 

A’ hавший lapot mégis sárgába takarjnk, 
’S ösz hаjай habkö szelje le róla elül: 10 

A’ vékony papiros’ legfensöbb `szélire légyen, 
Meнy tudomásra nevünk’ adja, jegyezve betü: 

’S két végröl a’ két szarukat festvénye ajánlja; 
A’ müvet ekkép kell küldeni czélja felé, 

0h tí! a’ kik czen versekre segéltetek engem , 15 
Kérlek cама“ árny- ’s píeri Капа igen , 

Menjetek, adjátok neki e’ szép türetet áнаl, 
’S rávígyázzatok el- hоgy ne veszítse szinét. 

Kedvel-e , mondja meg ö, minket, vаgy már kevesebbé, 
‘Гаgy hozzánk végkép meghidegülve vagyon? 20 

тяшeцéъek elöbb a’ Nyтpии illedelemmel , 
’S nékie hangozzék ajkatok illyen igét: 

Ezt, most még szeretöd, majd férjed, tiszta Neaera, 
Küldi ajándékban, ’s “Нe fogadd el, eseng. 

Kedvcsb, esküszik ö, lelkénél vаgy te elötte , '25 
Nöje leendesz bár, vagy szeretöje neki. 

Mégis nöje` ezen nevezethez fogjа reményét 
A’ halavány Styxnek hаша ragadni csak el. 

Jegyzetek. 

e' 

1. v. Római Mavorsnak ncvezék a.’ latinok Mau-sot, mivel neтzeш 
kel; tôle származtatják , a’ ki шишек Romulusnak és Remus 
nак at-yjok volt, ’s leginka'tbb is шпик virůgzott tisztelete. 
Kìiz tanácskozásaik Mars mezején :stok: ott gубкe}1 össze . 
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midön Imdba. készültek: a’ harczokban nyert prédát neki ál 
dozták: az ö ótalma. alatt volt az Ancile nevü paizs is, melly 
Numa’ шантdжа idcjén az égböl esett le, ’s Потánаk pal 
ládiumja volt; mellyrôl hitték, hоgу azok’ hatalmában kell a.’ 
világ’ urnságának lenni , kiknek hatalmokban lenni az fog: 
azéri; legszorgalmatosabban отték ozt, ’s hozzál meg tizen 
egу hasonlót készittettek, úgy hоgу, ha. lopás történt volna 
is, az eredetit а’ tö’obitöl nem különböztethette'k meg. A’ had 
ba induló vezér Mars templomába. ment, ezen paizsokat föl 
emelte. azután di'trdáját is kezébe vette , ’s igy szólott: „Mars 
vigila.“ 

2. v.-l{ogy a’ rómaink az iijévet, уagу is az esztendôt Martins hó 
naptól кемeшék, legközelehbi tanú reai. az is, Ноgу р. о. Se 
ptembert hetedik hónapnak mondjuk, lxolott az most kilencze 
dik._- Elsö Martins nek’ ûnnepe — MatronaliaJ — volt: szent 
minden szeretöknek , midön viszonyos ajándékoknt küldözget 
tek egymásnak, mint napjainkban újév alkalmával történni 
szokott. 

9-13. v. A’ római leveleknck, vagy könyveknek illyen Машa. lc 
hetett: egy gömbölyü fa.-, vаgу más drága. szerbôl készült , 
pálczára. tekergették n’papir Ищу pergament kéziratot, melly 
szokáskint eвак egyik oldalán volt beirva. Arra. ollykor na 
gyobb dísz kedveért más, мtдикöм simított pergament, 
mint takaró, rаgанию“: a’ pálcza. mindkét végröl a’ reй 
tekert papiroson fölül kiálla.: ’s a.’ kiálló részt szarvaknak —- 
eornua. — ncvezték, mellyek többnyire festve voltak. A’ szar 
vak’ csucscsa —- frontes — néha arany vаgу ezüst lapokkal 
vonattak be. Olvasás alatt kitekertetett a.’ kézirat; és midön 
a.’ pálczáig — umbilicus — jött az olvasó, ш bevégezte. A’ 
papir iratlan részére, vagy шиш-ńji't111, iratott a’ könyvnck 
tartalma.; iratott a’ szerzö’ vаgу küldö’ neve is. Az egész, 
könyvtekercsnek —- volumen — ncvcztetett. 

46. v. Castali árny — Castalia. kutnál lévö ligct. — Musi'tknak szent 
---innen ezek Castalideseknek is neveztetnek. Hires Тоrrá5 

volt Delphos “Новыми, közel Apolló templomához. Azok. 
a.’ kik az Ora'tkulumot valamiért kérdezni акт-11'tk, elöbb ezen 
forrásból так, Pythia is. mielött l-eleletet admt, ivott bclôle. 
és benne megfördöti. 
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Pieri kar — Mnsák — Pierus nevü 'l‘hessalíai fönöknek kilencz leá 

nуа volt`, kik róla Pierideseknek mondattak. Ezek az éмк 
lésben kihítták vetélyre а’ Musákat, meggyözettek, ’s bün 
tetésül дzarказны változtattak. Ezektöl a.’ köuésztöl cmlített pi 
eri kart, маеáтt, meg kell különböztetni, kik Thess-alia he 
gyéròl nол/eмeнe]; Pieridcscknek. — A’ Vinny’ minösёgét lát 
hatni Ovid’ Ãtváltozásinak .fn-dik könyvében, mit itt hosszas 
volna I'elhozní. 
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ll. ELEGIA. 

TARTALMA. 
l. 

Neaera Róma't elhagyta, e's Tz’bullusnak, mint la't 
szílc, ke've's reme'nye таrам ó't штата. — Helleîlcieal` 
foglalkozik дeти, ’s azon ¿des a'lmadozu'ssal, hoyy Neae 
ra hатентаk me'g az ulolsó kötelesse'get megadandia. 
Némelly hîdegve'rü olvasó ezt egyszersmind úgy is 'veheй , 
mint klasszikaz' helyet römai temetlœze's’ szertarta'saíra 
ne'zve. —-— Уёgrт sz'rverse (Ш, ma'r ma'sodik, mit magri 
nak ke'szz'lelt. 

lfjútól szeretöt, ’s lányzútúl a’ ki elöször 
Ifjút elragadott, vas vala annak öle. 

Köszivü volt аz is, a’ 111 midön elveszti aráját, 
Nem vált bánatiban szörnyü halálra legott. 

Nem vagyok én itt nagy, lelkem nem birhat el illy mit; 5 
Сyёт voltomat a’ 111]dа1оiii összetöri. 

Söt nem is átallom megvallani, nékem az élet _ 
Untt leve olly számos baj’ viselóse után. 

Маш ha tehát én már alakom’ hiu árnyra cseréltem, 
’S hótetemem kormos hamvba vegyülve leend; lil 

Szórt hajfürteivel jöjön ушами Neaerám, 
’S tüznyoszolyámnál gyász könybc borítsa szemit. 
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De jöjön keserü anyiával karra fogódzva; 
_ Az szeretö férjét, ’s ez kesercgje vejét. 

’S Mánesimet híván, ’s lelkünkért esdve könyörgvén, 15 
’S megmosván kezüket tiszta vizekben elöbb; 

Csontaimat, mellyek testemböi fenmaradának, 
Szedjék össze, szomort öltve magukra, hiven. 

Öntsenek osztán ó szölölevet a’ maradékra , 
Úgy édes tejet is hintsen azokra kezök; 20 

’S így betakarván a’ nedvet vékonyka lepelbe, 
Megszárítva üres köravatalba tegyék. 

És hozzá valamit gazdag Pancháia termeszt, 
Napfelkölti Arab, ’s illatos Assîria; 

Úgy rám emlekezö könyük is csúrogjanak abba; 25 
Porba hanyatlott így eltakarítva legyek. 

Ámde, halálom mért történt, egy kö örökítse, 
Mellynek ez а’ vers fö rószire vésve legyen: 

„Lygdalnus itt nyugszik, kit hú, hogy töle Neaerát, 
Hülgyét спаgамk, sil-ba szoríta korán.“ 

 

Jegyzetek. 
-1x 

9. v. A’ k'óltész hitte, hоgу а’ test’ elromlœisa ntán Á’ lelket némiì 
légi ñnom alak kömyezi. ' ‘_’ `' - ` 

10. v. Fehér csontaim hama. pörnyévé “тощи. ' г 
12. v. Tüznyoszolyn. — máglya. — а’ farakás, hol megégctték мeтки. 
15. v. Mánesek, а’ mcgholtak’ árnyai. 
23.v.Panchaia, tartomány szerencsés Arabiában, matos тёмен: termô. 
24. v. Assiria, Ásiai tnrtomány, hasonlókép штаны gazdag. 
29. v. Lygdamus, görög szó, latinul Albius, 'l‘ibullus’ шнек neve. 
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Ill. ELEGIA. 

T A R T A L M A. 

Mit hавиáн az eget vágyimmal vini, Neaera! 
’S kellemetes tömjény-füsttel esengni neki: 

Nem kértem sоhа én márványból kelt palotákat, 
Hogy fényes lakomért tisztelet érje fejem’. 

Vagy hogy szántassak sok ezer hold földet ökörrel, 5 
’S termékeny telekem bö aratásra vigyen: 

Inkább hogy veled én éljek sok víg nаpо: által , 
És öreg évimben nyughelyet adjon öled: 

Honnan elérvén majd éltem’ végére, mezítlent 
Jó akaró kéz a’ Lethe’ hajóra vigyen. l0 

Mert nekem a’ dús kines mit használ súlyos aranyból? 
Mit, ha kövér ugarom’ szántja ezernyi tinó? 

És mit phryg szoboron nyugvó ház, ’s taenari kézböl 
Származatún ‚ vagy mit külde carysti határ? 

Úgy teremekben sórt képzö hüs rengeteg`erdö? - 15 
Márványból шаj , és lak’ szelemenjin arany? 

Mit csigа , melly a’ röt tengernek martairól jö ? 
És júh’ gyapja, minek sídóni nedv ada színt? 

’S mit bámúlni szokott a’ köznép, ’s néz заgyет? 
Többnyire a’ pór álszinnek örülni szokott. 20 

Nem шт kebelet, nem lelket föl soha a’ kines: 
Hol napot a’ vak sors’ пиka .kedélye vezet.l 
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Csak vcled élhessek, ha szegény is, drága Neaerám; 
Engemet akkor nem vonz fejedelmi vagyom. 

Boldog pillanat, és háromszor becsteli napfény! 25 
Tégedet ismét melly vissza fog adni nekem. 

Ámde ha, подy mcgtérj, csdeklésemre kegyelve 
A’haragos menny nem fogjа kitárni fülét: 

Nem kell országlás, ’s aranyos vize Lydia földnek, 
’S kincsek, mellyeket a’ hánya ürébe takar. 30 

Más könyörögjön ezért, én bátor szük helyezetben, 
Aggodalom nélkül nömnek örüljek ölén. 

Add meg , mért ajakam néked, Saturnia, esdik; 
Nézz csiga hintódbúl Cypria rám le te is. 

Vagyha nem engedi a’ sors ezt ’s a’ Párca тщéтою, 35 
A’ ki fonalt ereget, ’s verse jövöre kinéz: 

Engemet a’ széles folyamak- ’s a’ barna tavakhoz 
Bús Orcus vigyen, a’ lassu vizeknek иrа. 

J egyzetek. 

10. v. Letllc, az alvilág folyója, mellynek vize ollyan erövel hirt , 
hogy a’ belôle ivott megholtak’ lelkei mind azt, mit a’ föl 
dön szenvedtek, elfeledték. Külônösen esak azon lelkeknek 
kellett belôle inni, kik n.’ fôlvilágra új testekbe visszatérendôk 
vопак, hogy Elysiumbani örömüket i5 elfelejtsék. 

Név szerént az alvilágnak folyóji “так: Acheron,' Cocytus, Lathe, 
Рытвиn, Styx, mellyrc ha az istenek megesküdtek, szavu 
kat meg nem változtathatták. 

l‘lzen vizeket itt a’ költész Lethe névbe huzza. össze, mellyen ůt 
kellett hajóznia minden megholtnak; a’ hajós volt Charon, 
Erebus’ és éj’ ña. A’ vitelhért a’ Миnа]; nyelve alá szokůs 
volt tenni: at’ ki ezt nem hozta., ищу i1’ fôlvilágon teтeмы. 
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nem nyert, МНlg bújdosott а’ vizeken innen, mig ezek közül 
egуй: bármìképen telesült, miután Charon hajójа'tba fоgаdtа. 
Charon mint komor képü férfì fcstetik, bozontos пакты, 
és viselt, rongyollott öltözettel. 

13-14. A’ gazdagok’ csarnokai pompás szobrokon nyugovának, kö 
4 veкet és müvészek'et kül orszůgból hozattak. A’ phrygiai már 

vány synnodi bůnyůból hoшго“, тe11у piros foltоши] volt el 
hintve; a’ щenт-i, Lakonia’ hegyébôl jött és zöld szinnel ked 
veskedett; karistit, Euboca’ szigete мltа, тe11у si'trgás vаgу 
világosb zôld, zsibapelyh forma , szinéröl hiresedett el. 

15. v. Minthogy Italiůban csekély tél, és tôblmyire meleg nарок van 
nak, márványnyal béllették ki palotáikat a’ упdaут, рiмпа 
tok is kövezettek vокаk és a.’ menyezet’ párkányai aranyosok. 
Az udvarokban рeйg nagy измены ligetet ültettek, hоду 
árnyékuk és hûssük legyen. 

17-18. у. A’ veres tengerböl bizonyos csiganemet szedtek ki, melly 
szép veres szinre festé a.’ гuты: mit sidoni lakosok ügyc 
sek “так késziteni. 

29. v. Lydia, tartomůny kis Asia’ nyugoti részén , mellynek folyóji 
arany szemecskékkel bôvölködnek. 

33. v. Saturnia , Saturnus’ leánya, Junó, Jupiter’ feleségc. 
34. v. Cypria., Venus. Csiga alaku hintóban galamboktól Шпагой. 
37-38.v. Széles folyamak alatt a.’ IO-dik vers’ jegyzésében elé 

тшшt folyamak, mellyek széleseknek képzeltettek: ezek a’ 
vizek fekete szinüeknek, mint a.’ környék, hol “как, kül 
tettek. Orcus — Plutó —- az alvilág parancsnoka., hol az emlí 
tett vizek tunyán, lassan, szomorún hömpölögni meséltettek. 
ЗяМЫ, mondani алкаш; а’ камеи: inka'tbb haljon meg, ha 
kedvesét meg nem nyerendi. 
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lv. вымыл. 

тAВ'ГAЬМA. 

Alma a’ kбнет elre’míte'. Eleinte'n el шит: та 
ga'eal Лисий, Ílogy az (“oт mílsem даeт; de az öve'! 
Jelenlsen azonban az valamit, eаgу ne житии, ele'g 
aka van könyöröyni, hogy az rала be ne telesezlje'lf. - 
_Apolló тdтаlík ísteni лаtаl e've'nek ege'sz kecsében a'gya 
eаш jelent meg, e's тати: adiu , лogу Neaera , a’ for 
rón szeretelt, Иsжогolшлo”, gya'szolt, mege'nelœlteletett 
— hívlelen hozza'! Maid тёткаt javasol neт, azt mint 
nyerhesse isme'l meg: önpe'lda'ia't is fel/zama , mit гehеt a’ 
шeпнeт, e's штаб, mondja neve'ben a’ la'nynak, csak 
Tibullussal (ehet ó' boldog. —~ A’ kбит: föleszme'l , a'lma'n ‘ 
bámúl , e's panaszra Гати! а’ лаllшаk mîalt. 

Афоn jobbat az ég! ’s álmam’ telesedni ne hаgла, 
Mellyet ez é)’ végén rosz nyugovásra kapék. 

Félrc hiú és ál káprázat’ szörnyei innen; 
Nem lel bennetek a’ hitre az elme оkоп. 

Csak mit az ég bizonyít igaz , és a’ tusci tudósok, 5 
Kik bél’ rostjaiból nézdelik a’ mi jövö.. 

A’ hашg éjelnek rettentenek álmai minket, 
’S a’ dobogó szüt 0k riélküli félszbe veте 

Mellynek rémeit, a’ baj környékezte halandó , 
Szent liszttel ’s pisegö sóval elüzni sict. 10 
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Ат legyen , a’ mint van; bár könnyen higyjen azoknak, 
Vagy pedîg a’ hazndó álom elötte igaz: 

Fe'lelmít vegye el Lúeina az eji sötétnek, 
És legyen а’ jámbort a’ mi ijeszti hiú. ' 

Még csunya bünnel nem mocskoltam lelkemet én be, l5 
Szitkokat- аjkат sem szóra az égre soha. 

Barna lovával már пиke]! a’ légen az éjel, 
’S hintaja feltünt a’ kék vizek’ árja közül. 

Nem jöve gondot üzö {Нот még ш szemeimre, 
A’ nyomorúk’ шитьét futja kerillve ez is. 20 

Végre midön a’ vég keleten felvirrada Phoebus , 
Kései álomnak szála kegyelme reám. 

Еgy gyönyörü iijút, repkénynyel vakszeme kömyén, 
Nyugvásom’ helyihez láпат inalni közel. 

Olly kecseset mint ö `nem szemlélt még az elökor; 25 
Épen nem mutatott alkata földivalót. 

Karcsu nyakán el nem vágott hajfürtei Ишаk, 
És czibakán fénylett Syria adtа kenet. 

Környülvette dicsö fény, mint Látóna Шагnyт; 
’S gyönge fehér testén szétfolya bibori szin. 30 

Mint a’ lányzónak, mikor átveszi nöül az új fe’rj, 
Arczulatán изgиeы) vörnyeg ajálta magát. 

Vagy mint líliom és amaranth koszorúja szüzeknek, 
Vзgy mint Штаtиgыt öszszel az alma, pirúlt. 

[мszой bö idomú hosszácsa fedözni bokáit, 35 
Mert deli termete illy mezbe takarva vala. 

Békatekenböl ke“ nagy müvü, ’s fényes aranytól, 
Bájos hangzatu lant függ vala balja felül. 

Min legelöbb elefántcsont nyírettyüvel enyelgvén , 
Zengö ajkairól kellemes ének omolt. - 40 

És miután megszünt a’ dal, ’s meg szólni az “лаk, 
Hozzám húsan imilly édes igékre fakadt: 
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Üdvözlégy, ég’ дoвица, te, тert а’ нэпа poétát 
Phóebus is és Bacchus ’s keф/eй Músa sereg. 

De Bacchus, Semelé iia, ’s a’ bölcs néne-sereg nem 45 
Tudja, miket rejt a’ holnapi fénynek öle. 

A’ sors’ utja nekem, ’s mi talál történni idövel, 
Ámmon atyám által már kijelentve vagyon. 

Higyj hát nékem igaz látónak, ’s hallja (Шed meg, 
Mit tudtul neked én cynthius isten adok. 50 

Az, ki neked kedvesb, mint lánya az édes anyának, 
’S mint szeretö férjnek kellemölelte neje: 

A’ ki miatt olly sok fogadalmat küldesz az égre; 
’S folytonos aggálylyal telve van érte szived; 

A’ ki, midön kormos наkarомl föd be az álom, 55 
Játékot veled üz éjeli képek alatt: 

A’ te Neaerád, kit versed dícsérve hiresztel, 
Hitvösül inkább más férfinak esni akar. 

A’ hütlen vcled ellenzö érzelmeken álmél, 
’S mint nönek nem öröm nékie lakni veled. 60 

Ah kegyetlen Nem! ’s már a’ név is, hütelen, asszony. 
Ah! ki tanúlt ищet csalni, találja veszély. 

De hajthatni, az ö elméjök változadékony, 
Csak te emeld hozzá szépen esengve kezed’. 

A’ szerelem terhes munkát vállalni segített: 65 
A’ szerelem többször türni tanítta verést. 

Egykoron Admetnak mink is hó tulkait (тök: 
Nem шиш mesc ez, щeпy nevetésre viszen. 

Ekkor kedvemet én nem leltem szós cziterában, 
_ És húr’ hangjaival sem kele össze szavam. 70 

Csak vékony cséven fütyöréztem pásztori verset, 
Én! шиnа kinek ’s Júpiter ¿net аdом. 

lfjú! nem tudod a’ szerelem mi, ha futni koczódó 
шит fogsz, ’s haragos házasi (Нet elül. 
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Hát ne ajangj gyöngéd panaszokkal menni feléje, 75 
Kö kebel is kedves szókra hajúlni szokott. 

Hogyha, mit a’ szent hely’ jóslóji beszélnek, igazság, 
Е’ szavakat vidd meg, rám hivakozva, neki: 

E’ házasságot maga Delius isten ajánlja ; 
Boldoggá teszen ez, mást ne ohajtson öled. -80 _ 

Szólott: ’s a’ tunya álmodozás elrezzene tölem: 
Bár ezután több illy búra ne nyilna szemem'! 

Énnyire nem hittem, hogy enyimtöl vágyad elüssön , 
Sem, hogy kebledet illy nagy gonosz ülje körül. 

Nem szüle téged tán a’ széles tengerek’ árja, 85 
’S a’ ki tüzet száján hán ki, chimaera csuda. 

Nem kutya, a’ mellynek viperákkal háta benölve, 
’S három agyakkal bír, nyelve is annyi vagyon. 

Scylla sem, a’ kinek átalakúlt végtagja ebekké, 
Méhe oroszlánnak sem vala létrehozód: 90 

Rettenetes Syrtis sem, vagy vad Scythia földe; 
Söt igenis 1ó ház, ’s tisztes erényi család: 

’S olly anya, a’ ki halad jósággal minden anyákat, 
És atya, a’ ki fölött nincs szeretetre becsesb. 

E’ gonosz álomnak jobb végét adja az isten, 95 
’S hogy ne legyen, tegye a’ délszele, rajtam igaz. 

I 

Jegyzetek. 

5. v. Tusci tudósok-etruriai, most Toscana — papok, kik belek 
böl jövendölés’ titkůba. voltak тата. 

10. v. Aldozattal , melly alatt liszt és só a’ tüzbe vettetett. 
13. v. Lucina, — születés’ istennöje —- de itt Diana., vаgу Hecate, 

h01d; lnellynek tartományába., mint 11105t i5, az антик tar 
toztek.- 

пoм. еще. v. кбт. 7 
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21. v. Нади“ álmak jelentösbcknck tыщик, mint nz éj' más ré 
szeiben esök. 

29. v. Latona’ lánya, --- hold. 
45. v. Bacclmst Jupiter -а'tgyékf'tba тёща, miutůn Semele, annak any 

ja, a’féltékeny Juno’ ingerlésére Мидии, hogy az Ы mint 
Zevs — villámmal és dörgéssel fegyverzetten — ölelje мы, 
’s а’ mngtól fölemésztptea. _ Ovid ш Аъшtошшак з-dак 
könyvében igу adja, forditásom szerint, elé: — A’ szerelem 
féltö Juno 

'l‘rónját hagyja шпаг , ’s vörnyes felhöbe меганe, 
Megkeresé Semelét; ’s addig Ели-копа maradt, még 
Vett ьаnуa. arczat, vakszemeit betakarta ezüst на], 
Börét ránczlm sledé, dült testét ingadozó lаlb 
Támogatá, hаnду“; átvánomaa öreggé, 
’S lett Boroé, a." hcrezegnô’ ища, egészen. 

Мам vele szóba ered, tölxhfélét vcsznek ajakra, 
Zevs is cléjött; és выпадt: hár vома valóban 
Júpiter az , mondá: de okom van félni: вокаn már 
Álistcu ncvível léptek га] szüz nyoszolyůkra. 
Ат legyen ö Ammon, nem elég! bízonyítsa szerelmét, 
Az lm igы, jellel; millyen közelítni szokott nаgу 
Júnójához, esengj псы, téged Ватa. közé úgy, 
Isteniségénck dícsôségében, öleljen. 

A’ cайта leányt Jńnó igу esalta meg; a’ ki \ 
Инны egy kegyet , а’ nélkül hоgу mondja mi az, kér. 
“Паши, szóla az ш-, nem fog kérésed elesni. 
Mit hоgу egészen Иду], styx нашa.’ tulajdonosára 
Esküszôm, istcnckct kinek istensége remegtet. 

A’ мы" vig, nаgу tehetö, szeretöje’ kegyével 
Romlandó Semelé, millyent Зашита, mondá, 

` Benned ölel, mikoron mint férj kebelére simúltál, 
Ollyan jersze felém. A’ szóló гадкаt az isten 
Za'n-ni akarta; de már а’ kerés rала kiugrott. 

Sóliajt: vissza mivel sem kérés, scm рeй]g' esk nem 
Volt vehetö. Szomorún felszail Zeus a’ magas égre; 
’S int, а’ légl ködinek, hоgу húzódnának utána, 
Mcllyekhez тишt, záport, ’s “Нáташки köt, 
Rázó dörgést is, vele járó égi nyilakkal. 
Mennyire tôle telék, erejét mérsékli azonlxan: 
Olly üszköt, millyel leüté а’ száz kezü турнont, 
Nem “Па5ы, mert nаgу hatalom rontásra van abban. 
Мéд- vagyon egy könnyebh villzim, a’ mellybc kevcsb нам 

 



iii. KöNYv. lv. Eн.. n 9 

Uyclópok’ keze, 65 kCчCScbb tüzet 65 haragot tett. 
Mit mennyben másod foku nyilnak mondani szoktak: 
Ezt veszi; 65 Agenor’ ha'tzi'lba теgу. Égi zsibajt nem 
Türhete emberi test, ’s n’ mátkmadányban elégett! 

Anyja.’ ülébôl, még érést nem nyert gуш-6ket, ki 
Vágjilk, ’s atyjának, ha. hiszed, czembjába Мин-11'tk, 
Terhesség’ idejét töltendö csendesen ottan. —- ’5tb. 

50. v. Cynthius, Apolló’ mellék neve , Cynthius hegyétöl Delos szi 
geten: Deliusnak is innen neveztetik. 

67. v. Lzlsd ll-dik könyv’ 3-dik elegiůját, ’s n’ 11-dik versre tett 
magyarázatot. 

'72. v. Apolló Jupiter’ és Latona’ iin volt. Junó mérgében üldés s1i1, 
vette Latonát; Olympból lekergettc; még a’ fildôn sem hаgув. 
neki nyugtot. Végre Delos’ szigete, melly akkor még vizeken 
lcbegö volt, adott neki menedéket, 1l01 Iker gyermeke't szülte 
is. Tт-t6пеt6t 01ii1’ Ашшт5эмк h11t01i1 ьönууеьen еiьe 
széli , mit rövidség’ okaért itt clhagyok. 

86. v. Chimaera, csuda а'tllat , Lyciában tartózkodott: feje eroszla'ln, 
` szájából lаlngot ekádó, testének törzse keeske, végtagja. kigyó 

volt. Bellerphon eиe meg. - Tulajdonképen tüzokaídó hеву 
Lyeiůban: mellyen oroszllinok, vadkecskék, kigyók fészkeltek. 

87-88. v. Cerberus, lulrom fejü kntya., ször helyett testén kigyók 
voltak, az alsó világ’ карими ôrözte. 

91. v. Scylláról l-sö könyv 4-dik elegia. 63-dik versérc némellyeket 
elmodottunk; itt csak azt adom hozzá, miután а’ tengerbe ug 
rott bújában , kutyává. változott, 65 lármás ugatást gyakorolt. ' 
Vagy lehuzvan róla а’ regeköntôst, Seylla akkorlmn 788166e1 
mes tengel-i örvény volt Sicilia.’ kiirnyékén. 

93. v. Syrtesek veszélyes homok torlatok voltanak, mellyeken а’ hajó 
megi-eneklett. 

7a.» 
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v. ELEGIA. 

'I‘ARTALMA. 

A’ beleg kбltт bara'tz’hoz z'r, kilc a’ шscй fürdó'kben 
mulalozlak. Mz'g li 'vigщимc , úgymond, Proserpina en 
gem hапшаl fenyeget. Ke'me'lj meg kegyes istennó' engem! 
kö'nyörög. Me'g e'ж fialal vagyok, e's nem tellem semmi 
gonoszt. Engedd, ha maid megöregedtem, шиат Ely 
siumot. Azonban ma'r ke't hosszú hete, hogy for'róla'zban 
sz'nló'döm. Bara'tím! emle'kezzetek meg rólam , аkт" meg 
haltam, vagy e'letben maradok; e's könyörögietek az iste 
neknek, hogy menne'l eшь ege'szse'gemel a'llitsa'k ‚шуre. 

Títeket Etruscban fakadó víz’ эта mulattat, 
Víz, melly nyта nem áll a’ meleg évszak alatt. 

És a’ bájai szent fürdöknél az hasz'onosb most; 
A’ mikor a’ föld a’ zöld kikeletre puhúl. 

Jaj! de Persephoné vég órám’ hirdeti nékem: 5 
Ostorodat, szent, a’ jó fiatalra ne sújtsd. 

Mёg szám, fériinak a’ mi tilos, szent titkait a’ jó 
Isteni nönek nem merte kifödni soha. 

Életölö nedvet sem tölték gyász poharakba , 
Senki kezemböl sem vett vala mёта-itа11t. 10 

Kárt okozó szikrát sem szórtam templomainkra, 
Undok bünt lehelö tény scm emészti szivem’. 
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Oktalanul nyelvem sem nyт béketlen igékre, 
Számból sem kele a’ tîszta egekre szitok. 

Ösz-szál bаrna hajam Шт sem mutogatja mаgаt még; 15 
Gorn-yadozó vénség sem közelíte felém. ` 

Engem nemzöim’ szeme akkor láta születni, 
Két Consult mikor egy sorssal elejte halál. 

A’ szölöt mi haszon, ha nem érett még, leszakasztni ? 
És fanyar антикаt nyújtni, letépni, kezet? 20 

Engedelem! halavány folyamak melletti, ’s az isten’ 
Harmadik оrпágát joggal elosztva birók: 

Elysium’ mezejét akkor hащенok elérnem, 
Lethe’ hajóját és cimmeri tenger öbölt; 

Majd ha ereg ránczok kezdék sápítani arczom’, 25 
' ’S multról szólni Рogоk mint öreg ifjak elött. 

Vajha! hiú félszt a’ forróláz nékem okozna; 
De tizenöt naptól fogva az engem emészt. 

Тi pedîg a’ tuscviz’ véd-nöit tisztölitek most, 
’S a’ habban kezetek vig pocsogásnak örůl. 30 

Éljetek! es élvén, soha el ne felejtsetek engem, 
Bár leszek én, avvagy lelkemet itt kiadom. 

Vágjatok e’ közben Plútusnak gyönge Шоt le, 
’S öntsetek e borra] néki vegyítve tejet. 

Jegyzetek. 

1~3. v. A’ швеi fai-dek Hetruriában, mostani Toseanáhan vопак, 
a.’ щам1 кöшeьь ВбтЫтоя , От1равными. —- Szentnek ne 
veztetnek, mivel minden ('orra'tsnak Nympln'ti шпак. 

ь. v. Persephoné —- Proserpina. Jupiternek és Ceresnek lодиум 
hiressé clragadtatása tette а’ Mythologies... Midôn egykor 
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Siciliůban, Enna. városnak kies vidékén sétált, és viгág sze 
degetésscl mulatta тащи, Plntó, az alvilág’ istene töl'ténetilcg' 
kijött Aetna hegyböl ,. meglátta, megszerette, ’s впадина, 
és Syracusa "árostól nem messze a’ f'óld alá nут-52111. le vclc. 
Ceres vigasztallmtlan volt leinya’ eltünésén, mindenfelé keres 
te, ’s miután megtudta. , hogy Pluto ragadtu. el, Jupiterhez 
könyôrögve meut, ’s szülöttjét visszakivánta. — Е21 а’ jcle 
netet Ovid’ Átváltozásinak 5-dik könyvében igy festi: 

Véremnek, magas úrl ’s vérednck jötteni ügyében , 
Mondá, esdni. На nem lelnék is mint anya kedvet, 
Lányod atyůt indítson meg; ’s houája azért nc 

VLégy kevesebb, mivel ôt én шпат szülni szerencsés. 
A’ régen keresett fel van már lelvc ugyancsak; 
Föllelt hogylm lehet, végkép clveszve mi van; vаgу 
Hol van tudni elég, hogy föllelt légyen! Az orza'tst 
шип-öт; adja eвах а’ lányt vissza.: ucm érdemes в.’ tc 
Véredhez швам, báг méltó légyen enyimhez. 

Júpiter igy szólott: örömöm "s búm еgу vcled a’ lány’ 
l-lclyhezetén: de tekintsük, mint neve hozza выgávа], 
А’ körülállást, ’s nоет sértésnek, hö szerelemnek 
lnkább mondhatod Mt: illy vöt szégyenleni ninos ok, 
lstennö! csak акт-d. Hogy [был-i11 most ne tegyek szút, 
Zevs’ rokonának milly szép lenni! De többivel is hir; 
Usak sorssal van uta'munk. öt ha te mégis ohojtod 
Vissza, legyen; ’s jöjjön Proserpina tôle az églie; 
Атnde csak úgy, ott lenn ha, ncm izlelt még eledelt mcg; 
Máskép Раreа szerint ennek történni lehetlen. 

Szólott: hitte Ceres , hogy тазd kivezetheti li'myát’; 
A’ sors ellene volt; a’ lányzó nem там-ad0tt éhn: 
Mort járván a’ jószivû а’ szép kertek’ ölében , 
A’ lehajúlt ágról lcszakasztott poenici almát , 
’S hét magota’ halvány héjból kikopácsola , ’s 1155ze 
Bágesált: Ascalopus volt csak, ki szemügyrc vevé azt- 
Kit hajdon, hire jár, Orphné, az avernumi Nympha 
Kar közepett а’ leggyönyörübb, Acherontali titkos 
Közlekedése uta'm szûlt volt éj-lepte üregben: 
És a’ visszamcnést vůdjával tette hidvá. 

Elkeserült, ’s váltá szárnyassá; hús Erelvus’ fô 
Asszonya., a’ nyelvest; ’s phlcgctonbńl hinte vizet ri1, 
Óruyt, pölyhct , ’s iszonyń szemcket termeszte 1C36ri:` 
A’ mássá alakúlt sáfra'myszín tollnkat öltött; 
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Fòbe egészen „ш, és hо5вzй körmei Мtта, 
Görbülnek; ’s nehezen ишáк tunya szárnyai vinni: 
Ronda. шмыгНi lett, és jósol gyászt közeledni; 
Rest bagoly, a.’ mellytöl irtózik az emberi állat. ’stb. 

Minthogy a’ végzet kényszerité Proserpinát Шиш’ fcleségének len 
ni, anyjn vigasztalásůra. Jupiter úgy módosítá. a’ dolgot, hоgу ' 
az évenként hat hónapot férjével, annyit anyjával Olympban, 
tбивöя. —- Proserpina komoly tekintetünek l’estetik, koronával 
fején , Pluto mellett ülve. 

' 17-18. v. Nem Tibullusé; a’ két Consul, Hirtius tudniillik és Ban 
5а, Mutinánál ‘7H-dik évben, Róma.’ építése uшn, esett el; 
Tibullus pedîg jóval elôbh született. Ez Ovid’ születése’ Кот 
volt, kinek иgут: cz a’ verse vngyon. — Valahogy a.’ régi 
másolók által csusztatott ez a.’ másé ide. 

22. v. Tudva. levô dolog , midön a.’ világ’ uradalma a.’ három testvér 
кöп шошыт, Jupiternek az é; és f'öld диtс“, Neptuné a' 
tengerek és vîzek lettek, Plutó шиты, a’ földalatti „мы 
kapta örökségül. 

23. v. Elysium’ mezejét, ноvá a.’ jámbor lelkek e’ fôldi c’let иыn 
mentek, l'-sö könyv’ 3-dik elegiájůban leirta 

24. v. Cimmeri tengeröbölt. Cimmeriának nevezték a’ régiek 65522“; 
nak tartomůnyait. —- Cimmeri sötétség — hosszantartó ё]. 

33. v. Plutus, mint már mondám, az alvilág'istene volt. Közönségescn 
fekete birkůt 5има]; áldozatárn “tgк1i, ’s egyszersmind bort 
és tejet отбил’ tüzébe önteni. 
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vl. ELEGJA.A 

TARTALMA. 

A’ költe'sz lсe'ri Bacchust , leggen jelen dó'sze'n , mit 
Митраl nm: ezelcet рedig s'ürgeti , el ne maradianak a’ 
тип/118059126l , lea'nyoklólí megcsalala's’ bz'rsága alall. A’ la' 
nyoklúl a'lmenelel Amorra. _ De ez a’ nap Bacchusnak 
leggen sидимым-тушoт, bara'tim! megvetó'it rellenlön 
шатeн (ш isten, _ nem minket-hanem a’ ‚шипeл la'ny 
zót. _ Maid szünlelen va'llozó szenvede'ly Neaera'nak _ ' 
vulódi, vagy ke'pzell _ szegödíse'ge miatl. _ Sziîok, e's 
lie'rlele's; ellöke'lyel öríilni e's búsongó csz'ìggedeze's; ova's 
e's panaszok. Mig „дgre Bacchus gyó'zedelmeskedilc , e's 
az apród parancsot kap, a’ bart bó'vebben “швe. 

Jöj , gyönyòrü Liber, titkos ñlombnak örülve, 
És szüzi repkénynyel felkoszorúzva , ide. 

Gyógyítsd bánatimat, magad is gyógyászra szorúlva: 
Több izben levivá már adományod Amort. 

Gyermek! igaz Bacchus szikrázzék serlegeinkben; 5 
Rала! hamar ne'künk nyújtva falerni legyen. 

Félre gonosz гаjták, tí búk és gyш/а sirámak! 
Nézzen Delius , a’ jó, niosolyogva reánk. 

Társaim! abban, mit végzénk, mindenki maradjon, 
És engem ne lcшeп senki követni tunya. t() 



ш. KöNYv. vl. EL. 105 

Hogyha lesz, a’ ki magát elvonná a’ borozástól, 
Cselszövevényével szedje leánya reá. 

Gazdaggá az az isten tesz; mord érzetüt össze 
Zuzza, ’s leánykának küldi igája alá. 

Örmény Иgи-вeket hódit, és sárga oroszlánt, 15 
A’ s'zilajoknak is ö lágy выvet adш tudou. 

' Ezt teszi, ’s többet, Amor: de Bacehust kérjetek, intlek; 
Szomjas edényeknek ‘юнца-e, a’ ki örül? 

Bébizonyítva vagyon, nem zordon Liber azokhoz, 
Kikben az öt, és vig borszeretökre talál. 20 

Majd eljönni fog, és dúlfúl a’ horgyülölökre; _ 
Isteni mérge .tehát a’ kire félszt hoz, igyék. 

A’ szent milly szigorún ’s mi nagyon büntetni szokott volt, 
Cadmusi lány’ véres ténye mutatja nekünk. 

Ettöl félni okunk nincsen, ’s ha van is, csak Az éщe, 25 
Mennyire a’ sértett Égi’ haragja mehet. 

Mit kértem, botor én! rosz kíváná’simat a’ szél, 
És a’ légi ködök semmisedésbe vigyék. 

Ámbár mitsem akarsz már rólam tudni Neaera, 
Légy boldog, ’s örökén keltsen örömre napod. _ 30 

Mí pedîg óránkat töltsük gondnélküli dözsben. 
Sok nap után jö majd egy mosolyogva reánk. 

Hajh! be nehéz örömöt, hol nincs, mímelve mutatni! 
És tettetnie a’ búban enyelgni magát. 

Álnevetés n_em tud jól illeszkedni ajakhoz; 3o 
Kelni szomorgónak részeg igékre teher. 

Mit zsémbeskedem én ? förtelmes gondok el 4innen , 
_ Liber atyánk jajgó szókra utálva tekint. 

Gnósi leány! eskét Theseus hogy szegte, könyezte'l, 
És idegen tenger pанrа шéю hagyott. 40 

Ekkép danla Catull egykor, Minóide , rólad, 
A’ hamis ember’ rosz tet!“ ajakra vevén. 
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Boldog, társaim, az, kit tesz más’ káш okulttá, 
’S tartózkodva Ещé!- ön veszedelme elül. 

Meg ne vegyen, vígyázzatok a’ lány csókjai мы , 
Meg ne! ha hozzátok nyelve hizelgve beszél. 

Bátor az esküdjék két szép szeme’ fényire; avvagy 
Júnójára , akár gyönge Venusra nyomon; 

Hinni nehéz: Ammon neve: a’ szerelembeteg’ eskén, 
` ’S azt viharok’ hátán semmisedésbe viszi. _ 

De mit is ér panaszunk а’ csalfa leányka’ kedélyin? 
Messze ma távozzék tölem el а’ mi komoly. 

Hosszú éjt veled én be szeretnék által aludni, 
És hosszú napokat töltni mulatva veled! 

Hütelen a’ hívhez, szeretöje sem a’ szeretönek, 
Hütelen! és bátor hütelen , egyre becses. 

Kedveli Nájadeket Bacchus: tán, rest ii, te alszol? 
Rаjtа, siess borhoz tölteni marsi vizet. 

Bár a’ csélcsap lány nem akar részt venni tomunkban; 
‘Чета vivén inkáhb más’ ölelése után; 

Mí panaszunkkal nem lármázzuk az éjet azért föl. 
Gyermeki erösb ьоп wus biuikomilikba ьаmаr. 

Vakszemim ázottak lévén már syrusi narddal, 
Tarka virág-koszorú kötve hajamra legyen. 

45 

50 

55 

60 

Jegyzetek. 

1. v. 'l‘itkosnak томата а’ borág; Bacchus’ vallásos иeпытать 
m'tl rejtélyes értelme volt. 

2. v. Szüz név миномtты а’ repkónynek _ Laurus _ mivcl Daph 
né. а’ ki Apollń’ ülelésétöl fut , пят va'tltozott мы. 
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3. v. 

15. v. 

24. v. 

Magad is gyógyászra szorúlva., mondetik, mivel ö is Ariadné 
ba szerelmes volt. 

Az az isten. Amor, kit a’ költész annyira. jelennek képzel, 
hog-y öt nem is nevezi. —- Gazdaggá tesz , mert a.' szerelmes 
nek kedves tárgya mindene , nem adná а’ világ," kincseiért. 
Agave, Cadmus’ lea'mya., baeehantnö társnéival dühében szét 
tépte tulajdon flát, Penthenst , a’ ki Bacchus’ tiszteletét meg 
vetette, кöтöi: iildözte, Cithaeron’ hegyén. Ovid’ 11t1161t0 
zi'tsinnk 3-dik könyvében ezt az esetet igy rajzolja.: 

Rajta van a.’ tyrán: ’s már nem küld, ö maga indúl 
Látni Cilhaeront, hol Bacchus’ szent ünnepe , ének 
’S baeehantok’ lármái között, tartatni szokott volt. 
Mint a’ délezeg ló, ha az ércz kürt ütközetet fú, 
Türhetlenkedik, és а’ harczba rohanni alig vdr: 
Pcnteust hatja. meg igy в’ tit5a5 légben özönlô 
кин-j051tá5: ’5 annak halli'tsa hагаша t112e1te. 

A’ hegynek közepén, erdôkkel kôrbe szoritott, 
És i-áktól üresen terjengô tiszta virány van: 
Hol mikor a’ szent szert avatallan nézdelí, elsö 
Látja. meg, és elsö gerjedt vай dûhre szivében 
Anyja, ’ ütött thyrsust Pentheusnak agyához elöször. 
Jertek, hejh! szeretö két nötestvéreim , ordit, 
A’ kcgyetlen тdк“, mezeinket melly befutossa. 
Ш; vagyon , öljük meg. Futnak valamennyien egyrе 
A’ dühösök: 's egyesül minden, ’s fut minden чиnа, 
A’ remegönek már, már gyöngébb szókat adónak , 
Matr hitetlenségén és vétkén búslakodónak. 
Autonoé! szól n’ sebesült, te anyám’ huga, ments meg: 
Hozzám Aetaeon neve hirjon szánakodásra. 
Aetaconról nem tud az, és elvágja az esdö’ 
Jobbjůt; majd Ínó ragadit a.’ bal kezet`el; ’s igy 
Karjait anyjához nem emelheti a.’ nyomorék már; 
Tagjaitól fosztott törzsére mntnthata. még eваk; l 
Nézdsze, жуёт! úgymond. Látván, újonga Agа'tve, „ 
Hánta. nуант, hajfürtei a’ hig légben inogtak; 
’S a.’ leszakasztott iöt vérengzö ujjai tartván, 
Hejh, tl'trsnék! a.’ gyôzedelem, kurjászta., mieuk пlůi-. 
A’ Швeg ösztůl vett, ’s alig álló fák’ levelét, a’ 
Súdaras ůgakról hamarább nem i’úja le n’ szél; 
Mint a’ férfì gonosz kezek által szét leve труc. 
12пleпi nôket ez a.’ tény jobban még lekötött az 
Új szerhcz , ’s tüzelöjét szent tömjénynycl itatták. 



108 ALB. тiв.ш‚. — ш. xöNYv. vl. EL. 

25. v. Csak Az értsc _ Neaera. 

39. v. Gnósi leány _ Ariadne. 

57. v. Наделeн , fоп-ů501:’ istennöjì. 

Az ide czélz-ó történetnek summája 
ez: Minus, Kréta sziget királya, fiát, Androgeust, tapaszta. 
his мёge“ Athenébe küldötte, hol szerencsés küzdésc irig'ye 
ket támasztott ellene, kik az ifjút mcg is ölték. Minos, ña. 
halálát boszulaudó, Athénét haddal körülvette, a.’ szorongatott 
város alkura lépett a’ gyözedelmessel, mi abban állott, hogy 
hét esztendeig, évenként, az Athénaiak hét iffút és hét leányt 
tartozzanak Krétůba küldeni, kiket Minos a.’1а1›уrintи5hа‚ _ 
tévelykertbe —- h01 Minotaurus szörny tartózkodott, záratott, 
melly ôket fölemésztette. Harmadik esztendôre Theseus, hogy 
illy i'ttkos adótúl honát megszahaditsa., többedmagával Krétá 
ha -сног1ů20tt, а’ király’ leánya. bele szeretett, a’ kitôl nyert 
fonal’ segitsége által, Labyrintusban megölvén Minotaurust, 
társait i5 kiszabadítván, szerencsésen a’tévhelybòl kimeneke 
dett, ’s штávы vittc Ariadnét is, de kit, mint a’ költész 
mondja, Theseus Naxos, vаду mint аkk0r hitták, Dia. szige 
tén hůlátlanul elhagyott. 

Az olasz bort, mivcl sürü és 
tüzes természetü, vizzel keverve szokás volt inni: különösen 
21’ marsi forrás kedveltetett. 



TIBULI.’ ELEeIÁr 
NEGYEDIK KÖNYVE. 

I. ELEGIA. 

TARTALMA. 
/ 

Sulpicia Мойrs’ i'mnepe't tarfja: ollyan e'kes, hogу 
Mársot 'vigya'zóva' [esаi a’ kбltт, ne tala'n ra'ba'multában 
elejtse, ha ó't megla'lja , fegyvereit: тert sze'p szemei is 
leneket is „тщeтek. Madd kecseit sza'mla'lia a’ ибltш 
ele', ’s egyedül me'ltónak шита Tg1-us', Arab’, Indus’ kin 
cseire; ’s Phoebus’ e's Миши’ dicse'ró' e'nekeire. 

Ünnepeden, neked illy ékes Sulpicia, nagy Mars, 
Szálj le az égböl, ’s jöj látni, ha érez öled. 

Ем nem bánja Venus , de eröszakos ovdmagadat, ne 
Fegyverid’, ámúlván , rögtön elejtse kezed. 

- A’ magas isteneket ha tüzelni akarja, szeméböl 5 
Két ragyogó lámpát gyйjt meg az álnok Amor. 

Öt, tegyen a’ mit akar, ’s lábát mozditsa hová bár, 
Kegy viszi folyvást, és rendezi titkon idom. 
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Hogyha feloldja haját, a’ szét folyt haj ncki illik; 
Hogyha befonja, fonott iistöke adja kecsét. 10 

Éget, akár huzzon testére 'tyrusbeli leplet; 
Éget, akár burkolt hószinü mezbe legyen. 

lllyen lenni szokott boldog Vertumnus Olympban , 

Minden lányok elött méltó , hоgy kétszeri nedvbe 
Éke ezer, -’s szebbé öt ezer éke teszi. 

Mártott gyapjait ö nékie küldje Tyrus. 
’S mind azt birja, miket füszerfélékben aratgat 

Illatdús telekén barna kezével Arab. 

És a’ mennyi csigát a’ fényes nap’ közelében 
Röt tenger fenekén India’ népe talál. 

Píeridék! e’ szent napon öt hirdesse koboztok; 
Úgy tekenyös lantod Phoebe zenegjc nevél. 

E’ jeles ünnepi tény lcgyen évekig emlekezetbcn, 

l. v. Mars, Hadúr. 

I3. V. 

Érdemesehb lányzó éneketekre nem él. 

J едущие!‘ 

A’ hadakozás’ istene volt. Mint legjohh ere 
jében lévô fegyveres festetik: szikrázó szemekkel, vitéz, bů 
tor tekintettel, ’s kezében dárdá.val, Каг(11a1. Néhß hadisze 
keren il, vаgу áll, mellyet vad csôdörök húznak; ollykor 
délczeg рад-i11ůп lovagol, kezéhen paizst tartvа'm, Ищу hoszú 
lándzsát. Ollyknr mellctte kakas, ’s farkas is látszik. _ Va 
laha. szerencsés hadakozó ember миомы/5idö‘1e1 istenesitetett. 
Vertumnus. Az idôvа'tltozásnak istenc; Proteussal cgy: külün 
féle alakokba öltözhetö. Pomonánuk _ kerteknek _ иeтицe. 
Miután Ovid Atvi'tltozůsinak 14-dík könyvéhcn elbeszélé a’ sok 
kerôt, kik Pomona kedvét megnycrni hiában fáradoztak; Ver 
tumnus’ cseleit annak látásáho'z és szivéhez jnthatnia, lgy ad- 
ja elö: - 

2O4 
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--~ --- —- De szerctte leginka'tbl» 
Vertumnus: ’s amazoknál ö sem дагt sikeresben. 
0h! hányszor buzakévéket hoza, mint нам úgy 
Öиüzködve, kemény малышz képre lmsonlú! 
Nélm hадёт ragadt Ю szénát hordani ни5zо“, 
Mintha. кiтáю ledült füveket forgasson ime'nt csnk. 
Ostornyélt máskor suhogóval tarta kezében, 
Esküdnél, hоgу járom elül most fоgы ki ñkrit. 
Görbe kaczort tartván, vinezér és :tg botoló volt. 
шпáт vállůn, hiszed, indúlt szedni gyümölcsüt. 
Каппа vitézre шnиц, borgos шивших: ЬаЫ5гrа. 
Szóval ezer szint költ, annak jntlющ1i elébe, 
’S képe malasztjának шиш. úszni gyönyörben. 
Tüzölt feдя-паиt is tett még ô fel agyára., 
’S botra. hадым, fehér накатe] vakszeme környén , 
Jůtszik anyót; és a.’ termö kertekbe csoszongott; 
’S lulmula. штáнои. Mind ennél, szóla, te több иgу. 
Csókot is а’ dicsértnek adott; штатi minôt nem 
Képes egy aggnémber: majd ül görbedve göröngyre, 
’S ösz’ terhét emelô налогt ágakra tekintvén, 
тётеньки tele szil szemközt vele lilla; 
Mit miután diesért, ’s a.’ růfolyt zöld venyigéket; 
Ez , ha. borág nélkül, mondi, itt volna, egyéblm 
Lombjaie'rt , nem látom mért türhesse az ember: 
Зziцы: ez a’ szölôvesszô is миrа ha. nem kep, 
’S nem Мáга5ыг5} а’ homokon szétdülve heverne. 
’S tégedet a’ МПа]; nem tesz példája. okosbbá? 
A’ nôszést kerûlöd; ’s kedved nines összekelésre: 
És hár volna! felesb kérô Нeмцáм1: utána. 
Nem járt, annak sem7 lapitéi hadakra ki átkos 
Alkalmul ищут, sem Ulisses’ tiвт nejének. 
Még- most is , mikor a’ keresôktül futsz ovakodva, 
Sok hûs birni kîván: félistenek, istenek, és můs 
Fölényektkiknek шаrам lakuk Alba hegyén van. 
ноgут. okosb volnál ‚ ’s jól férhez menni ш1алам, 
Es мм/атм fogadod, (ki аzскиái lůngra hevültben 
Кeм/eпeк) tartsd vissza тары!’ pór iisszekeléstôl; 
’S Vertumnust nyoszolyz'tdha. гоgаы: зашит; érte 
Kész vagyok. Ismerem úgy, mint ö isméri тазы, én: 
Néki szokása nem e’ fóldön szétjárva. eващи-5:li: 
ltt мак állandón: nem is ollyan _. mint azok, a’ kik 
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Bár kit Ишак, megszeretik: te ‘шву ö ncki cls-ö 
Lángja, ’s utósó; és érted kivánna csak élni. 
Osztán, még ñatal; ’s természeti kellcm ajánlja; 
’S változtatni тау“ képes töbh féle alakká. 
Néki parancsolj csak, h:'tr mindent, kész telesítni: 
Kedvetek egyben van; lelsz almát m'tla, minek te 
'l‘ermesztöje vаgу; és jobbjáha szoritja. adányod’. 
Mostan azonban sem fák’ terményére neт ásit, 
Sem kertednek izes növevényire, ’s más egyebekre; 
Osak téged kiván: könyörülj a’ gerjedczôn hát: 
Es higyd, ö könyörög most itt szavaimmal elötted. 
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_i. '114. приёма. 
`и...- _Ill 

rAnT'ALMA. 
.Il l 

Kedvese a’ расшитot szenvedélyesen üzó' Gerini/wz 
z'r. Nem helyesli hалатой‘. Inti eigyázzon maga'ra, ova 
kodie'k a' eайlшnoта; a’ süri't csalit közt ne sokat bm' 
ka'ljon , hol a’ ишаk’ fe'szke eауз/oп, nehogy жалуeш 
tesse Лeи?t e's тщeты sajgó ‚штыkаt kapjon teste're. 
Szeretne ó' is vele иnий, шиш teregetni segz'tm- , z'gy nem 
eoта aka félte'kenyse'gre. Azonban ke'ri jójön öle'be vissza 
menne'l eló'bb, e's a.’ падаsшим hagyia штамп. 

Kéméld ifjam’ meg, te, ukár jó пиekо! éldelsz, ` 
Vadkan, akár árnyas rengetegeknek örülsz. 

Rettentö agyarad’ se csiszold viadalra menendö; 
Öt nekem épségben tarlsa mcg örje, Amor. 

Jaj! de vadász-vágy öt és пéна messze ragadja. 5 
Oh crdö ne legyen, ’s jöjön ebekre veszély! 

Milly ész a’ hegyeket, ’s milly düh, hálóval elállni , 
’S készantag sajogó karczokat ejtш kezin? 

Vagy mi gyönyör шkоn-геszkéм lopódzni vadaknak? 
’S görbe tövissel hó karjain ütni sebet. 10 

Mégis, hogy veled én mindig, Cerinthe, lehessek, 
Dombokon a’ hálót vinnem utánad öröm. 

Nyomdokit a’ könnyü szarvasnak fölkerese`ndem; 
’S gyors kutyа pórázát oldani fogja kezem. 

noni. ems. v. xö'r. 8 
о 
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Így tessék majd, igy, ha beszélik, nékem az erdö, 15 
Hogy hálóid elött hö kebeledre dülék. 

Ат jöhet, ekkor nem fog vadkan törbe kerülni, 
Édelgéseiben hоgy ne zavarja Venust. 

Most kivülem вenkи: ne szeress , és tiszta kezekkel 
Hálód’ tárd ki, mikép Délia szаша, szüzen. 20 

És, ha találkoznék, ki szerelmed’ tölem orozza, 
Azt a’ vadkan-agyar tépje darabra legott. 

A’ vadak’ üzését engedd most által atyádnak; 
’S jöj nehezen щёк-6 lányod’ öle'be -magad’. 

„gmx-`v Каш .ähm-Minn ihm_ 
Ют`: й'т`т». Í» -._ïïń'f`mi'ng-ŕ` w: `с;   

 

- 'mY/.le tI_ _ 
-. тёщи ‘шину. Q Фигня“. dell", 'Amm-9”» Тю“ 
_мыт‘ `.wffw'aíí’- “каш-тиха Ещё“; каштан sa wish 
„uw - “tkm (ёжит чти ai ’ò 

к 
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lll. ELEGIA.- 

_...._.... 

TAR’I‘ALMA. 

I 

Сент/1 Phoebushoz. könyörög, hogy beteg kedeese't 
gyógyz'lsa meg: маbadша ki miattaî aggodalma'ból , e's 
ke'lse'gbe esni ne engedie. Ha megkönyörül ügye'n e's a’ 
la'ny megyógyúl, Iemploma'ba menendenek mindketten, e's 
ha'laa'ldozalot mutatnak be neki, milly dicsó'se'get ma's 5.9 
tenek is kiva'nna'nak maguknall. 

Jöj, ’s nyavalyájálól a’ kedves`lányt szabadítsd meg: 
ЛЬ] lobogó hajjal Phoebe sietve ide. 

Higyj nekem , és indúlj , nem bánod meg soha, hogy te 
Orvosló kezet a’ gyönge leányra vetél. 

Tedd, nehogy a’ sorv a’ halavány izmokra vonódjék, 5 
És havi börén rút szin se mutassa magát. 

1333‘,- mi reá nézvest rettentö és veszedelmes, 
A’ sietö folyam a’ tenger’ ölébe vigye. 

Jöj legszentebb, és veled álmot ’s énekeket hozz, 
’S mindent, a’ miben a’ kór-tetem enyhre talál. 10 

Oh! ne gyötörd a’ fit, kire kedvese’ helyzete bút hint; 
’S számos igéretet a’ mennynek iránta teszen. 

Hol fogad ö, hol meg, látván kínlódni leányát, 
Nyelve az ég ellen mérges igékre fakad. 

Ne félj, Cerinth, a’ szeretöt nem bántja az isten: 
Csak te szeress, lányod’ épen ölelni fogod. 

. 8I. 
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Nincs most mért keseregj, majd sírhatsz akkor (Мggé, 
A’ mikor az több bajt néked okozni talál. 

Amde tied még, és eg‘yenes szív huzza Тeше! öt: 
’S a’ hiszelékeny nép hasztalan állja körül. 2O 

Kcdvczz, Phoebe, neved fényes fog lenni, ha kettöt 
Megmentesz, miidön életet egynek adál. 

Hirre teendesz szert , ’s örvendsz, mikor ök teremedbe 
Léptenek, és ajkuk bála-zenére fakad. 

Boldognak nevez a’ fönséges mennykara akkor, 25 
És tudományoddal bírni Начата kiván. 

ì-s 

Jegyzetek. 

2. v. Apollónak, Phoebusnak, Solnsk, mert ez a’ harom név egyet 
tesz , szép над шамоníми, mint már emlitettûk; hihetôleg, 
mivcl а’ nap’ istenc volt, ennek súgárai értetnek Шила. Ö a.’ 
zenének, kôltészetnck, jövendölésnek, és gyógyászatnnk isteno 
_ feltalálója _ volt, ’s e' versben ezen tekintetböl Мvат‘ 
segitségül. 

8. v. A’ sictô folyam ада“; т Tyberis, нотáми nevezetes vize ér 
tetik. 

9. v. Álmot, énekeket hozz: мая olly varázs шт mondj el, mi 
az a'tlmatlanságot еlhадtjа, és n’ beteg testnek könnyebülést 
szerez. 

20. v. Hiszelékeny nép, az összcfutott egyûgyüek ,- mintha már vég 
órůja küzelgctnc. Mi nm is a' köznépnél szokáshan van. 
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IV. ELEGIA. 
ч 

TARTALMA. 

отит „шnатa't ünnepli: la'nya` оплoшнot mutat 
be e'rette, e's szerencse'snek mondja maga't, hogy ó' nyerte 
meg szive't. Ke'ri az isteneket [aнейk szerelmüket мoros 
öszhangza'sban. Tudea'n , hogy а’ lege'ny is eze'rt`, ba'r 
szeme'rembó'l lílkon, eseдем/17: könyörög aze'rt Нашима]: 
tбш-e forró kамыш. 

`тé3edеt a’ melly nap hozzám, Cérinthe , csatolt le, - 
Szent és ünnepi fog lenni örökre nekem. 

Párca leányoknak , te születvén, új köteléket 
Jósola, és néked szép uradalmat adott. 

I 

Senki nem- ég , Cénnth, иgy i1iint én , és öröin égnem, -5. 
Hogyha hasonló tüz’ lobja hevíti szived’. 

A’ mint én, te is úgy, titkos cseneidre könyörgöm, 
És Nemtödre , szelid két szemeidre, szeress. 

Vedd, nagy Nemtö, ezt az adányt, és töltsd fogadalnmm’, 
Hogyha, midön rajtam csügg esze, keble hevül. l0 

Vagy ha talán már ö máshoz forralna szerelmet, 
E’ hamis oltártúl, kérlek, ijedve szaladj. 

01l! Venus , engedd, vagy mindkctten huzzuk igadat; 
Vagy ha nem, esdeklem, mentsd fel alúla nyakam’. 
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Mìnket azonban erös láncz egygyé kössön ohajtóbb, 15 
És azt semmi idö el ne szakaszsza sоhа. 

Szinte legényem is ezt kívánja , de néma titokban; 
Mert nyilvánosan illymit kifejezni pirúl. 

’S Nátális! mert mint kegyes isten, mindeneket tudsz, 
Titkon , akár nyтán kér, neki ints , megadod. 20 

JM " .L All’ #i A -'l’ 

"" щш‘ш IW.“ Jeayzetek. „мы: ’ха-ют; 
Lägwtp-,ef "Abw “umm {зим 

3. v. llárom Parcúkról emlékezik a’ régi Шпеgе, t. i. 010cm-, IJs 
chesis- és Atroposról. Елeн fontůk a.: emberek’ шаговым , 
’s mint már mondottuk, az istenek sem „цитатами meg, 
mit ök fокна hevégeztek. Külônôsen Lachesis volt az, a.’ ki 
a’ hадаишие’ sorsát meghatározta. I'gy Cerinthnek a’ szépnem 
elött kapósságot sodrott élete’ fonalába.. 

8. v. Nemtô _ Genius. A’ Geniusok, föbb lények, többen „как, 
egy fejök is Шипы": lenni, ki isteni ranggal birt és a’ tбь 
binek paranesolt` панами-ш emberek’ örzése volt kôte 
lességôk. 

18. v. Cerinth szemérmetesnek látszik lenni, ki nyilván nem bátor 
Кофрt könyörögni szerelmo’ sikerületeért. 

20. v. тыкв, a’ születésnek, mint цапфа is шnица, istene volt. 
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V. ELEGIA. ' 

TARTALMA. 

A’ la'ny Junónak „лa'мп a'ldnzik, ’s тoшна az is 
tenne' kedvee'rt öltözölt ugyan illy e'kesen, de mellelle ma's 
nak is cze’lja tetszeni , ki születe's-napja't 1111; könyörög 
ezt vele hz'v e’rzeme'nyben meglartani kegyeskedje'k , hogy 
esztendó' тиша , mint 'ma'r régi тeшьтek ünnepelhesse'k 
bara'tsa'gukat. 

Szülész Júno ezen szent tömjény-tiszteletet vedd, 
Mit neked a’ dalnok-lány’ keze adni hajúl. 

Mindenkép tied ö ma, miattad van piperében, 
Szembetünöleg hogy tüzhelyed’ állja körül. 

Ö ugyan, istennö, téged mond éke okának, 5 
Mégis`alattomban tetszeni másnak яkaх-. 

Tedd, áldott, hogy az éj a’ híveket el ne szakaszsza; 
’S ifjam’ is egy békó tartsa lekötve velem. 

Így cselekedvén, az sem kap más lányka szerelmén, 
' Méltóbb férfinak én sem fogom adni szivem’. 10 

Föl se találja az ör a’ kéjelgöket utokban; 
Adjon ezer módot csalni kezökbe Amor. 

Úgy legyen, óh dicsö! ’s jöj fényes тeщe] övedzve: 
Liszt háromszorosan V’s bor fog adatni neked. 
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Ím, miket óhajtson, lányát а' jó аnyа inti: 
Titkon azonban тást részire kémi fog az. 

Nem kevesebbé ég, mint ég oltárokon a’ tüz, 
’S meggyógyúlni, habár tudna is, ö nem akar. 

Ígv, ha az újev majd beköszöntend, ing'yen az ifjú 
Régi szerelmén már víg örömökre fakаd. 
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Vl. ELEGIA. 

_ 

г_тAв'rAьмА. 

Ke're'se't шeseлeниelc nyüatkoztafja a’ (штуkа. А’ Ife'j 
ìel , mit Лиаeи, dicsekedni nem akar. Besze'ljen 11111711r 
Ici, a’ mit akar: eмg, hogy ó’lc egз/„111811021 íllenek. 

Végre Amor megjött: hallgatnom róla szerényen, 
Mint szólnom, kevesebb volna miatta dücsöm. 

Esdö verseimet fülihez Cytheréa bocsátá, 
Öt hozzám vezeté, és kebelemre tevé. 

A’ mit igért,' megadá ÍVenus. Az hirdesse magasztva - 
Kéjemet , a’ ki keщeм még soha át nem ölelt. 

Е’ levelemre pöcsét nem jö, mindenki elöbb hogy 
Olvashassa el ezt, mint kire'czélzat esik. 

Тенeт nem szomorít: csacsogást fel' sem veszek: ö rám 
Érdemes, én voltam rája; mi nekem (Лég. l 
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VII. ELEGIA. 

TAR'I‘ALMA. 

Cerinthnek születe'snapja eliött. A’ la'ny örömest Ró 
mában ülte пoта azt, de Мевина , rokona , пogу a’ ked 
've eдeт ísmeretse'get «kайму/oма, mezöre Ite'szúl a’ la'nyt 
maga'val vínni: azonban, haszontalan agga'ly ez , mond 
ja a’ szůz, тert , ba'r testileg azon ünnepen jelen nem 
lehet is, szelleme all leже 

Itt vagyon a’ szülnap, mit Cérinth nélkül ezennel, 
Puszta magányban kell, fájdalom! ülni nekem. 

Városnál mi becsesb? Vajjonmajor illik-e lányhoz ? 
’S Érétin mezején a’ hideg ö'szi idö ? 

Aggani olly szolfosan- Szl'ißj meg,l Messála, miattam: 5 
Többször utaddaL már bút rokonodna hozál. - 

Bár elvisznek is, itt maradandl выvет, .e'rzeteimmelï,' 
'l‘enni nem engedvén , a’ mire kedvem emelt. 
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VIII. ELEGIA. 

TARTALMA. 

Min az eló'bbi elegz'a'ban kesergett, most örömmel je 
lentz' itt a’ lány, hogy az megva'ltozott. Eyy szerencse's 
гoшишt az иtаt meghiusz'ta', ’s фу kedvese’ születe'si 
toma'n vigadm'a szabad lesz. 

Mint a’ lány аkаша, mdd, elmarad a’ szomorú Ш; 
’S Rómában шлet a’ szülnapot ülni nekem. 

Vig mulatások közt fog az a’ nаp telni nekünk el, 
Mit neked egy nem чiш forduiat érni hagyott. 
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IX. ELE GI A. 

TARTALMA. 

Öröme'l мeхам-лампу .aa/.011, hogy a'llandó hůse'-_ 
ge elisme'rtel’z-ls„:` ellenben keve'sse' fájnanekîßha le-. 
ge'nye ma's шла ala'bbvaló uta'n tenne' ó'tßxmis .en шить-ш 

-- тёщ- чтиво‘ 

Kedves elöttem, hogy bennünk olly nаgy bizodalmad, 
Nem fogom egykönnven másnak eladni szivem’. 

Чаd kéj hogyha vonóbb ’s a’ mocskos виjha’ személye, 
Mint Sulpícia a’ szolga’ leánya ncked: .i 

Agganak érettem, kik -azért bánatba mcrültek, 
Ncmtelen édelgöt át ne karoljon ölcm. 
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Х. ELEGIA. 

TARTALMA. 

A’ leány forróla'zban fekszik; ke'rdezi отита, ha 
re'sztvesz-e sиoтом helyhezete'ben .9 Mer! ha nem, óh e'n 
akkor, mondia, nem шnoт ha тeg/шипе. 

Monddsza hiven szeretö lányzód aggódtat-e Cérînth, 
A’ mikor a’ forró-láz süti gyönge tagom’? 

Hаjh! én gyözni csak паgy vágynék a’ bús nyavalyákon`.- 
Hinni ha merném , аи kész vagy ohajtni te is. 

Mert -nekem a’ rontó kóron gyözhetni mi hasznom; 
Hogyha hideg szemmel nézni bajomra találsz! 
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Xl. ELEGIA. 

TARTALMA. 

 

Nem eаgу, úgy штабk, mondia a’ шnу, olly hai 
landósa'ggal iжиtaт, kedvesem, mint nem re'gen is la 
pasztallam. Ha (шёnoт valahai ve'ikemet, (шnoт valóban 
hogy legnap hozza'd nem mentem.' de engealí meg, geтe 
met akartam [Шed тkoтi. 

Kedvesem! olly forró 1-;гоnd(1а1 már nem vagy irántam, 
Mint néhány nаp elöbb sejteni hagyta nekem. 

Hogyha mit én vétték botor, ifjú éveim óta, 
Nincsen erösebben rала szomorgni okom: 

Minthogy az elmúlt éjt egyedül, rám várva, huzád ki: 
Lángjait óhajtván reт elötted ölem. 
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XII. ELEGIA. 

TARTALMA. 

Engem tőled semmi leány el nem csa'bít; ezt foga 
da'm ismeretse'günk” órája'ban. Csak te tetszel Róma min 
den sze'pei közt nekem. Vaiha csak nekem tetszene'l ’s 
ma'snak ne! így nem fe'ltene'lek. Veled e'n а’ puszta ma 
ga'nyban is megele'gedetten e'lne'k. Jai! csak ezt ne mon 
dottam volna, most maid begyeskedó'bb leszem; azonban 
én híved maradok, Venus a’ hûteleneket súitja, de a’ 
híveket szereti. 

Nem csábít engem soha töled semmi leány el: 
Ezt fogadám, Venusunk a’ mikor összekötött. 

Csak te nekem tetszel; szebb lányzót nem lel ezen nagy 
Városban, hova bár néz szanaszét ki szemem. 

Vajhaüzsak énnékem volnál szép, ’s más ne szeretne! 5 
Így megelégedten fogna lefolyni napom. 

Nem kell nékem irigy; a’ nép dicsérete sem kell: 
A’ ki okos hallgat, ’s helje” körében örül. 

Így ligetek közt is jól fognám élni világom”, 
A’ hova eddig még nem Юre ember utat. 10 

Csak te vigasztalnál, éjjel fényt rám tc derítnél, 
’S lennél puszta helyen népsokadalma gyanánt. 
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Küldhet az eg bizvást szeretöt számára ’l‘ibullnak, 
Hasztalan! a’ czélt nem fogja elérni Venus. 

Ezt fogadom Júnód’ ma‘gas istensége’ nevére , 15 
A’ kinek en buzgó tiszteletére vagyok. _ 

Mit teszek, oktalan, én? Oda van, hajh! zálogom immár, 
Nem jól esküszöm, e’ félsz haszonomra vala. 

Most te erösb lészsz, most inkább fogsz gyötreni engem: 
A’ csacsogó nyelv illy bajba taszíta szegényt! 20 

Мár teszem, a’ mit akarsz, és töled függök egészen: 
Hódolok ismérös hölgyem’ igája alá. 

Kötve azonban lní Venus’ oltárához esünk le; 
Ö a’ jón könyörül , roszrn' haragja tüzel. 

с l .’ п пгпШпп‘) на 

’ l -: „ мышиным‘ 
` l : 'mì'li mollen . 
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XIII. ELE GIA. 

TAIL'I-ALMA. 

A’ Мr hůtelense'gró'l va'doüa метут'. А’ kбит illy 
ve'lekró'l [шланг sem шип-, hogy nyugalma't [Ы ne za 
varja` ` 

Sokszoк- hütelen a’ Мr, ekkép mondja leányom: 
Mostan akarnék én lenni fülemre вшей. 

Fáj , mikor illyen nаgy bünröl kell hallani nékem: 
Nómítsd cl keserü hir szavad’, és ne гyбиrj. 
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XIV. ELEGIA. 

TAR'I‘ALMA. 

Tibullus sírverse, Domilius Машины, mellyben ke 
sereg {Датам нашит; ’s nincs már ki gyönye szerelme 
жet, e's eró's ‚шлаkаt e'nekelne. 

Téged is Шамаn, keze a’ vаd sárga halálnak, 
Virgil után elvitt Élysiumba, Tibull! 

Hоgy ne legyen, ki keserg alagyákban gyönge szerelmet: 
Avvagy férfiasan щеnа fejcdelmi hadat. 
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XV. “батика. 

TARTALMA. 

тeз-sшa! rólad akarok e'nekelni. Noha gyöngese'ge. 
met e'rzem, ’s magad e'nekelhetne'd meg me'ltóke'pen ma 
уайт, elkezdem me'gis. Ele'g legyen akaratom. A" nagy 
istenek is megele'gesznek azzal, a’ mit kitelhetó'se'gig va 
laki ad nekik. 

Énekelie'k ma'sok: e’vîla'g mint lett e's a’ bennevalók, 
e'n, csak kegyesen vedd , nagy tetteidet dlcsőltendem, 
mellyekkel híres őseidet ma'r is jóval felül mnltad. Ne 
stor nem volt olly e'kesszóló mint te, sem Ulisses neveze 
tesebb harczos. 

Senki a’ ta'bort ügyesebben el nem tudja helyezni; 
a’ fegyver forgata'sban ma'sod nincs; ütközetre katona'it 
nincs a’ ki na'lad jobban питa' elke'szíteni: ez leve', hogy 
sok ne'peket legyőzte'l , a” иышлаlтюbика! Róma'nak meg- _ 
hódítottad; még a’ föld, ma'sik fele're is ki/latolt győzö 
delmed. 

Mind ezt csak ‘шgбамd, ki Home'rhoz me'rhető, ma 
gasztalhatja me'ltán verseiben. Én, ha tudne'k is vala 
mit, a' sors’ ülete megfosztia szellememet a’ magas repü 
le'stől. Azonban nagy иигedм] nem hallgat/tatok, tőled 
van a’ mim vagyon. Tőled függök ege'szen, parancsoli 
mil ba'r, ke'sz teliesz'täie leszek, me'g ha kell, e'rted hala'l 
ra is ke'sz vagyok menni. Csak te vagy e'nekem.’ ta'rgya, 
me'g akkor is , miuta'n , több testeken hala'lomra a't költö 
zött lelkem, isme't emberi testembe visszakerült. 

эй? 
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Rólad zeпg, Messála, daloln. Bár ritka erényed 
’S gyönge eröm rettent; el fogjuk kezdeni mégis. 
És ha talán versem nem elég , mint érdemeled, nаgy 
Tetteidet méltóképen dicsél've "паgавшиi; 
Mert kivüled nincsen, ki azokrúl l’rni helyesben 5 
Tudna, hogy a’ mondottakhoz még több ne jöhetne: 
Légven akami elég. Kis ajándokom’ el ne taszítsad. 
Phoebus is a’ Créták’ adonyát, és Bacghus is , a’ vig 
Vendég, Ícarnak lakomáját vette örömmel ; 
Mint ezt a’ kutya’ és szüz’ csillaga a’ magas égcn 10 
A’ késö maradékoknak hizonyítja eléggé. 
Söt még Hercules is, mikor ö mint isten Olympba 
Tére, Molorchusnak lépe“ vígadva Шиша. 
Istenek a’ kis morzsát is kedvelve veszik, ’s nem 
Vágllak arany szarvú tulkot számukra le mindig. 15 
Vesd szemedet hát e’ nem nаgy munkára Вeщeм: , 
Szép hiredet hálám йоgy még tòhb verssel emelje. 
Mondják mások el, e’ nаgy minden Шт mikép jött: 
Mérhetlcn юапek teriben mint вzáна le a’ föld; 
Millyen tengerek a’ szárazt nyalogatva kerítik; 20 
A’ lebegö ég a’ földrül hova nyomju lnagát szét; 
A’ hozzá l-okonúlt tl'izszer melly részн-e feszl'il ki; 
’S mind ezt a’ kаньон’ üre mint kócsolja körébe. 

Bár luillyen nаgy is az , mit lner próbálni Caménúm, 
És, vagy elér hozzád, mit nem mer igérni reményem, 25 
Avvagy nem, mi emészt, legyen e’ vers néked ajálva: 
’S bajnoki tettidnek fönnen hirdesse csudáit. - 
Ат, noha dédösid dücscsel koszorúzva шишk: 
Régi atyáidnak már таk volt szép hire néked: 
Füstös képid alá mi legyen, nem kérdezed, írva, 30 
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Hajdoni nemzöid’ rényét felmúlni törekszcl, 
Hogy ю ишdшnаk több Юgy, mint néked elödid. 
Nincs llcly már, hova vésd nemzetségfádon crényid’; 
Sok kötetü hösvers fog штаtni azokhoz. 
Több tájról шnek seregestül össze tudósok, 35 
Versbcn tetteidet ’s prósában hirdeti ajkuk , 
A’ dícsérésben kiki elsö lenni törekszik, 
Én каgyek a’ gyöztes, ’s munkám hírt szüljön agyamra. 

Monddsza, ki шett a’ harcz’mezején, ki jelesbeket otthon? 40 
Téged egyenlö dücs , valamint ptt, Щen is illct; 
Mérle,9,Г imígy állang , ha egyensúly van hele vetчe , 
Föl nem emelkedik itt, ’s jobban nem száll le amottan: 
És ha külön nehezék vagyon a’ csészékbe szorítva, 
Fölkel egyik rész , mig a’ másik rész lehanyatlik. 45 
Ám ki tanúlt lázas köznépet megzabolázni 
Jobban, mint te , vаgy а‘ bíró’ haragára befolyni 
Szónoklattal? Nem vala ollyan régi Bilosnak 
Neмоrа, mint te vagy, és Itakának Ulissesse, a’ ki 
Kis hona’ hírét a’ késö maradékra Шума. 50 

Bátor az olly vén lett, Воgy három századokon túl 
A’ melegítö nap’képét Мышца szemével: 
Ez meg több idègen várost bekalandoza hátran, 
Holl lnár tengerek a’ földnek végézélein állnak: 
A’ Ciconok’ seregfêt bajnok katonái мышék; ' 55 
Nem vala Lótos elég lengö gályáit elüzni; 
Lánczait Aetnának nepшиi lakója viselte, 
Ittasodott szemeit miután leragasztja maron bur. 
Aeol’ szárnya vivé majd ötet Nérea’ habján, 
Laestrigonok’ feje, Antipater, meghódola néki, 60 
Hol nemes ~Atracié’ hüvesítö habjai щynаk. 
El Нeт váuozik ö Circének hüvöletére , 
Bátor cz a’ napnak vala lánya , штыкe] ügycs volt 

9 -21 



134 минным misvEns. 

’S büvölctekkel más forтяп adhatni az ónak. 
Cimmerieknek is éjl tartó földére clére , 
Hol fölkelni napot soha nem lát szem, ’s lcnyugodni, 
Járjon az a’ földön fölül, avvagy járjon alatta. 
Maid Plútusnak is ö bús országába leszállott, 
’S lelkeit ott a’ hösöknek szemlélte mulatni. 
Átkele Sírének’ zuhatagján kompja sietve. 
A’ kettös vésznek szorosan elsurrana mentenî 
Scilla’ dühöngésén meg nem rettenhete lelkc, 
A’ mikor a’ hab közt öt az kutyamódra ugatja: 
Rögzött kénye szerint meg nem törhette Carybdis. 
Bár hullámival a’ tengert mozgatja toronykint, 
Vagy vize elfogyván feneketlen medre kilátszott. 
El ne feledjük még a’ nap’ nyájában esett kаш; 
Úgy ne szerelmét, és mezejét atlanti Calypsnak; 
’S ritka kalandjának végét , Paeácia’ földét. 

Már ez az ismérös földön történik akár így, 
Vagy pedig a’ rege ílly álomképeknek adója; 
Lássa az, öt te hatós ékesszólással elözöd. 
A’ haditanban nincs ki neked léphetne nyomodba: 
Mint kelljen, tudod a’ táborhelyet elszigetelni; 
Ellenek ellen hol hasznosb szarvassal ovódni: 

Ái-kolatokkal melly tájékot jobb bekerítni: 
Hogy mind édes víz elegendö légyen italra, 
Mind oda könnyen férj te, ’s erövel küzdve az ellen, 
’S edze vitézidnek hös lelkét a’ badi munka. 

Súlyos kоpу“` ’s gyors nyilakat ki hagyít el ügyesben? 
Biztosban ki tanúlt tárgyat szétzúzni fokossal? 
A’ pаjzán paripát móddal fékezni ki képesb, 
És a’ késlödö’ zaboláját таki ereшт? 
’S így egyenes pályán vele szél’ módjára haladni, 
Чад rövidebb téren körben közeledni irányhoz. 
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Vértct azonkép, mint kell, jobb 's bal részre ki forgat? 
Honnan az ellennek fenyeget dárdája leginkább. 
Pontra parittyával van-e , a’ ki találna szorosban? 
Végre, midön már jelt ada a’ kürt összecsapásra, 
’S a’ bátor seregek cваtа rendben lépnek elöre;' 100 
Tervet készítned nem csik nаgy gondba tenéked, 
Jobb-e, ha a’ katonák magukat négyszögbe szorítják, 
Úgy, hоgy rende sehol hézaggal bontva ne légycn; 
A’ hadi tényt vagy ш osztályban Кeщаeni kell-e, 
Össze hоgy a’ jobb szárny ballal, ’s ez csapjon amazzal? 105 
’S két hadat igy kettös gyözeниet hagyni nyeretni. 

Versem azonban nem kétes dicséreteket füz: 

Lett hadi dolgokrúl éneklünk. Erre tanúk a’ 
Lápidiaek’ katonái, tanúk hó-lepte heщek közt 
Elszórtan lakozó vad Pannonok, és gyerek évtöl _ 110 
Роща, gerely’ viseléséhcz nött szükös Arumpin: 
Kit, mi nagyon vё1gаncz , vén korban is, a’ ki ha szemlél, 
Nestori háromszáz évét nem года csшiй1nî;_ 
Bár már száz kikele: röppent ösz fürtein által, 
Mint evet. olly hamar a’ gyors Юrа felugrani képes, 115 
’S аzt zabolájánál fogvást kényére vezérli. _ I 

A’ te vitézséged Rómának azokra is айjа 
Jármait, a’ kik még meg nem görbültek elötte. 
Mög ez mind nem elég: tényidre magasbakat építsz7 
Mint bizonyos jelek azt nékem tudtomra adák volt: 120 
Ámythaoni Melamp mit meg nem fejthet eшggé. 
Nemde midön hoшиk beköszöntött Vigan az újév, 
Ölteni fоgы fcl to magadra tyrusbeli köntöst? 
A’ tcngerböl milly gyönyörün tündökle ki a’ nap: 
Dühöugö szelck a’ légben megszüntek üvöltni: 125 
A’ folyamaknak nem görgött vize régi szokáskint: 
Tongeren a’ csöndnek hékes takarói nyugodtak: 
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A’ könnyü levegö’ árját nem szegte madár szárny: 
A’ négylábu vadak ligetekben nem legelésztek: 
Szent fogadalmad alatt ekképpen hallgata minden. 130 
Júpiter is felbö kocsiján elhagyta Olympot, 
A’ mennynek közelét, ’s hozzád betekinte kegyelve; 
Ahitatos kéréseidet felfogta fülével, 
’S int vala, hogy mindent megadand. A’ lángok ezekre 
Oltárodról vig lobogással nyúltak az égre. 135 

Lépj kijelelt pályádl-a tehát híróvel az e'gnek: 
Eddigieknél szebb diadal fog részeden állni. 
Szomszéd Gallia nein vet gátot fegyveresidnek; 
Sem kiterült ’s harczotgyözö Hispánia’ földe; 
Nem théraeusi nép, ki lakását Vette vadon közt; 140 
Avvagy Cyrusnak butasága, sebes habu Cyndes , 
Melly mezejét több Öbleivel nedvíti Arectnek ; 
Úgy nem Araxes , hol Tomyrisnak múlt uraság-a: 
Sem pedig a’ naphoz közel élö rusnya Padaeek, 
A’ kik vad lakomájokrúl hirhedve levének. 145 
Nem Histrus ’s Tanais, Geta melly tájt lakja Mosynnel: 
Szóval, merre határt a’ földnek vet vala tenger, 
Nincs nép fegyverrel neked, a’ ki mer, ellened állni. 
Rád vár Britt, kit még le nem ültete római fegyver. 
Е’ földnek naptól melegült másik fele rád var, 150 
Mert ezt a’ levegö mindenkép környülövedzi; 
És az egész földgömb öt fö égövre van osztva. 
Tél’ fagya a’ kettöt szün nélkül gyötreni szokta, 
Mindig sürü köd ül a’ földnek szine fölött ott, 
Nem hömpölyg kiszabott medrében semmi folyóvíz, 155 
Mert tüstént mereven jeggé fagy az összc ’s havakká , 
Tudnillik hova nem hathat súgárival a’ nap. 
A’ közepet mindig Phoebus melegíti tüzével, 
Járjon -akár közelebb a’ földhöz nyári körében, 
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Vagy télen rövidebb pályán végezze futását. 
Ш nem metszeget a’ szántóvas földhe barázdát; 
сiйта nem érik, nem gуй)t réten вenы takarmányt. 
Nem mível Ceres és Bacchus tág telkeket itten; 
Állatok a’ kiaszott pusztákon nem szaporodnak. 
Termönk e’ közepett veve állást ’s a’ fаgyаю közt, 
És vele a’ földnek hason övzetü másfele részén, 
Melly a’ gönczöltül egyirányos távolodásért 
Mértékelt, leget a’ lég törvén ellen-erövel. 
Innen az évszaknak nálunk `шпана mosolygó; 
Щen okúl az ökör jármot fölvenni nyakára, 
És a’ gyönge borág terebélyes Гаkrа fonódik; 
Sarló éveken át érett gabnákat аrаt le, 
Földet vas, habözönt rézzel vont gálya hasítja; 
És a’ várfalakon nаgy falvak látszanak által. ' 

Маш, ha vitéz teшd’ követendik szebb diadalmak, 
Mind két részein a’ földnek fog lenni neveй nagy. 
Illön tetteidet kihiresztelhetni eröm nincs, 
Versimhen maga bár bölcs Phoebus lenne segítöm. ’ 
Е’ heli vállalatot várhatsz csak Valgiusodtú!, 
Legközelebb ki Homérushoz van lelki eröre. 
Környülményem idöt illyesmire nem hаgyа nékem, 
A’ sors’ üldjei is még mindig rám nehezednek. 
Hajdaniban házam böséggel telve virágzott, 
Számos holdaimon termettek sárgа kalászok, 
A’ sok gabna helyet tágas csüreimben alig lelt , 
Dombos telkeimen legelésze ezernyi fehér júh; 
Gazdának, raholó ornak , farkasnak elég volt. 
Most csak az óhajtás van meg; mert bánatom újúl, 
Mennyiszer az elmúlt esztendök шnаk eszemhe. 
Érjen azonban több rosz, ’s mim van, veszszem el azt is, 
Rólad fog mindig hiven emlékezni Camoenám. 
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Nem csak versiink áll tcneked föl tisztelotedrc: 

Értcd kész vagyok a’ széles tengel're hajózni, 
Bár azt a’ télnek villaros szele hajtsa hegyekre: 
El vagyok érted egés'z haddal megvíni tökélyve, 
El, gyarló testem’ hetaszítani Aetna tüzébe. 
A’ mi vagyok, töled van: gondom nem nagy irantam: 
Légyen néked, bármi kevés is: Lydia’ gazdag 
Kincsire nem török én, sem nаgу hírére Gylipnek. 
Küldni seln óhajtok számodra melétei verset. 
Hogy ha egészen fog dalom, avvagy része fejedben 
Élni, vagy azt ha talán végkép már elfeledéd is: 
Énekeim véget nem fognak rólatok érni. 
Akkor sem, ha leszállt testem már a’ ra'vatalba. 
Messe el éltemnek fonalát a’ Párca korán мr, 
Vagy nagy idöt érjek; mégis változva alakban, 
Képem akár sebesen szaladó csödörre cseréltem; 
Vagy bika, a’ lassú marháknak dísze, leendek; _ 
'l‘estem akár szárnyas madarat mutat; évek után is 
Újra felöltözvén volt emberi szép tetemembe , 
Èneke nyelvemnek rólad fog zengeni folyton. 
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Tudnivalók. 

L А’ magyar tudós társaság ezen munkának csak kiadója 
lévén, nem kezeskedik а’ benne követett nyelvszabályokról, 
sem irásmódról, sem végre akármi nemü nyelvet ’s irást 
illetö elvekröl: egyedül arra kívánt a’ kéziratok bírálatában 
ügyelni, hogy az elfogadott és sajtó alá bocsátandó munka, 
mint egész, egy vagy más tekintetböl ajánlható legyen, ’s a’ 
literatura’ jelen állapotjában kiadásra méltónak tartathassék. 

'2. Nem vizsgálhatván meg a’ bсnyujtott kéziratokat a’ 
társaság fejenként és egészben; ez, u. m. мыт Tibullus' 
elegia'í ne'gy könyvben, Egyed Antal lev. tag által fordítva, 
Horvát Endre és Kölcsey Ferencz r. паgok’, mint e’ végre 
hivatalosan megbízottak9 ajánlására, adatott sajtó alá. 

3. A’ társaság által kiadott kéziratok” sorában ez XCI. 
sнати. 

Pesten, május 31. 1845. 

D. SCHEDEL FERENCZ , 
titoknok. 
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