C . 1 VALERIUS

CATULLUS:
[ PÉLEUS LAKODALMA]
(64. költemény) 2
Péliusi 3 fenyves bérc tetején nőtt hajdani törzsek –
mondják – Neptúnus hullámzó habjain úsztak
a' Phásis folyamához, el Aeétés földjére, 4
hogy kiszemelt daliák (Argosnak színe-virága), 5

1

Ejtsd: gá-i-usz.
A fordítás C. J. Fordyce 1961-es oxfordi magyarázatos „Catullus”-a
alapján készült. A néhány eltérésre jegyzetek utalnak.
3
Fordítói szabadsággal péljuszinak ejtem – miként Arany János fjúnak az
Úr nevét A hamis tanú 4. sorában (vö. az „ifjú” régóta szabályos, ill. az „óriás”,
„Mária” gyakori órjás, márja ejtésváltozatával). [Efféle synizésisszel egyébként
(ld. M. Leumann: Lateinische Laut- und Formenlehre. München 1977. 129–130,
429. és E. H. Sturtevant: The Pronunciation of Greek and Latin. Westport,
Conn. 1977 (= 21940). 144–5.) – Homéros nyomán – már Ennius is élt (pl.
„ǎv i̯ um” Ann. 94 V 3 = 98 W), majd később többek között Vergilius (pl. „Lāvīn i̯ a” Aen. I 2) és a népnyelv is. Alkalmasint maga Catullus sem pharszaliamot
ejtett a 37. s. élén (mint W. Kroll: C. Val. Catullus. Stuttgart 3 1959. 149. és
mások vélik; vö. Fordyce 283.), hanem pharszáljamot.]
4
Catullus kedvelt – és kifejező – spondīacus soraiban (a későbbi gyakorlattal szemben) olykor megengedi a ...3 FD5 M vagdalást (pl. „... et āeriā cǔpressū” 291. s.) és a 4. lábbeli spondēust is [bár némely más dologban éppenséggel ő a szigorúbb: kerüli pl. a csupa dactylusból álló (holodaktylos) hatlábat
és – hellenisztikus mintára – a 4 F szóhatárt („Hermann-híd”)].
5
A sor Csengeri János: Catullus versei. Bp. 1901. 105. érdeme.
2

2
kívánván az aranygyapjút elvenni a kolkhtól,
bátran a sós tengerre sebes bárkán kifutottak,
szántva a mélykék víz tükrét a fenyőfa lapátok.
Nékik a fölvárak bástyáinak isteni őre
ácsolt járművet maga (száll is a friss fuvalommal),
10 ráépítve fenyőbordákat a görbe gerincre:
ez hasitotta először a szűz vizü Amphitrítét.
S ott ahogy orra a szélborzolt fölszínbe csapódott,
és evezői fehér tajtékot vertek a habra:
ősz 6 örvényéből kimeredt a vizeknek a sellő
15 Néreїsek szeme, ezt a csodás tüneményt bámulván.
Tengeri nimfáknak csak e nap (máskor ‹sosem›) érte
ember pillantása mezítelen isteni testét,
emleikig bukván ki az ősz örvény tetejéből.
Ekkor gyúlt – tartják – Thetisért Péleus szerelemre,
20 s ekkor az emberi nászt Thetis el nem lökte magától,
s ekkor Atyánk maga adta Thetist Péleushoz arául.
Óh, magzatjai visszakivánt régmúlt csodakornak,
23 a hős daliák, üdv, istenutódok! ‹Jó› anya szülte
23 b jó ivadék, legyen üdv neked, óh, ‹legyen üdv neked is›mét! 7
Gyakran fog versem, gyakran titeket szólítni,
25 s téged, kit boldog nász így fölemelt, a leginkább,
5

6

A hagyományozott „incanduit unda, | … candenti” szövegrészt Aldina
óta több kiadás (így Fordyce is) „incanuit etc.” formában tartalmazza – pedig
ésszerűbb föltételezés, hogy az előző sori „incanduit” -hoz idomult az itteni
„canenti” (amint Haupt–Vahlen nyomán Csengerink is hozza), ráadásul az
„…andu… unda” hangjátéka révén így dallamosabban is szólna.
7
Peerlkamp „iter‹um, salvete, bonarum›” kiegészítése szerint – Fordyce
Munroé („iter‹umque iterumque, bonarum›” ’... ‹legyen újra meg új›ra!’)
mellett ezt tartja legvalószínűbbnek. L. Müller „iter‹um placidique favete›”
javaslatával: ’… istenutódok! o édesanyátok | jó ivadékai, üdv ism‹ét! s legye tek segitőim!›’.
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thesszalok oszlopa, ó Péleus: maga Juppiter adta
néked, az istenek Atyja, tulajdon szíveszerelmét!
Rád várt karja Thetisnek, a legszebb Néreus-lánynak?
és hozzád engedte tehát Téthýs unokáját
s Óceanus, ki vizével a földet körbekeríti? …
És fölvirradván a kitűzött frigyre a várva
várt napok, élénken gyülekeznek Thessaliának
minden részéből, teli boldog néppel a kastély:
vélük ajándékok, s örömöt hirdetnek az arcok.
Hagyják el Cierost, már árva a pthíai Tempé
s Cránnón házai és városfala Lárísának:
Pharsálus 9, hova mind gyűlik, pharsálusi hajlék.
Senki se szánt a mezőn, barmok nyaka elpuhulóban,
nem tisztítják görbe kapával a földön a szőlőt,
nem törnek rögöket dőlt szántóvassal az ökrök,
nem ritkítja a fák árnyékát késsel a kertész, 10
rücskös rozsda emészti a használatlan ekéket.
Ámde az ő palotája, ameddig nyúlik a pompás

Magát Péleust magasztalják a következő sorok, majd a párkák énekének
(323–381. s.) a kezdete, a folytatása pedig fiának dicsőségét idézi meg, a 76 –
115. s. Théseus szabadító hőstettét állítja elénk, a 384–396. pedig ismét az
egész nemzedék kiválóságát. (Második személyben szól a költő Péleushoz a
28–29. sorban, Théseushoz a 69.-ben és Ariadnéhoz a 253. sorban.)
9
Szó szerint – „Pharsāl i̯ am” olvasattal (vö. a 3. jegyzettel) – ’Pharsáliába’
gyűlnek. Fordyce és mások (Pontanus nyomán) „Pharsalum”-ot írnak. (Az in
hiányának lehetőségéről ld. J. B. Hofmann–A. Szantyr: Lateinische Syntax und
Stilistik. München 1a 1972. 50.)
10
A 40. és a 41. sort Ramler nyomán fordított rendben közli
F. W. Cornish–G. P. Goold: Catullus (in: LCL 6). Cambridge, Mass. – London
2000 (= 2a 1995). 100. (Devecseri Gábor: C. Val. Catullus összes költeményei.
Bp. 1938. 120–1. is úgy hozza) – pedig (ha nem akarnánk is lehetőleg
ragaszkodni a hagyományozott szöveghez) ezzel sem sikerül egészen „rendet”
teremteni a mezőgazdaság elhanyagolását festő sorok festői rendetlenségében:
a 38., 40. és 42. sor a szántás, a közbülsők meg a kertészeti munkák
félbemaradását ecsetelik.
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kastély, úszik aranynak, ezüstnek fényárjában.
Széken ivor villan, kelyhektől csillog az asztal …:
dús kincseknek örül tündöklőn mind az egész ház.
Bent meg a hajléknak mélyén, készítve a nászhoz,
indus agyar berakással az istennő nyoszolyája,
s rajta piros bíborcsiganedv színezte terítő.
Régi kor embereit hímezték rá e lepelre,
hősi erényeiket hirdetvén mesteri módon:
Így hullámmorajos partszélén Día szigetnek
nézi merőn Théseust, mint tűnik előle csapatja,
féktelen indulatok dúlván a szivét, Ariadna,
s még maga sem hiszi el, hogy amit lát, látja valóban:
épp most, tőrbe csaló álmából kelve-riadva,
döbben rá keserűn: egyedül van a puszta fövényen.
Ifja viszont evez önfeledetten, szökve a vízen –
és üres esküi mind szállhatnak a szélviharokkal.
Messzi a Mínós-lány a moszatból nézi merőn, hāj,
nézi (szemecskéjén 11 komor árnyék) bakkhaszoborként 12,
s gyötrő aggodalom zajló hullámai hányják.
Nem köti vissza finom kendőjét szőke hajára,
nem födi már, betakarva a keblét, könnyü ruhája,
nem tartják tejszín emlőit a körszalagok sem:
testéről mindez szanaszét lefoszolva egészen,
lába előtt nyaldosta-zilálta a sós hullámzás.
Ám most mit neki fejkendő, mit a lebke ruházat!
teljes szíve, a lelke, egész elméje terajtad,
csak rajtad csüngött, Théseus, kétségbeesetten.

A „szemecske” nem a hősnő szemének méretére utal, hane m –
(népnyelvi ihletésű) bensőséges, lírai elemként – gyöngéd szánalmat, együtt
érző szeretetet fejez ki [miként a mi Zrínyink (Catullus olvasója) is lovak iránti
szeretetében és csodálatában ír majd a szultán harci ménjének „fejecskéjé” -ről
(Szigeti veszedelem II 33.2)].
12
A bakkhaszoborszerű hősnő még Théseus felé néz, maga a hasonlat
azonban már Bacchus 251. sorbeli megjelenése felé is.
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Ah, a szegény lány! mennyi csapással csüggesztette
őt, szerelem tövisét szórván, Erycína, szivébe 13,
aznap már, amelyik naptól Théseus, a szilaj hős
(elhagyván csipkés píraeusi tengerpartját)
Gortýn zordon urának az országában időzött.
Mert hajdan – rege őrzi – a dögvész rémületétől
Androgeón megölése miatt váltságra szorítva,
válogatott fiait s vélük szüzek ékességét
küldte a Cecrops-vár étkül Mínótaurusnak.
Kisded bástyáik hogy ilyen bajok aggasztották,
Théseus hős önnön testét vetné oda inkább
drága Athénjáért, de a nem holt cecropidákat
holtakként többé nem tűrheti elhurcolni.
Így jut el aztán lágy szellők röpitette naszádján
végre a nagy Mínóshoz, a pompázó palotába 14.
Épp csak rávillant szeme vágyakozón a királyi
szűznek (még otthon finom illatu lánynyoszolyácska
dédelgette, az anyja szelíd ölelése vigyázta –
a' kies Eurótás vize sarjaszt 15 ily csoda mirtuszt 16,
és a tavasz bont ily pompás szineket melegével),
s már nem bírta levenni tüzes szeme pillantását
róla, amíg teljes lényébe nem itta a lángot,
s át nem járta a láz mélyső velejéig egészen.
Jāj, te vad indulatok kőszívű szítogatója,
szent Fiu, búbajokat ki vegyítsz örömökkel a földön,
és te, kié Golgí és Ídalium lombsátra,
mily bősz hullámokba taszítottátok 17 a fölgyúlt

Azaz: ’őt Erycína, a vágy tövisét ültetve szivébe’.
Vagy eredeti értelemben véve a „sēdēs”-t: ’végre a fönséges Mínóshoz,
a nagyszerü trónhoz’.
15
A „progignunt” olvasat helyett Fordyce a baehrensi „praecingunt” változtatást veszi be szövegébe: ’ily mirtuszt zár körbe az Eurótás folyamárja’.
16
A mirtusz egyszersmind Venus szent növénye is!
17
A „quālibus flūctibus” inkább költői datīvus dīrēctiōnis lehet a nyomatékosító jelentésű „jactō” intenzívum mellett, mint ablātīvus īnstrūmentī a
gyakorító értelemben vett „jactō” (’dobál, hány-vet, hánykódtat’) mellett.
14
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lányt!: csak szőke hajú jövevénye után sóvárgott.
Csüggedező szívébe mi kínzó aggodalom szállt!
sokszor aranyszínnél mint 18 sápadt jobban el arca!
megharcolni mikor készülve a torz fenevaddal,
halni akart Théseus vagy örök hírt nyerni jutalmul.
Némán elrebegett fogadalmai mégse hiába,
tetszés nélkül igértek az égnek gyermeki kincset;
mert amiképp a magas Taurus tetején koronáját 19
rázó tölgyet avagy gyantás fenyvet (tobozostul)
féktelen orkán tép, kicsavarva a törzset a szélvész;
dől is már s tőből fordulva ki elvágódik,
széltében mindent, amit útján ér, letarolva:
úgy aratott diadalt Théseus, leterítve a szörnyet –
hasztalanul döfködte csak az szarvával a semmit.
Ekkor a hős épen, dicstől övezetten elindult:
tétova lépte követte finom fonalának irányát,
hogy kifelé jöttében az útvesztő kanyarokból 20
meg ne zavarja a ház kibogozhatlan szövevénye.
Ámde mit említsem hosszabban (a vers elejétől
elkanyarodva), miként is hagyta a lány el az atyja
színét, és mint húga s az anyja szelíd ölelését
(bár csodamód élt-halt 21 a szegény szüle magzatjáért),
és kellett inkább neki Théseus drága szerelme,
vagy mint ‹érte› hajón el a habzó díai partot,
és mint hagyta el őt, mikor álom szállt a szemére,

Szó szerint ’mennyivel’ [„quantō”] – de Fordyce méltán hajlik Faernus
„quam tum” (’akkoriban mennyire [sokszor]’) megoldása felé: ’mily gyakran
sápadt el aranynál jobban az arca!’.
19
„Brǎcchia”, mert Fordyce „brăchia”-ját a mérték kizárja (ugyanúgy a
332. sorban is).
20
Vagy ’hogy a tekervényes Labirintusból kijövőben’?
21
A hagyományozott „leta”-t mások nem (Lachmann-nal) „laetabatur”,
hanem (Coningtonnal) „lamentata( e)st” alakra egészítik ki: ’majd' bele is
pusztult a szegény, kicsinyét gyászolván’.

7
hitvese : ment, kitörölve az emlékét kebeléből?
Őrjöngvén – mondják – háborgó indulatában,
gyakran tört mélyről fakadó jajszó ki szivéből;
s gyötrelmében hol meredek hegyfokra hatol föl,
onnan bámul a puszta vizek torló tömegére,
hol meg a locska habok kicsapó sós áradatába
gázol, fölhúzván csupasz ikráján puha leplét;
s ily kétségbeesett panaszokra fakadt keserűen
(tompa, el-elcsukló hangon s könnyekkel az arcán):
„Hát ide hoztál el, hűtlen! honi isteneimtől?
hűtlen! e puszta fövényparton hagytál el, o Théseus?
Hát így szöksz tőlem, nem félve az égi hatalmat?
jaj, mindent feledő! átokvert esküszegéssel
térsz haza? semmi se tudta tehát vad lelked e tervtől
elfordítani? nem támadt föl benned a részvét?
kíméletlen, csak nem esett meg rajtam a szíved?
Bezzeg előbb nem ilyen csábítással hitegettél
hízelgőn, nem e sorsot igérgetted nyomorultnak! –
ám boldog lakodalmak, a hőn várt nászi dalok mind
(szétszaggatva a kósza szelektől) szertefoszolnak.
Férfiu esküinek többé nő már sose higgyen!
férfi szavában hogy megbízhat, már ne remélje!
Míg áhít valamit sóvárgó lelkük elérni,
esküdnek gátlás nélkül, fűt-fát megigérnek –
ám sóvár szívük bujasága mihelyt kielégült,
már sose töprengtek 23 szavukon, már mit nekik eskük!
Tégedet én a halál örvényének közepéből,
ím, kiragadtalak; és hagytam, hogy vesszen a bátyám,
22
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A „conjūnx” az, akit párjával szíve-szava összeköt, tehát ’házastárs’, de
’jegyes’, sőt ’kedves, barátnő’ is. Regénk változatai nem értenek egyet abban,
hogy Théseus csak megígérte vagy meg is kötötte, netán el is hálta -é a házasságot Ariadnéval (van, aki két közös gyermekről is t ud). Théseust mindenesetre
(Catullusnál is) „hit”, eskü – ha nem is esküvő – kötötte hősnőnkhöz.
23
Pontosabban: (mint legtöbben:) ’már sosem aggódtak [metuēre] szavu kért’ – vagy (Czwalina Fordyce-ot is csábító föltételezése alapján:) ’mit se
törődnek [meminēre] a szép szókkal’.
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csak te, csalárd, ne maradj végszükségedre magadban:
s »hálából« odavetsz széttépni vadak- s madaraknak
zsákmányként, és föld se borul majd holttetememre.
Vajh mi oroszlán szült téged sziklás szakadékban?
tajtékával mily tengernek hányt ki a méhe?
mily Syrtis, mi mohó vad Scylla, mi szörnyü Carybdis?
hogy becses életedért e fizetség lett a jutalmam!
Még ha szived mélyén nem akartad is egybekelésünk,
mert zord édesapád szigorú szava visszariasztott,
bízvást lakhelyetekre vihettél volna magaddal:
szolgálnálak téged örömmel mint a cseléded,
tündöklő lábod forrásvízzel mosogatván,
vagy bíborszínű lepedővel vetve az ágyad … –
Ó, de minek keseregnem a lélek nélküli szélnek
bajtól megtörten? nincs érzékekkel az áldva:
meg sem hallja a szót, és választ adni se képes –
ő pedig ott jár már valahol közepén a haboknak,
és nincs itt emberfia senki az árva moszatban.
Így csúfol meg végórám idején a kegyetlen
Sors 24: még azt is irigyli, hogy elpanaszoljam a búmat.
Juppiter, ég és föld ura! bárcsak a cecropidáknak
tatjai Cnósusnál sose érték volna a partot,
és rémséges adót hozván a dühös bikaszörnynek,
csalfa vezérükkel ne kötöttek volna ki Krétán 25,
és e galád idegen, bősz tervet rejtve a drága
külsővel, bárcsak sose szállott volna mihozzánk!
Mert hova térhetnék? mi reményem van letiportnak?
Hágjak az ídai hegycsúcsokra? – de tombol a tenger
óriás örvénnyel köztünk, elzárva vizével!

Fordyce és mások köznévi „fors”-ával szemben a Georges-szótár
(Hannover 1985) I. 2822. hasábja, Kroll 166–7. stb. a görög ’Tykhé’-t látja
benne – persze inkább csak költői megszemélyesítésként kárhoztatja őt a hősnő,
nem anyai nagyanyai dédnagynénjeként (mint személyes istenséget).
25
Másokkal együtt Fordyce szerint is valószínűleg „in Creta”-t kell olvasnunk, de a főszövegben megmarad az „in Cretam” változatnál: ’és a szilaj bika
rémes adójával sose bontott | volna vitorlát Kréta felé hűtlen kapitányuk’.
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Vagy számítsak apámra? – kitől én szöktem el éppen,
s avval az ifjúval, kit bátyám vére fürösztött?
Vagy vigaszom legyen az: mátkám hűen szeret engem? –
az, ki sietve feszíti az árnak erős evezőit? …
S más csak e part 26, ez a puszta sziget (hol még födelem sincs)!
és nincs semmi kiút, hisz a tenger habja körülzár:
semmi menekvés, semmi remény! minden süket erre,
elhagyatott minden, minden csak vesztem igéri.
Mégsem húny a halállal előbb ki világa szememnek,
s tikkadt testemből hamarabb nem száll el az érzék,
mint hogy végórámon e hűtlenségre a méltó
megtorlást ki nem esdem az isteni gondviseléstől.
Hát ti, akik bűnét megbosszuljátok a férfin,
Eumenisek (fejetek kígyófürtös koszorúja
fennen hirdeti, hogy mint forr a harag szivetekben),
óh, hozzám, hozzám jertek, halljátok e jajszót,
melyre fakadnom kell legbensőmből nyomorultnak,
védtelenül, lángolva, bolond láztól vakitottan,
s mert joggal támad legmélyéről a szivemnek,
adjátok meg, hogy meddő ne maradjon a gyászom:
épp ami lélekkel Théseus sorsomra hagyott itt,
Istennők, azzal tegye tönkre magát s az övéit!”
És hogy fájdalmas szívéből ily szavakat szórt,
bűnhődést könyörögve a bősz tettekre szorongón,
bólintott fő-fő hatalommal az ég fejedelme,
s mozdulatán 27 rendült föld és tarajos vizek árja,
s fénylő csillagait megrázkódtatta a mennybolt.
Théseus elméjét vak köd szállotta meg erre
és kitörölt mindent emlékvesztett kebeléből,

A kézirati „litus”-szal. – Palmer „colitur” javítása szerint (Fordyce is):
’Máskülönben (v. mindezen kívül) egy hajlék sem építi be (azaz teszi
lakhatóvá) a magányos szigetet’, ’És e sivár szigeten nem emelkedik épület egy
sem’, ’S még csak e puszta sziget, hol nem vár emberi hajlék’.
27
Heysével (mint Fordyce) „motu” – de talán inkább (Faernusszal) „nutu”:
’s ettöl az intéstől (v. bólintásától) megrendült föld meg a borzas | tenger, s
fénylő csillagait megrázta a mennybolt’.
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mit rábíztak s ő eddig híven meg is őrzött,
és nem vont föl drága jelet szomorú szülejének:
lássa, Erectheusnak sértetlen köt ki a partján.
Mert – így mondják – még mikor istennői faluktól
engedné Aegeus a szelekre fiát seregével,
átfogván, ifjú lelkére kötötte e szókat:
„Egyfiam, hosszú 28 éltemnél drágább a szivemnek!
kénytelenül, fiam, én kockázatos útra bocsátlak,
késő vénségemre alighogy visszaadattál, 29
mert balvégzetem és a te forró férfierényed
(bárhogy bánt) eltép tőlem, noha jól se lakatta
még bágyadt szememet gyerekemnek drága alakja 30:
hát nem örömmel, nem víg kedvvel küldlek utadra,
és nem is engedem azt, hogy jó sorsnak jeleit hordd,
ontom előbb inkább lelkemnek bús panaszárját,
ősz fejemet földdel-porral rútul beborítva,
s ingó 31 árbocfádra sötét vásznat vonok aztán,
gyászomat és lelkemnek emésztő lánglobogását
hogy hirdesse ibér rozsdával festve vitorlád.
Ám az itónusi szent helyek istennője – ki törzsünk
és az Erectheus-vár őrzője, miként megigérte –
hogyha megadja karod fürdetned a szörnybika-vérben,
emlékezz a parancsra, melyet lelkedre kötök most,
élénken, s ne törölje ki onnan semmi idő se:
rögtön ahogy föltűnnek előtted az itthoni dombok,
vetkőzzék le a gyászt a vitorlák rúdjai körben,
és a fonott kötelék vonjon föl hószinü vásznat,

Vagy ’Egyetlen fiam, óh, drágább, mint éltem egésze!’ – esetleg Hoefft
„longe” módosításával: ’Egyfiam, éltemnél sokkal drágább a szivemnek!’.
29
Némelyek (pl. Cornish–Goold 112.) fölcserélik a 216. és 217. sort.
Csengeri 116–7. (latin szövegével ellentétben) és Devecseri 132–3. (latinjával
összhangban) szintén így fordítja őket.
30
Vagy ’óhajom ellen is elválaszt tőlem, noha gyönge | látásom fiam édes
alakjával be se telt még’.
31
Esetleg a „vagō” fordyce-i értelmezését véve alapul: ’majd a bolyongó
rúdra sötét vásznat feszitek föl’.
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hogy mielőbb meglátva, elértsem örömteli szívvel
boldogságom, amint a szerencsés nap hazahoz majd.”
Bár Théseus 32 eddig híven gondolt is e szókra,
most, valamint széltől szétfújt felhők a havas hegy
égbe magasló csúcsa fölűl, elszálltak eszéből.
Apja pedig, hogy a várfokról kémlelte a távolt,
szüntelen aggódó szemefényét könnyel apasztva,
nyomban amint meglátta a szél röpitette 33 vitorlát,
fejjel a mélybe vetette magát tetejéröl a szirtnek,
abban a hitben, hogy Théseust elvitte a balsors.
Így apját gyászolva fogadta a ház a szilaj hős
Théseust: mint mi keservet a Mínós-lányra hozott ő
szíve feledségével, olyan sújtotta le őt is.
Az még búsan nézte a tűnő bárkagerincet,
sebzett szívében tenger bánattol emésztve,
ám másunnan már a virágzó ifju Iacchus
szállt (szatirok kara véle s a Nýsa-nevelt szílének):
rád vágyott, Ariadna, teérted gyúlt szerelemre.
És körülötte amott 34 – „Evoé!” – őrjöngve rajongtak
tébolyodott bakkhák, – „evoé!” – fejüket fölvetvén.
Egy részük befödött végű bottal hadonászott,

Eredetileg „Théseus bár” állt a szövegemben – a „Bár Théseus”
változatot Szepessy Tibor professzor úr, az Antik Tanulmányok c. folyóirat
főszerkesztője szívességének köszönhetjük.
33
„Īnflātī” – Fordyce a főszövegben Sabellicus „infecti”-jét veszi át: ’a
festett vásznu vitorlát’.
34
Skutsch „cui tum alacres” javaslatával (ld. Fordyce 307.). Baehrens
„quicum [i. e. ’quibuscum’] alacres”-t ír: ’S vélük szerte rajongva a bakkhák
tébolyodottan – | „Juhhéj!” – tomboltak, – „juhhéj!” – fejüket fölvetvén.’;
többen azonban (így maga Fordyce is) Bergket követve hiányt sejtenek e sor
előtt, és „quae tum alacres”-szel kezdenék: ’‹És kusza repkénnyel koszorúzva
nyomukban a bakkhák: [v. vmi hasonló]› | ott tomboltak víg-zabolátlanul
önkivületben, – | „Ujjé!” – vijjogván, fejük – „ujjé!” – föl-fölvetvén.’. Skutsch
másik ötletét (vö. G. Lee: The Poems of Catullus. Oxford 1990. 94, 188.: „cui
Thyades” [helyesen „Thy i ădĕs”; ld. a Georges-szótár II. 3117. hasábját]) a
ritmus nem támogatja: ’És bomlott thўăsok (v. th ya sok?) tomboltak a
tiszteletére, – | „Ujjé!” – őrjöngvén, fejük – „ujjé!” – hányván-vetvén.’.
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más bikaborjúból tépett tagokat hajigált szét,
más kígyógyűrűt fűzött övül öntestére,
más mély ládákkal gyűlt rejtett ünnepük ülni
(ünnepi titkuk nem hallhatja, ki nincs beavatva!);
dobjuk csapkodták többen nyújtott tenyerükkel,
vagy réz cintányért vertek, hogy csengve csörömpölt,
és bömbölt-zúgott recsegő búgással a sok kürt,
és idegen vad sípok ijesztő hangja sivított. 35

Illy alakokkal volt a lepel dúsan kihimezve,
mely takaróként födve borult a remek nyoszolyára.
Most a csodálásába merült thesszal fiatalság
eltelt s adta helyét már át szent isteneinknek.
Mint pitymallati széllel a szép sima tengertükröt
fölborzolva, Zefír meredek hullámokat épít
(már hasadozva a Hajnal a bolygó Nap küszöbénél) –
lágy fúvásától lassacskán éled először
habfodruk, s gyöngyözve csobog könnyed kacagásuk,
majd szilajodva a szél, dagadó tarajok torlódnak,
és tovaúsztukban bíbor fényben ragyog árjuk –:
úgy hagyták el most a király ormos palotáját 36
és széledtek szerte lakuk fele elmélázva.
Mentek hát, s azután elsőnek (a péliusi 37 bércről)
Chírón ért oda – rakva ajándékkal vadonából:

Dionysos és Ariadné találkozását és nászát már nem írja le a költő,
hanem épp e ponton zökkent vissza minket Péleus és Thetis lakodalmába, s itt
függőben maradt várakozásunkat annak végén tölti majd be (328 –336. és 372–
380. s.). Többek közt e módon is egymásra vetítvén mintegy keretet és beté teket, (a lírai részletezésekkel szemben epikailag igen takarékosan) tömörít és
szervesebb egységgé is forrasztja a költemény szakaszait.
36
Pontosabban ’az előudvar [a kirúgó épületszárnyak közötti kerítéssel
lezárt előtérség] királyi tetőit’, ’az udvar fölé magasodó királyi tetőket’ – ti.
ezekre vetvén utolsó pillantásukat.
37
Sokakkal „Peli” olvasandó. – Fordyce és mások „Pelei”-jével: ’Eltávoztuk után (Péleus csúcsárol) először’.
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mert mi virág mezein csak hajt, mi magas hegyi táján
nyílik Thessaliának, amit habzó vize mentén
nemz a Favónius életadó langy lengedezése,
hozta, kuszán maga fonva belőle csinos koszorúkat:
illatozón simogatva derűt öntöttek a házra.
S már Péníos is itt van (a zöldellő, üde Tempét –
a' Tempét a fölé boruló hegyi erdőség közt –
haemón lányoknak 38 hagyván dór 39 ünnepi táncra),
és nem üres kézzel jött ő se: 40 hozott gyökerestül
több szálas bükköt, karcsú, óriási babérfát,
s ott bólint a platán meg a láng közt halt Phaëthónnak
hajlékony huga és a magasba törő ciprusfa.
Mindezeket szép rendben elültetgette a kertben,
hogy puha lombbal födve üdén zöldelljen az udvar.
Most folytatja a sort az ezerfortélyu Prométheus –
hajdani bűnhődésének halovány nyoma rajta
(mert kősziklához béklyózták tagjait egykor,
s úgy csüggött megtorlásul meredek csúcsokról).

Heinsius – Fordyce által is legvalószínűbbnek érzett – „Haemonisin” javításával (tartalmilag a 267–8. sor ellenpárjaként). Haupt „Naїasin”-t
sejt: ’sellőknek hagyván, dór táncuk lejteni benne’. A többi kísérlet
(„Magnessum”: ’töltse be mágnész nők dór ünnepi tánckara addig’; „Meliasin”:
’átengedvén dór táncokra a méliaszoknak [= mélisi lányoknak v. alma-,
gyümölcsnimfáknak]’; „Minois”: ’ott hagyván, hadd járja a táncot a krétai
lánykar’; és „limosin”: ’réteknek hagyván, tomboljon benne a dór tánc’) még
kevésbé megnyugtató.
39
„Dōrīs” – Fordyce (és szinte mindenki) romlottnak érzi, de jobbat nem
talál helyette: „doctis” (’ügyes, gyakorlott’), „duris” (’ügyetlen, esetlen; vad,
duhaj’), „crebris” (’sűrű, zsúfolt, tolongó’; vagyis: ’átengedve a haemonisok
táncforgatagának’). G. Lee „Dryasin”-t javasol: ’haemón [(tölgy)fa]nimfáknak
hagyván, töltsék teli tánccal’.
40
A B. Guarinus–Bergk-féle „non vacuos” javítással. – P. Oksala: Adnotationes criticae ad Catulli carmina. Helsinki 1965. 71–2. a hagyományozott, de
aggályos „Nonacrias” olvasatot veszi védelmébe: ’mert ő meg szálas bükkfáit
hozta tövestül | Nónacrisból s több szép törzsű, büszke babérfát’.
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Majd meg 41 az istenek Atyja közelgett, szent neje véle s
gyermeke mind – téged hagyván csak, Phoebus, az égben 42
és édesnénéd, aki Idrus bércei közt él;
mert Péleust egyként teveled maga sem tisztelte,
s nászi szövétnekeit nem akarta megülni Thetisnek 43.
Hószín székeknek nyugtatták tagjaik eztán,
asztalaik meg fényűző lakomára terültek,
s közben, hintálván remegő ringással a testük,
kezdtek teljesedő jósénekeikbe a párkák.
Reszketeg agg testük patyolat ruha födte be körben,
mely bíbor sávval volt szegve alant a bokánál,
forgójuk hava közt meg rózsállott a szalagdísz 44;
s rendje szerint végezte kezük dolgát szakadatlan:
baljuk fogta a jó puha gyapjúval teli rokkát,
jobbjuk hol finoman húzván le, sodorta a szálat
föltartott ujjal, hol megcsavarintva hüvelykén,
orsójuk forgatta a perdítőkarikával;
közbe' fogukkal tépve egyengették fonadékuk 45
(rajt is akadtak gyapjupihék cserepes kicsi szájuk
szélén, mellyek a szál színén az imént ki-kiálltak);
lábuk előtt meg kis, vesszőből font kosarakba

Eredetileg „Ekkor”-ral kezdtem a sort – a „Majd meg” fordulatért
Dr. Szepessy Tibor főszerkesztő úr segítségének vagyok adósa.
42
Esetleg ’az égnek’; vagy az állítmányhoz vonván a „caelō” -t: ’S már jön
az istenek Atyja az égből, szent neje és a | gyermeke mind vele, csak téged
hagyván oda, Phoebus,’.
43
Azaz: ’és nem akart részt venni Thetis fáklyás lakodalmán’.
44
Vagyis: ’hószín forgójuk rózsás szalagok diszitették’.
45
Az eredetibeli – a Kr. e. I. sz.-ban már kivételes – egytagú (rímelő) sorvég („atque ita dēcerpēns aequābat semper opus dēns”) talán enniusi emlék;
legalábbis efféle hatlábakra bukkanunk az Annālēsben: „Rōmānī scālīs summā
nītuntur opum vī.” (161 V 3 = 164 W), „aedificant nōmen, summā nītuntur opum
vī.” (412 V 3 = 394 W); rímmel: „quae facit, et mōrēs veterēsque novōsque,
tenēns rēs” (248 V 3 = 224 W).
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46

gyűlt csak a tiszta fehér gyapjú puha gombolyagokban.
Ekkor hát csengő hangon – huzogatva 46 a gyapjút –
erre a végzetet elzengő énekre fakadtak,
jósénekre, melyet sose cáfol majd a jövendő:
„Óh, ki dicső híred hőstettekkel gyarapítod,
gyámola Émathiának, akit szeret Ops fia szívből,
halld, mit e boldog nap föltárnak néked a Nénék,
teljesedő jósszót – ti pedig, mely irányt szab a sorsnak,
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Néked jő már föl, jegyesek vágyát ki betölti,
Hesperus, és jő már jó csillagzattal a mátkád:
szíved csordultig lesz mámoritó szerelemmel,
és veled áhít ő is mély álmokba alélni, 47
szép sima két karjával erős nyakad általölelve –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók! 48
Otthont még hajlék nem adott 49 soha ily szerelemnek,
ily friggyel szerelem sosem egyesitett szeretőket,
mint amilyen Thetis és Péleus szívében az összhang –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Hős születik majd néktek, a rettenthetlen Achillés:
ellenség sose látja a hátát, csak deli keblét;

A Fordyce által is valószínűtlennek minősített „pellentes” ’ütögetve’
helyett Fruterius „vellentes” kiigazításával. (Statius „pectentes”-t (’gyaratolva
a gyapjat’) írna – csakhogy a fésülés (kártolás) megelőzi a fonást, az
imperfectum viszont egyidejűséget jelez.)
47
Pontosabb körülírással: ’édesen bágyadozó álmokba’ – (szűz istennőkhöz illő) elhallgatásos (aposiōpēsis) ok-okozat névátvitel (metōnymia), mely
a párkák finom élet- és lélektani megfigyelőképességét dicséri.
48
A sorsistennők a jövendőt nem jelekből kiolvassák, hanem a végzet
fonalának fonásával meghatározzák: énekük arról tájékoztatja a násznépet, mit
is fonnak éppen a fiataloknak (innentől erre utal a refrénsor).
49
„Contēxit” (’befödött, -takart, oltalmazott, magába rejtett’) – Devecseri
Gábor fordítása átdolgozásakor (ld. pl. Szilágyi J. Gy.–Trencsényi-Waldapfel I.: Világirodalmi Antológia. I. Bp. 2 1953. 517.) „contěxit”-et olvasott
(’összesző, -fűz, -kapcsol’), de a következő sorral való párhuzam itt is
perfectumot kíván.
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mint oda-vissza futás 50 győzelmes bajnoka gyakran,
villámgyors nyomait megelőzi a gím iramának –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Félisten sem mérkőzhet vele egykor a hadban,
hol majd teucrus vér fog ömölni a fríg csatatérre,
s hosszú harc árán megvíva a trójai várat,
földúlandja a csalfa Pelopsnak harmadutódja –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Hősi vitézségét és sok ragyogó haditettét
emlegetik majd gyakran anyák fiaik temetésén,
s közbe' zilált hajuk ősz forgójukról lebocsátják,
és hervadt kebelük csapkodják gyönge kezükkel –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Mert amiképpen, aratva a sűrü kalászt a kaszáló,
naptól perzselt szőke mezőkön vágja a rendet,
úgy kaszabolja a Trója-fiak sorait fene vassal 51 –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Hogy mily hős, tanu lesz a Scamandernek vize egykor 52
(mellyet háborgón habar össze a Helléspontus):
medrét megszűkítve levágott hullahalommal,
mély árját a belé ontott vérrel melegíti –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók! 53

A vagum certāmen cursūs (’a futás irányváltásos [?] versenye,
irányváltó versenyfutás’) alkalmasint a görög δόλιχος (vagy δίαυλος) ’hosszú
(ill. kettős) futópálya’ versenyeire vonatkozhat; azok során ui. többször
végigfutottak oda-vissza a kitűzött pályán, így valószínűleg már az Ilias XXIII.
énekében is (ld. Ψ 768.) – e 720 óta olympiai versenyszám (vö. Mező F.: Az
olympiai játékok története. Bp. 1978 (= 1929). 62–3, 72–4.). De Fordyce
értelmezésével is: ’gyakran győz hosszú távon majd ő a futásban:’.
51
Vagy másképp pontatlanul: ’Trója-fiak testét fölemelt vasa úgy veri
földre’.
52
Eredetileg „akkor”-t írtam – az „egykor” megoldást Dr. Szepessy Tibor
professzor úrnak a 20. oldalon méltatott főszerkesztői leveléből merítettem.
53
Cornish–Goold 122. elfogadja L. Müller sejtését, mely szerint itt kiesett
egy szakasz Hektór haláláról (Devecseri 142–3. is hiányt jelöl) – ám Catullus
szemlátomást n e m a legismertebb regemozzanatok megverselését tűzte
céljául (miként tartózkodik pl. attól az olcsó megoldástól is, hogy Eris
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Sőt tanu lesz zsákmánya, melyet holtában is elnyer,
majd ha kerek sírján a fölé hányt földnek a halma
hó tetemét befogadja a néki leölt hajadonnak –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Mert mikor enged a Sors, s az akhív had (bár kimerülten)
rontja a dardan vár neptúnusi védöveit majd,
omlik máris a nagy sírdombra Polyxena vére:
mint kettős bárdtól lehanyatló áldozatállat,
megroggyant térddel, csonkított teste leroskad –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Hát nosza, forrjatok össze az áhított szerelemben!
Kösse az istennőt áldott frigyük össze a férjjel,
már rég vágyakozó ura vonja magához a mátkát! –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!
Napkeltével majd ha belép az arához a dajka,
tegnapi díszszalagát nem fűzheti vissza nyakára; 54
anyja se búsul, hogy dacosan maga hál a menyecske,
s ő aggódva hiába remél szeretett unokákat –
csévélvén a fonált, pördülve pörögjetek, orsók!”

Egykoron illy áldásos igéket tárva elébe
isteni ihlettel Péleusnak, zengtek a párkák.
Mert hajdanta bizony be-betértek a hősök erényes
hajlékába az égilakók, s föltűntek a földi
nép közt, hisz nem halt ki az erkölcs még a szivekből:
Gyakran időzve 55 dicső házában az istenek Atyja,
évről évre mikor szent szertartásai jöttek,

––––––––––
almájával teremtsen epikus és mitikus kapcsolatot a lakodalom és Trója
pusztulása között).
54
Az itt következő refrénsort (378.) Bergk óta szinte mindenki (Fordyce
is) törli, hisz megszakítja a mondatot (ráadásul kívüle – mágikusan a teljességet
fejezvén ki – épp 12-szer hangzik el a refrén).
55
Baehrens „residens” javításával. A hagyományozott „revisens”-et
(’Gyakran megszemlélte, betérve, az istenek Atyja, | … | fénylő házában hogy
száz bika rogy le előtte.’) Fordyce is gyanúsnak tartja.
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színe előtt hullt száz bika áldozatul neki porba.
Gyakran verte a Parnasszus tetejét föl a bolygó
Líber kurjogató thýiák kócos seregével 56,
s Delphíből az egész város versengve kitódult
égő oltárokhoz örömmel várni az istent.
Gyakran Mávors is gyilkos hadi összecsapásban –
és a szilaj Trítón ura s a' ramnúsi 57 Leány is –
fegyveresek sorait maga buzdította a harcra.
Ámde mióta a föld ocsmány fertőbe merült el,
és kivetette mohó kebléböl az ember a törvényt,
testvéreknek vére tapad testvéri kezekhez,
megszűnt már a szülők holtát gyászolni a gyermek,
nemzőapja a zsenge korú fiunak lesi végét
(bírná nyugton a balkézről vett mostoha báját 58),
mit se tudó fiuval hál együtt förtelem anyja –

Vagy ’Gyakran a bolygó Líber a Parnasszus meredélyén | űzte -terelte
zilált, ujjongó thýiacsapatját’; esetleg ’Gyakran szállt csapzott, evoézó thýiasok
élén | a' bolygó Líber le a Parnasszus magasáról’.
57
„Ramnūsia” – Fordyce Baehrens „Amarunsia” javítását hozza szövegében: ’… s az amarúnsusi Szűz is’; G. Lee görögösen „Amarynthia”-t ír. (Nemesis hadi illetékességének példája Pausanias I 33.2–3: az Athén elfoglalásában biztos barbárok győzelmi emlékművet készültek emelni; önhittségüket
megtorolta a közeli Rhamnus istennője, így a perzsa diadalemlékre szánt
márványból végül Pheidias faragott szobrot Nemesis nek, fején kis Niké-alakok
díszítette koronával.)
58
„Ut innūptae … novercae”. Némelyek így értenék: ’hogy szabadon
bírhassa a vágyott [még el nem vett] mostoha báját’; Fordyce hajlik Maehly „uti
nuptae” helyesbítésének elfogadására: ’élvezné már végre a mostoha mátka
virágját’; mások pedig, megtoldván még Baehrens „novellae” ötletével:
’élvezné szabadon friss asszonykája virágját’ (esetleg ’kedve szerint hogy egy
új nőcskével élje világát’) – de talán inkább mintegy Arany János Árva fiújának
édesanyájával: „Csak ezt is még a föld alá | Tehetném!” (a genitor és a nātus
előző sori vérrokonságával a latinban a szórendi párhuzam által is kiemelt
’el sem vett mostoha’ áll szemben).
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förtelem! ősei szent lelkét megsérteni nem fél –:
mind, mi szabad s mi tilos, gonosz őrület összekuszálván,
elfordult tőlünk igaz isteneinknek a szíve.
Ily népet hát nem méltatnak látogatásra,
s nem hagyják többé 60, hogy az arcukat érje a napfény. 61

Szó szerint ’istenült ősöket’ – Fordyce (az első kiadással) „penates”-re
változtatja a „parentes”-t.
60
Eredetileg „és ... már”-t fordítottam – a „s ... többé” javításért
Prof. Dr. Szepessy Tibor főszerkesztő urat illeti a hála.
61
A tanulságot – az egyaránt érvényes jelentések egyik (mélyebb)
szintjén – még kiábrándítóbbá tevő rejtett iróniával (ennek jeleit fedezhettük
föl többek között a 26–27. s. sikamlósságában, a 38–42. s. fölöttébb gyorsan
elvaduló gazdaságaiban, az aranykori erényeket ígérő, de valójában ember adóról és hitszegésről szóló betéteposzkában s annak több mozzanatában is,
a 298. sorban, mely huncutul egymás mellett vonultatja fel a főisten „szent
feleségét” és a verset is szétfeszítően számos, jobbára félrelépéseiből született
gyermekét, az imént pedig Akhilleus 348–370. sorbeli „vitézkedésében” – aligha véletlenül nem mindig a legalkalmasabb regeváltozatokat és -mozzanatokat
szemeli vagy emeli ki a költő)! Hiszen maga Péleus is testvérgyilkos volt,
Zeus sem gyászolt trónra léptekor, a „hitszegő” Pelops előbb majdnem édesapja
üstjében végezte, Théseus imájára halt meg ártatlan fia, az Atya, úgy is
mesélték, anyjától született lányával nemzette Bakkhost – hogy csak a kiseposz
szereplőit vegyük példaként. Mintha valami effélét i s mondana Catullus:
ilyen, hisz mindig is ilyen volt az ember, tisztát még álmodni sem képes. És
persze kutatja, csodálja is a hitregéket, de hitetlen ínyencként játszik is velük,
és személyes lírába fordítván a közösségi eposzt, mítosztalanítja a mítoszt
(ld. pl. a 279–293. sorban nászajándékul összehordott fűt-fát, a kérlelhetetlen
őshatalmasságokból kedves, dolgos anyókákká töpörített párkákat vagy magát
Ariadnét, akit isteni hősnőből szerelmes kislánnyá formált – hogy aztán emberi
mivoltában magasztalja föl).
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