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1.
Három jómadár, Encolpios, Ascyltos és Giton, sok
hányattatás után megérkezik az egyik campaniai kis
városba: a kalandorok nyilván a törvény elől szöknek,
mert bizony rossz fát tettek a tűzre. Vezérüknek, Encolpiosnak van a legtöbb a rovásán: megszökött a vizsgá
lati fogságból, aztán a gladiátor-kaszárnyából, megölte
egyik vendéglátó gazdáját, kínos kellemetlensége támadt
valami mérges és bosszúálló asszonnyal, bűnt követett el
a termékenység istene, Priapus ellen is, tetejébe pedig
lopott, rabolt, sőt alapos a gyanú, hogy még gyilkosság
is szárad a lelkén. Giton a szépfiú; a másik két kalandor
azért csal, lop, rabol és ravaszkodik, hogy elnyerje a
gyönyörű fiú kegyeit. Giton azonban nemcsak elkényez
tetett és bájos szépfiú, hanem ravasz kölyök is: mind a
két szélhámost az orránál fogva vezeti, két nyeregben ül
egyszerre és pokoli kárörömmel élvezi, hogy azok félté
kenységükben mennyit loholnak, költenek, küzködnek és
verekszenek érte.
Nos, a két főcinkos, hogy pénzt szerezzen, hímzett
köpenyt lop. Sietnek is a piacra eladni. Ott egy paraszt-
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asszony viselt ruhát kínál eladásra, ebben felismerik
egyik elveszett ruhadarabjukat, amelynek csücskébe annak
idején bevarrták aranyaikat. Megveszik a ruhát, meg
találják az aranyakat, de közben a parasztasszony férje
a magáéra ismer a hímzett köpenyben és tolvajt kiált.
Visszaadják a köpenyt és diadallal térnek meg szállá
sukra.
Azonban ott sincs nyugtuk: felkeresi őket Quartilla,
Priapus papnője, akinek áldozatát szentségtörő módon
megzavarták és elégtételt követel. Engesztelő büntetések
ürügyén tomboló dorbézolást rendeznek s végül fáradtan
elalszanak. Közben két szír tolvaj belopódzik: hamarosan
összevesznek a lopott holmin, feldöntik az asztalt, mire
felébred a züllött társaság és folytatja a dőzsölést. Zené
szek jönnek, majd Quartilla komikus szertartásokkal férj
hez adja Gitonhoz kis szolgálóját, a hétéves Pannychist.
Nyilván megzavarja őket a hatóság, mert éppen mene
külésen jár az eszük, de ebben a pillanatban Agamemnonnak, a nagyképű egyetemi tanárnak a szolgája meghívja
a hírhedt társaságot Trimalchionak, a megtollasodott
nagykereskedőnek a lakomájára. Elfogadják a meghívást,
hiszen éppen kapóra jött nekik és elmennek Trimalchio
palotájába; ott aztán egyik ámulatból a másikba esnek.
Pazar fényűzés fogadja őket lépten-nyomon, a palota ura
nem győzi fitogtatni gazdagságát és műveltségét, amiről
azonban hamarosan kiderül, hogy a legszégyenletesebb
műveletlenség, vagy ami ennél is rosszabb: félmüveltség.
Csodálatos, drága és meglepetésekkel tarkított ételsort
esznek végig, lakoma közben pedig páratlanul mulatsá
gos társalgásban van részük: a házigazda egykori rab
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szolgatársai, ezek a jellegzetesen kisvárosi iparosok és
kisemberek, népies kiszólásokkal tarkított, ízes és tréfás
beszélgetésekkel szórakoznak. A rabszolgákkal, szakácsok
kal, szeletelőművészekkel, komédiásokkal együtt, akik a
lakomán szerepelnek, a társadalom legalsó rétege ez és
semmivel sem emelkedik ki belőle a lakomán szereplő
két asszony sem: a házigazda felesége és a vendég kő
faragómester neje. De Trimalchio, a műveletlen millio
mos, fölébe magasodik az egész társaságnak, mint valami
torz és részeg szatir. A lakoma végén, mikor már min
denkit letepert az ital, az elázott házigazda behozatja és
felolvastatja végrendeletét, csúf veszekedést csap a felesé
gével, majd sűrű könnyhullatás közben bíborpárnáira
fekszik, mint valami ravatalra és rabszolgáival előre elsirattatja magát. Olyan fülsiketítő az ordítozás, hogy a ke
rületi tűzoltók, abban a hiszemben, hogy ég a ház, be
rohannak, csákányaikkal és fecskendőjükkel mindent
tönkretesznek. A három jómadár felhasználja az alkal
mat: faképnél hagyják barátjukat, Agamemnont és meg
szöknek.
Szállásukon aztán újra féltékenykedni kezdenek
egymásra a szép Giton miatt; Ascyltos azt javasolja, hogy
vágják ketté karddal a fiút s így osztozzanak meg rajta;
végre azonban abban egyeznek meg, hogy Giton maga
válasszon. Giton nem habozik: Ascyltost választja, mire
Encolpios elkeseredik, katonának öltözik és meg akarja
ölni vetélytársát. Azonban szerencsétlenségére útközben
katonával találkozik, aki leleplezi és lefegyverzi. Belép
a képtárba s megismerkedik egy vándorló fűzfapoétával,
az öreg Eumolposszal, aki rossz verseiből tengeti életét;
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mindjárt rögtönöz is valami epikus verset Trója elfogla
lásáról, de a hallgatóság úgy felháborodik, hogy meg
akarja kövezni. Eumolpos menekül, de mintegy kárpót
lásul elmeséli Encolpiosnak a pergamoni szépfiú csinta
lan történetét.
Encolpios most a fürdőbe megy, ott meglátja Gitont,
hazacsalja a fogadóba s kibékül vele; sajnos, magukkal
vitték Ascyltos ruháját is és most a szerencsétlen cim
bora meztelenül szaladgál s keresi ruháját, az emberek
nagy nevetségére. Végre valahogy felöltözik, megérkezik
a fogadóba s ott aztán Eumolpos társaságában vad dorbé
zolás kezdődik, amelynek általános részegség és verekedés
a vége. A nagy kavarodás után kibékülnek, mire Encolpios,
Eumolpos és Giton hajóra száll; Ascyltost a faképnél
hagyják. A hajón régi ellenségeikkel találkoznak, álcázni
próbálják magukat, de felismerik őket, mire fő-fő ellen
ségük, a hajó parancsnoka, megkorbácsoltatja, sőt ki
akarja végeztetni őket, de elkeseredett verekedés után
mégis csak kibékülnek s a béke örömére nagy dáridót
csapnak. Az öreg Eumolpos most apró tréfás verseket
szaval s a vidámság ébrentartására elmondja az efezusi
hűtlen özvegy mulatságos történetét. Az ókori novellairodalom egyik legszebb gyöngyszeme ez a történet: Az
efezusi özvegy annyira elkeseredett férje halálán, hogy
étlen-szomjan a sírboltjában virrasztott és halálra szánta
magát. A temető közelében katona őrizte egy keresztre
feszített gonosztévő holttestét, amelyet a parancs értel
mében nem volt szabad a keresztről levenni, nehogy'
rokonai végtisztességben részesíthessék. Nos, a katona
unalmában érdeklődni kezdett a bánatos és böjtölő öz
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vegy iránt, sikerült beszédbe elegyednie vele, majd udvar
lásra került a sor, aztán ételt-italt hozatott az elcsigá
zott teremtésnek s végül mézes mázos szavaival sikerült
elcsábítania. Miközben azonban a sírboltban enyelgett a
csinos és vigasztalhatatlan özveggyel, a rokonok ellopták
a keresztről a gonosztevő holttestét. A katona, hogy a
büntetéstől megmeneküljön, az özvegy mentő ötletére a
meghalt férj holttestét kötözte fel a keresztre. Másnap
aztán váltig csodálkozott a város népe, hogyan is jutott
fel a keresztre a napokkal előbb elhalt férj holtteste.
Nemsokára vihar tör ki, a hajó elmerül, a parancs
nok a tengerbe fullad, Encolpios és Giton össze
ölelkezve a hullámokba veti magát, azonban halászok
kimentik őket, ők pedig kimentik a javíthatatlan Eumolpost, aki a halál torkában is verseket szaval.
Végül a díszes társaság a délitáliai Crotonba kerül;
elhatározzák, hogy az örökségvadászok hiszékenységéből
fognak megélni. Eumolpos az úton hosszú verset szaval,
a városban pedig gazdag afrikainak adja ki magát s ezen
a réven az örökségvadászok jóvoltából egyelőre pompá
san élnek. Később Encolpios megismerkedik egy csinos
asszonnyal s innen kezdve vége-hossza nincs körülötte
a — gyakran túlságosan is csintalan — szerelmi bonyo
dalmaknak. Mivel azonban Eumolpos állítólagos hajója
sehogysem akar megérkezni Afrikából, a kalandorok már
gyanúsaknak tűnnek fel; az öreg most ravaszul kivágja
magát: végrendeletet irat, amelyben meghagyja, hogy
vagyonát az örökösök csak azzal a feltétellel kaphatják
meg halála után, ha holttestét felosztják maguk közt és
az egész nép szeme láttára megeszik.
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2.

Ez a vázlatos tartalma annak a nagyszabású „erkölcsregénynek”, — így szeretik nevezni, — amely Satiricon
címen Petronius Arbiter neve alatt maradt ránk, sajnos,
töredékesen. Mai terjedelme mindössze 141 fejezet: egy
jókora kötet.
Ki volt az a Petronius Arbiter, akit a régi kéz
iratok e mulatságos mű szerzőjéül megjelölnek? Bizo
nyára mindenkinek élénken emlékezetében él az a Pet
ronius, aki Sienkiewicz „Quo vadis”-ában szerepel, az
előkelő, gazdag, művelt és szellemes római főúr, aki
végül is kénytelen a császár parancsára öngyilkosságot
elkövetni (Kr. u. 66.). Nos, Tacitus, a császárkor tragi
kus évtizedeinek történetírója, beszél történelmének XVI.
könyvében egy Titus Petroniusrói, aki Nero uralkodása
alatt szerepelt. A tudományos kutatás mai állása szerint
ez a Petronius a Satiricon szerzője.
Tacitus az említett könyvben mélységes szomorú
sággal és vérző szívvel fog hozzá Nero ama kegyetlen
kedéseinek elbeszéléséhez, amelyeknek az állam és a tár
sadalom legkiválóbb férfiai, legragyogóbb szellemei ál
dozatul estek. Szinte egy időben pusztult el Annaeus
Méla, Anicius Cerialis, — aki pedig egy tanácsülésen azt
indítványozta, hogy Nérónak, mint istennek emeljenek
templomot az állam költségén, — továbbá Rufrius Crispinus és Titus Petronius. Miután Tacitus néhány fontos
adatot közölt az első háromnak sorsáról, idézett könyvé
nek 18. fejezetében rátér Petroniusra és részletes rajzát
adja jellemének és elbeszéli halálának körülményeit is.
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. .. Petronius valóságos típusa volt a dúsgazdag és
müveit római nagyúrnak: mértéktelen az élvezetekben,
kemény és szigorú a kötelességteljesítésben. A nappalt
átaiudta, éjjel társasági kötelezettségeinek tett eleget, vagy
az élet örömeinek áldozott a maga palotájában. Míg má
sok kitartó munka árán szereztek nevet, addig ő semmit
tevéséről híreseden el s mégsem tartották züllöttnek vagy
tékozlónak, mint másokat, hanem válogatottan finom
ízlésű életművésznek. Szavait és tetteit természetes egy
szerűség és egyenesség jellemezte; szabadon és minden
tartózkodás nélkül beszélt és cselekedett s ennek a kora
beli társaságra sajátos varázsa volt. Mint a kisázsiai
Bithynia kormányzója, majd mint Róma egyik állam
elnöke, egész embernek, erélyes és kormányra termett
férfinak mutatkozott. Azonban hivataloskodásának letel
tével visszasüllyedt előbbi életmódjába, bár talán csak
tettetésből mutatta magát léhának és züllöttnek, hogy
Nero esetleges gyanúját elaltassa; mert a császárnak min
den komoly ember gyanús volt. Így aztán sikerült befér
kőznie Nero bizalmába: belső embere lett a császárnak
s udvarában a finom ízlés mestere, mint Tacitus mondja:
elegantiae arbiter. Mint afféle főudvarmester, ő szervezte
és rendezte Nero mulatságait és tanácsa nélkül a császár
nem tett egy lépést sem olyan dolgokban, amelyeknek
megítéléséhez és értékeléséhez finom és kipróbált ízlésre
volt szükség.
Ez a kivételes helyzete s Nero bizalma és ragasz
kodása végül is felkeltette Tigeliinusnak, a császár nagyra
vágyó kegyeltjének féltékenységét. Tigellinus jól tudta,
hogy Néróban minden más szenvedélynél hatalmasabb
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a kegyetlenség és a bosszúállás, tehát ezeket akarta harcba
vinni Petronius ellen.
Az első évben (Kr. u. 65) a Nero ellen szervez
kedő Piso-féle összeesküvés felfedezésekor Flavius Scaevinus szenátor is a vádlottak közé került, egyik felszabadí
tott rabszolgájának árulása miatt. Erről a Scaevinusról
Tacitus azt mondja, hogy igazi epikureista módjára testestül-lelkestül a renyhe és léha életre adta magát; ez
a jellemzés feltűnően összevág azzal, amit a kiváló tör
ténetíró Petroniusról mondott s így legalább is való
színűnek kell tartanunk Tigellinusnak azt a vádját, hogy
valamiképpen neki is része volt a Piso-féle összeesküvés
ben. Bár az összeesküvést már elfojtották és részeseit ki
végezték, Nero mégis inkább hitt az alattomos Tigellinus
vádjának, mint Petronius régi barátságának, hiszen ekkor
már mindenütt rémeket látott. Egyszerű és rövid volt az
eljárás Petronius ellen: egyik rabszolgáját megveszteget
ték, ez aztán ellene vallott; cselédségét letartóztatták,
neki magának pedig egyáltalán meg sem engedték a vé
dekezést. Petronius éppen Cumaeban tartózkodott s ott
kapta a császár parancsát, hogy nem szabad a városból
távoznia. Már tudta, mi vár rá, tehát nem sokáig tűrte
a bizonytalanságot jövője felől. Ismerte Nero módszerét:
ilyen esetekben hamarosan megérkezett a császári parancs,
hogy az illető azonnal legyen öngyilkos. Nem várta meg
ezt a parancsot: most felébredt benne az éveken át el
altatott férfias erő s elhatározta, hogy öngyilkos lesz.
Felnyittatta tehát ereit, majd leköttette s időnkint ismét
eltávolította a kötéseket, közben pedig barátaival be
szélgetett; de nem komoly tárgyakról s nem úgy, mintha
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erejét és nagyságát dicsekvőn mutogatni akarná; szó sem
esett a filozófusok tanításáról és a lélek halhatatlanságá
ról: csak apró dalok és könnyelmű kis versek járták.
Néhány szolgáját ajándékokkal halmozta el, néhányat
véresre veretett. Aztán lakomához ült, majd álomra haj
totta fejét, hogy így öngyilkossága mintegy természetes
halálnak tűnjék fel.
Még végrendeletében sem hízelgett Nérónak vagy
rigellinusnak, amit pedig a halálba hajszoltak nagyobb
részt megtettek: magasztaló szavakkal hódoltak gyilko
suknak s némelyek még vagyonuk egy részét is rá hagyo
mányozták. Petronius másféle végrendeletet készített:
apróra leírta Nero gazságait és fajtalankodásait, meg
nevezte a megrontott ifjakat és az elcsábított asszonyo
kat, aztán lepecsételte ezt az iratot és még halála pilla
nata előtt elküldte Nérónak, Végül összetörte pecsétgyű
rűjét, nehogy valami gazság eszközéül használhassák.
írdekesen egészíti ki Tacitus elbeszélését az idősebb
Pliniusnak, a természettudósnak egy adata: Titus Pet
ronius — mondja — a volt államelnök, halála órájában
darabokra zúzott egy keleti achátból készült, százezreket
érő merítőkanalat, nehogy Nero rátehesse kezét. Ez az
utolsó, nagyúri cselekedet pompásan beleillik a Tacitustól megrajzolt Petronius-arcképbe.

3.

Hogy a Satiricon eredeti terjedelme mekkora lehe
tett, azt ma már nem tudjuk megállapítani s ebben a
kérdésben minden feltevés és hozzávetés légüres térben
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mozog. Bizonyos csak annyi — az ókori kéziratok alap
ján — , hogy a ma meglévő töredékek az egész mű XIV.,
XV. és XVI. könyveiből valók. Lehet, hogy az eredeti
mű mindössze tizenhat könyvből állt (az ókori művekkel
kapcsolatban használt „könyv" megjelölés megfelel pl.
egy mai regény nagyobb fejezetének), de meglehet, hogy
nagyobb terjedelmű volt. Tartalmi átnézetünkből kiderül,
hogy tárgyai igen sokfélék, de kiderül az is, hogy ese
ményanyaga nem egységes, hanem tarka-barka, igen vál
tozatos és magukban is önálló kalandok sorozata. Éppen
ezért nem illeszthetjük bele az ókori regény műfajába,
mert ennek jellegzetes váza az, hogy a szerelmeseket a
végzet elszakítja egymástól s aztán a regény végén, hoszszadalmas kalandok után, megint összekerülnek. Ilyes
miről a Satiriconban szó sincs; itt minden jelenet, min
den kaland önálló is lehetne: mindegyik egy-egy emberi
gyöngeséget, bűnt, aljasságot, jellemtelenséget pellengérez ki, tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy a Satiricon, mű
faja szerint, szatírák sorozata, vagy ha jobban tetszik,
óriási méretű szatíra. A szatíra célja éppen az emberi és
társadalmi hibák és bűnök kipellengérezése és ha a Sati
ricon egyetlen ránk maradt összefüggő töredékét, a
Trimalchio lakomáját elolvassuk, világosan felismerhet
jük benne a szatíra jellegzetes elemeit és tulajdonságait.
A Satiricon XV. könyve, Trimalchio lakomája, mint
említettem, egyetlen összefüggő része a nagy’ műnek.
Ezen a könyvön az évszázadok csak kis hézagokat vág
tak: majdnem teljes épségben maradt ránk. Itt igazán
alkalmunk van bepillantani az író műhelyébe: az egész
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Satiricon szerkezete laza, aminthogy az efféle epizódos
szatirasorozat nem is tömöríthető egységes és zárt egésszé,
viszont a XV. könyv, a Lakoma szerkezetének felépítése
páratlanul gondos és művészi. Egyetlen olvasásra meg
állapíthatjuk ennek a nagyszabású és önálló epizódnak
szerkezeti tökéletességét.
A Lakoma hármas tagozása tökéletesen megfelel az
ókori retorika követelményeinek. A retorika az ókorban
nem csupán szónoklattan volt, hanem általában az írás
művek elmélete: igazi író, aki számot tartott írói tekin
télyre vág)’ sikerre, nem mellőzhette ezeket a szabályo
kat. A „bevezetés, tárgyalás, befejezés" hármas szerke
zeti eleme is az ókori retorika elméletének egyik örök
érvényű tétele. Nos, Petronius, a művelt író példásan
tiszteletben tartotta a hármas tagozásnak ezt a klasszikus
követelményét: a Lakoma szerkezete ezt világosan bizo
nyítja.
A bevezetés — öt fejezet — megismertet a hely
zettel, a környezettel és a hangulattal, amelyben a la
koma majd lefolyik, főképpen pedig a főszeméllyel,
Trimalchioval. Pompás az ellentét a félmüveit házigazda
és a furfangos, éleseszű és világjáró kalandorok között:
a fényűző és dúsgazdag Trimalchio „szellemességeit"
mindenki csodálja, magasztalja, megtapsolja, viszont a
művelt világpolgárok szinte bárgyún viselkednek; csak
tátják a szájukat, bámészkodnak és úgyszólván meg sem
tudnak mukkanni. Ennek az ellentétnek kiélezése pompás
szatirai fogás és mindenesetre kitűnően szolgálja a be
vezetés célját: felkelti az érdeklődést a fejlemények iránt.
A befejezés — hét fejezet — már terjedelem
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tekintetében is eléggé arányos a bevezetéssel, de tárgyi
szempontból is bizonyos párhuzamosságot mutat. Itt
is fürdőbe megy a társaság, mint a bevezetésben: a be
vezetés egyik jelenetében a kalandorok megijednek a
falra festett kutyától, a befejezésben pedig Encolpios
úgy megijed az igazi kutyától, hogy hanyattvágódik és
majdnem a lábát töri; a bevezetésben Trimalchio bíbor
ruhákba pólyáltan, ünnepélyesen vonul be gyaloghintón, a befejezésben dagadó bíborpárnákon fekszik,
szemfedővel letakarva, mintha már halott volna; a be
vezetésben halk fuvolaszó kíséri a bevonulást, a befe
jezésben fülsiketítő zene harsogja a gyászindulót. Az
egyensúlyt teljessé teszi a kalandorok megszökése, ami
szerkezetileg megfelel a bevezetésben elhangzó meg
hívásnak. Így a bevezetés és a befejezés arányossága és
sok meglepő vonatkozása világosan mutatja az író mű
vészi szándékosságát és tudatosságát, egyúttal pedig
hangsúlyozza, hogy a Trimalchio lakomája, vagyis a
Satiricon XV. könyve, valóban önálló és kerek egész.
Még szembetűnőbben mutatja ezt a „tárgyalás",
vagyis a tulajdonképpeni lakoma leírása. A Lakoma
53 fejezetéből 12 esik a bevezetésre és befejezésre, 41
pedig a tárgyalásra; ez a 41 fejezet szinte világosan és
természetesen oszlik hat jelenetre, amelyek közül az
első három észrevehetőn különválik a második háromtól.
Az első jelenet (31— 39. fejezet) az előételekkel
kezdődik; már mindenki helyet foglalt, csak a házi
gazda hiányzik. Végre bevonul, szemkápráztató pom
pában s minden szava, minden mozdulata és intézke
dése csak azt a célt szolgálja, hogy fitogtassa elképzci-
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heteden gazdagságát és úgynevezett szellemességét. De
tudományával is el akarja kápráztatni vendégeit,-s erre
a legjobb alkalom az első fogás, amelyben a szakácsművész válogatott ételekből megalkotta az eget, földet
és az állatkor jegyeit. Trimalchio aztán megmagyarázza
az egészet, a félművelt ember jellegzetes tudálékossá
gával. Ennek a jelenetnek legtalálóbban az „asztroló
gia” nevet adhatjuk.
Páratlanul színes és mozgalmas a második jelenet
(40— 41), amelynek legjobb neve a „vadászat” le
hetne. Kutyaugatás hallatszik, vadászok rohannak be,
majd óriási tálcán egészben sült hatalmas vadkant szol
gálnak fel; szájában datolyás kosárkák, körülötte süte
ményből készült malacok; felvágják az oldalát, mire
fenyőmadarak röppennek ki belőle; madarászok jön
nek, összefogdossák a madarakat és szétosztják a ven
dégeknek. Csak milliomosok és császárok engedhették
meg maguknak az efféle pazar fogást, mert tízezrekbe
került; de Trimalchio éppen azt akarta megmutatni,
hogy neki erre is telik, egyúttal pedig megmutatta mes
teri találékonyságát a ravasz fogások és meglepetések
kieszelésében.
A harmadik jelenetben (41—46) a házigazda nem
vesz részt s nem is történik benne semmi különös.
Nincs más tárgya, mint a vendégek beszélgetése; a
házigazdát is azért távolította el az író, hogy a vendé
gek szabadon és tartózkodás nélkül nyilatkozhassanak
mindenről és mindenkiről, mert éppen ízes és bárdolatlan beszédükkel s a benne tükröződő világfelfogás
sal akarta jellemezni őket és az efféle kisemberek egész
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társadalmi osztályát. Ennek a jelenetnek a „társaság"
lehetne a címe; a vendégek sorra bemutatkoznak, hoszszabb- rövidebb mondanivalóval. Az első felszólaló
nevét nem árulja el a szerző: ez az ember az evés, ivás,
alvás dicséretére mond néhány szót; a többi vagy pa
naszkodik, kesereg, szidja a tisztviselőket, átkozza a
nyomort és visszasírja a régi jó időket, vagy pedig örül
az életnek, az élvezeteknek, a közelgő gladiátori játé
koknak, szívesen felkapja és előadja a szállongó men
demondákat. Jóízű kiszólásaik, közmondásaik, tréfáik
egyszerre népies síkba helyezik a „müveit" Trimalchio
lakomáját; a társalgás szintje meglehetősen alacsony:
a kisemberek szűk látószögből nézik a világot, érdeklő
désük köre hétköznapi, világfelfogásuk sekélyes és
anyagias. Lényegileg ez a műveletlen társaság méltó
kerete a nagyot akaró és félmüveltségét fitogtató Tri
malchio ízléstelenségének. A házigazda egyveretü ezek
kel az emberekkel s hogy mégis mindenki őt magasz
talja és neki hízeleg, azt bizony nem szellemi fensöbbségének, hanem csak a pénz hatalmának köszönheti. Az
ellentét ilyen kiélezése — ebben az egy húron pendülő
társaságban — fényesen villantja meg az író ellenáll
hatatlan szatirikus erejét.
Trimalchio visszatér és ezzel megkezdődik a ne
gyedik jelenet (47— 58); most szolgálják fel az egész
ben megsütött disznót, most van igazán alkalma Trimalchionak, hogy az ámuló vendégeknek bemutassa
a szakácsművészet csodáit s a meglepetések újabb soro
zatát. De mindenekfelett bőven buzognak itt Trimal
chio szellemes megjegyzései és szójátékai, sőt megint
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szóhoz jut a népiesség is : az egyik vendég a szidalmak
özönét zúdítja Ascyltosra és Gitonra. Ez a förmedvény
valóságos remeke az ízes népi beszédnek és a harmadik
jelenet beszélgetéseivel együtt a római népnyelv párat
lan kincseit őrizte meg.
Az ötödik jelenet (59—65) tarkán váltakozó ké
pei adják a keretet a negyedik fogás feltálalásához: ez
a fogás az egészben elkészített borjú, amelynek felsze
letelését Trimalchio a maga szokott „szellemes” mód
ján összefüggésbe hozza az artisták és előadóművészek
szereplésével. A meglepetések rendkívül változatos so
rozata élénkíti ezt a jelenetet: a mennyezetről virágok
kal és ajándékokkal megrakott hatalmas abroncs eresz
kedik le; az asztalra süteményből készült, gyümölccsel
és édességekkel megrakott Priapus-szobor kerül, de
akármihez nyúlnak a vendégek, mindenből sáfránylé
lövell k i; két kutya, a kis Margarita és a hatalmas ház
őrző Scylax összemarakodik, végül a házigazda borral
vendégeli a rabszolgákat. Mindezt tetézi a küldött far
kasról és a gyermekrabló boszorkányokról szóló két
rémtörténet elbeszélése. Itt a „művelt" Trimalchio ki
mutatja a foga fehérét: éppen olyan babonás és kor
látolt, mint a kisemberek vendégkoszorúja.
A Lakoma utolsó jelenete, a hatodik (65— 71) a
római lakomák hagyományos befejezését tartalmazza:
a nagyivást. Már nincs több fogás, de annál bővebben
folyik a bor, most már szabadabb a hangulat s az illem
szabályai sem kötik a társaság tagjait oly szigorún,
mint étkezés közben. Jön Habinnas kőfaragómester és
községi elöljáró a feleségével, aztán sor kerül Trimal2 Petroniua: Trimalchio lakomája
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chio feleségének bemutatására, majd egy jellegzetesen
goromba és alantas családi veszekedésre. Különösen
megszínesíti ezt a jelenetet a sok ének, tréfa, bohóság,
fecsegés, apró epizód, a rabszolgák asztalhoz telepedése s végül a teljes részegség művészi rajza. Ez a tarka
egyveleg mintegy természetesen csendül ki Trimalchio
síriratában, amely elindítja a házigazda felravatalozását és a komikus gyászszertartást.
A Lakoma szerkezetének vázát tehát így kell el
képzelnünk :
I. Bevezetés

III. Befejezés

Meghívás.
Fürdő.

Fürdő.

Megijedés a festett kutyától.

Megijedés az igazi kutyától.

Trimalchio bíborban a gyalog-

Trimalchio a ravatalon,

hintón.
Halk fuvolaszó.

Fülsiketítő zene.
Megszökés.
II. Tárgyalás

1. Első fogás: asztrológia.

4. Harmadik fogás: a disznó.

2. Második fogás: vadászat.

5. Negyedik fogás: a borjú.

3. Társalgás.

6. Nagyivás.

Ezek alapján a Lakoma nemcsak úgy áll előttünk,
mint kerek egész, amely önmagában betölti az egész
XV. könyvet, hanem egyúttal úgy is, mint a művészi
szerkesztésnek az antik retorika szellemében, a hármas
tagozás, továbbá a fokozás, a párhuzam és az ellentét
eszközeivel megalkotott klasszikus példája. Ebben a
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szinte iskolásán szabályszerű, de mindenképpen töké
letes szerkezetben Petronius megmutatta, hogy fölénye
sen tud bánni a mesterségbeli eszközökkel. A mű mö
gött felismertük az írót.

4.
Lehet, hogy az egykori teljes Satiricon az egész
római társadalom minden osztályát bemutatta egy-egy
jellegzetes képviselőjének személyében. Bármilyen volt
ez a tükör, ma már csak egyik darabja van kezünkben
s ebben az alig százéves császári birodalom társadalmá
nak csak bizonyos osztályai tükröződnek, és mindössze
két nagy típus-csoport képviseli a római társadalom két
osztályát, a dologtalan, ingyenélő, mindenre kapható
kalandorokat és a kisvárosi polgárságot. Ezeknek min
dennapi élete pereg le előttünk, filmszerű elevenség
gel és változatossággal. Itt nem Cicero rideg, ünnepé
lyes és szabályszerű körmondatokban szónokló római
polgára van előttünk, sem Seneca nagymüveltségű
közönsége, sem Tacitus tragikusan komor hősei: itt
mindennek éppen az ellenkezője van. Az ember, a
maga apró bajaival és örömeivel, az agyafúrt csalások
és körmönfont ravaszkodások emberei, testi szükségle
teik és érzéki szenvedélyeik akarattaian rabszolgái: lé
hák, lelkiismeretlenek, kegyetlenek, vajszívűek, éhe
sek, italosok, kéjencek, kicsinyesek, nagyképűek, hencegők, hazugok; romlottak és jók, sárból és könnyből
összegyúrt, kicsiny, fájdalmasan furcsa, mulatságos
és kedves teremtmények: emberek. Petronius töredékei
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a N ero korabeli társadalomnak éppen azt a felét festik
pompás ecsetvonásokkal, amelyről más íróknál csak
imitt-amott kapunk néhány elszórt és hiányos adatot.
A töredékes Satiricon társadalmi erkölcsrajz, de még
töredékeiben is egységes, teljes, páratlan.
Negyvenhárom, név szerint említett szereplője
van s ezek világosan két csoportra oszthatók: az egyi
ket „A világpolgárok”, a másikat „A kisváros” néven
fogjuk egységbe. A világpolgár-csoportnak főképvise
lői: Encolpios, Ascyltos, Giton és Eumolpos, a két ka
landor, a szépfiú és a mindenáron-költő; mind a né
gyen annak a típusnak képviselői, amely éppen a csá
szárkori Rómában alakul k i : a kozmopolitának. A
világpolgárság gondolatát tulajdonképpen a stoikus
filozófia termelte ki s elméletileg az embertestvériség
eszményében fogalmazta meg; már Seneca így beszélt:
„Az én hazám a nagyvilág”. A stoicizmus ugyan úgy
értette ezt a gondolatot, hogy az ember szabaduljon fel
az állampolgári kötelességek nyűgeitől és fordítsa min
den erejét az erkölcsi tökéletesedésre. A filozófiailag
műveletlen emberek azonban könnyelműségük és fele
lőtlenségük támaszát és igazolását, sőt ösztönzését
magyarázták bele ebbe a gondolatba s a maguk léha
életét építették fel ezekre az egészen más szándékú
alapelvekre. Nincs hazájuk, nincs családjuk, mindenütt
egyformán otthon vannak, mindig az egyéni érdek, az
egyéni élet teljes kiélése a vezető gondolatuk, de való
sággal megfordított stoikusok: nekik gyökeresen kö
zömbös minden erkölcsi érték s egyetlen eszményük a
test.
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Ez a négy főszereplő: a szellemes, könnyű vérű,
lelkiismeretlen, érzéki és vállakozó szellemű világjáró,
Encolpios, — a durva, erőszakos és marcona kalandor,
Ascyltos, — az eszményin szép, ravasz és ötletes fiú
szerető, Giton — s végül a friss, bolondos öreg szó
szátyár és versfaragó, Eumolpos: csodálatosan össze
hangolt együttest adnak. Igazi szatíra-típusok, igazi
típusai egyúttal a romlott világ úri semmittevőinek, a
dolce far mente ősei. A nagystílű szélhámos, az üresfejű
s durva kalandor, a szépfiú s a költő: mi dolguk ezek
nek a világon? Élni! S élni mindenütt jól lehet, csak
érteni kell hozzá, ki kell aknázni az emberek ostobasá
gát. És ők ezt teszik; epikureisták a gyakorlatban, de
ha kell, megőrzik a látszatot: lovagiasak és nagy
képűek, sírnák, udvariasak, szerények, komolyak. Aztán
jön egy torz fintor, egy harsány kacagás, egy szép
asszony vagy egy csintalan novella s menten tótágast
áll az egész komolyság.
A többi világpolgár is mind remekbe faragott
típus: a haszonleső és éhenkórász egyetemi tanár, a
hajós, a nagykereskedő, a kocsmáros, a szélhámos, a
hetéra, az úriasszony, mind a tizenegy férfi s mind a
kilenc nő tökéletes képviselője annak a felületes nagy
világi életnek, amelynek egyetlen gondja a test vágyai
nak kielégítése. Őrjöngő kavargás az érzéki élvezetek,
a kéj és a mámor k ö rü l: igazi haláltánc.
Egészen más képet mutat a XV. könyv, Trimalchio lakomája. Ebben — nem is említve a rengeteg
névtelen rabszolgát, továbbá a vendég világpolgárokat,
— még huszonnégy új szereplővel ismerkedünk meg.
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Ezek közt van kilenc névszerint említett rabszolga, egy
rabszolga-lány, tizenegy kisvárosi polgár, két asszony
s végül maga Trimalchio. Petronius a tizenegy kisvárosi
vendégnek és Trimalchionak alakjában a Nero kora
beli kisvárosi polgárságnak pompás típusait alkotta
meg és természetes, hogy éppen a házigazda alakját
domborította ki a legélesebben. Nincs Petroniusnak
még egy, ennyi gonddal és ily aprólékosan jellemzett
alakja, de Trimalchio egyúttal az egész világirodalom
ban páratlanul álló típusa a félmüveit újgazdagnak.
Ezeket a szereplőket Petronius mindig két szem
pontból jellemzi; egyfelől kidomborítja bennük azt az
igyekezetét, amellyel a műveltséget fitogtatni akarják,
azt a félmüveltséget, amely társas érintkezés, irodalom
és művészet dolgában egyaránt csak külső máz, más
felől pedig a társalgás hangjával és színvonalával, a
szereplők babonára hajlandóságával, közmondások és
népies fordulatok sűrű alkalmazásával, apró anekdoták
és elbeszélések belevegyítésével hangsúlyozza m in
denütt a személyek szűkkörü, kicsinyes és földhöz
ragadt világfelfogását. Itt van mindenekelőtt maga T ri
malchio: a legapróbb részletekig megrajzolt típusa a
császárkor kisvárosi hanté fináncé-ínak; elismert tekintély
a kisvárosban, bámulják vagyonát, a pénz elíogult tisz
telete nyűgözi le házában és a városban barátait és el
lenségeit. Pénze s nagyszabású irodalmi „műveltsége
a többiek fölé emeli, de az ellenállhatatlan erejű szatíra
éppen abban van, hogy vagyona is, műveltsége is meg
lehetősen korlátozott s mindkettő csak a kicsinyes kis
városi környezetben érvényesülhet; mindkettő viszony
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lagos érték és csak azért tartják oly nagyra, mert a kis
városban még ezt a mértéket sem éri el senki sem. Va
gyona elenyésző csekélység a Nero korabeli igazi nagy
vagyonokhoz képest, műveltsége pedig zagyva, megemésztetlen tudálékoskodás, felületesség, nagyképűsködés; de
irigylésreméltó és nagy dolog az analfabéták szemé
ben, akik közül csak az egyetlen Hermeros tud olvasni,
bár ő is csak a nagybetűket ismeri.
Itt mások az arányok, mint a fővárosban; ez a kis
fészek a maga életét éli: csupa felszabadult rabszolga
s mind kemény munkában hajszolja a pénzt: posztó
sok, temetkezési vállalkozók, kőfaragók, kereskedők,
•— ezeknek bizony nincsenek magasabb vágyaik. Be
szélgetéseik tárgya a mindennapi anyagi élet: panasz
kodnak a hideg miatt (a Lakoma ideje január
eleje), lelkesednek egy korty jó meleg italért, félnek
a haláltól és borzongva gondolnak arra, mily semmiség
az ember s mily rövid az élet. Babonásak és valláso
sak, optimisták és pesszimisták; úgy ahogy együtt van
nak, megszemélyesítik az egész kisvárost, a megtollasodott gazdagtól az utolsó kis mesteremberig. Azonban
egyéni vonásaik mellett vannak közös tulajdonságaik
is: mindenekelőtt egyforma a stílusuk; valamennyien
zamatos népnyelven beszélnek, amely tele van közmon
dásokkal, esküdözésekkel, tősgyökeres kiszólásokkal.
A világpolgárokon kívül csak maga Trimalchio próbál
kozik a művelt társalgás stílusával, de meglehetősen
sikertelenül: ő is éppen olyan durva, mint a többiek.
A stílushoz méltó a magatartásuk: a kemény munkás
kezek lassú, nehézkes mozdulatai még jobban hang-
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súlyozzák a vaskos és darabos beszédet; a karok mind
untalan a levegőbe lendülnek; hadonásznak, az öklü
ket rázzák, fintorokat vágnak, röhögnek, tapsolnak;
nincs itt semmi tartózkodás, semmi mérséklet: minden
indulatjukat szabadjára engedik. Másik közös tulajdon
ságuk az elfogulatlan, szándéktalan, egészen természe
tes trágárság; harmadik szenvedélyük a fecsegés, az
emberszólás; mindenkiről tudnak valami rosszat és
mindjárt el is mondják, bár tulajdonképpen nem az a
fontos nekik, hogy rágalmazzák vagy becsméreljék a
távollevőket, hanem csak az, hogy másokról beszélje
nek, mások magánügyeit szellőztessék, hálószobák tit
kait feszegessék. Mindent tudnak másokról és mindezt
el is mondják, nyílt őszinteséggel, hiszen ez az életük
fűszere. S valósággal átszellemülnek a gyönyörűségtől,
mikor egy-egy friss házasságtörés részletein és követ
kezményein rágódnak.
Ez a Nero korabeli kisváros: nagyzolás, úrhatnámság, műveletlenség, mohóság, pénzéhség, játékszenve
dély, durvaság, babona, pederasztia, házasságtörés és
mindez a mai kisváros álszenteskedő és szemforgató
hazugságai nélkül: egy ókori Tarascon.

5.
Sok tudós amellett kardoskodott, hogy Trimalchio
alakjában az író tulajdonképpen Nero császárt akarta
megszemélyesíteni; szerintük a Satiricon a császári ud
var allegorikus rajza, Trimalchio pedig maga Nero. Ez
így túlzás. A Satiricon s ezzel a Lakoma szereplői típu
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sok, tehát nem egyes emberek torzított megszemélyesí
tései. De mivel a szatíra műfaja természeténél fogva
realisztikus, magától értetődik, hogy az egyes alakok
rajzában az író a reális életből ellesett vonásokat is fel
használt. Trimalchio a felkapaszkodott és félművelt
gazdag típusa: az író ráhalmozta ennek a fajtának
minden nevetséges rossz tulajdonságát; emellett azon
ban belelopott a jellemrajzába olyan vonásokat, ame
lyekben az ókori olvasó könnyű szerrel felismerte a
célzást valamelyik kortársra, aki rászolgált az író hal
hatatlan gúnyolódására. Képzelhető, mekkora kacagás
sal olvasták Trimalchio fecsegését a hasfájásáról és a
vele kapcsolatos rendelkezéseiről: ebben az ízléstelen
locsogásban mindenki azonnal ráismerhetett a nemrég
elhunyt Claudius császárra, aki egészen komolyan ilyen
féle rendelet kiadásán törte a fejét. íme, egy felismer
hető vonás Trimalchio rajzában Claudius császárból!
Viszont egészen határozottan Néróra utal Trimalchio
versfaragása és kornyikálása, — Nero t. i. konok és
javíthatatlan műkedvelő s kontár költő és énekes volt,
— továbbá az arany szakálltartó-szelence és a filozófia
megvetése, a bíbor különös és nagyzoló használata, a
iégtornász lezuhanása: az egykorú írók adatai szerint
mindez pontosan ráillik Nero császárra is. Trimalchio
felravatalozásában és elsiratásában valószínűleg azt a
Turanniust akarta kicsúfolni az író, akiről Seneca be
szél egyik munkájában s aki ugyanígy feküdt ravatalra
és sirattatta el magát rabszolgáival. És itt egyúttal fel
tárul előttünk az író egyik műhelytitka is: Trimalchio
típus, önmagáért van, a maga életét éli, de rajzában
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az író felhasználta Claudius, Nero és Turannius életé
nek és jellemének egy-egy vonását és adatát is.
Hogy a Lakoma majdnem hiánytalanul meg
maradt, ugyanakkor, mikor a Satiricon egyéb részeit
alaposan megtépázta az id ő : az bizonyára éppen annak
köszönhető, hogy Trimalchiot Néróval, társaságát pe
dig a császári udvarral azonosították. Ez a tetszetős azo
nosítás a XVII. században kezdődött, mindjárt a La
koma kéziratának felfedezése után. 1650-ig Trimalchio
lakomájából is csak néhány gyér töredék volt ismeretes,
valószínűleg azért, mert az összefüggő Lakomát kezdet
től fogva külön másolták és a Satiricon-példányok álta
lában a nagy mű olyan részleteit tartalmazták, amelyek
a három főszereplő kalandjaival foglalkoztak. Nos,
1650-ben a francia Pierre Petit, mikor a padovai egye
zrem rő l hazafelé tartott, útközben meglátogatta barát
ját, Niccolo Cippicot, a dalmáciai Trau (Trogir) vá
roskában és könyvtárában felfedezett egy gyűjtemé
nyes latin kéziratot, amely egyebek közt a Satiricon
töredékeit s ezeken kívül a Lakomát is tartalmazta.
Petroniusnak és a világirodalomnak ez a kis remek
műve így vált ismeretessé. Trimalchio lakomáját máig
is csak ennek az egyetlen kéziratnak a hagyományából
ismerjük; a kéziratot, egy lapszéli bejegyzés szerint,
1423-ban írta le a másoló régi kéziratos példányból
A kézirat ma a párisi Bibliothécjue Nationale tulajdona.
A Lakoma felfedezése valóságos tudományos for
radalmat keltett. Mikor az első nyomtatott kiadás
1664-ben megjelent, Petronius egyszerre az érdeklődés
középpontjába került; a tudósok és a művelt olvasók
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Petronius nevétől hangosak, csodálják szellemességét,
humorát, írásmüvészetét s különösen a franciák ünnep
ük: a latin-gall esprit megtestesülését látják benne.
Egymást érik a kiadások, fordítások, nyelvi és tárgyi
magyarázatok. A Lakoma hatásának érdekes fokmé
rője, hogy 1702-ben a hannoveri karneválon arisztokra
ták és fejedelmi szereplők előadták vagyis megjátszot
ták Trimalchio lakomáját, olyan orgiák közepette,
hogy a résztvevőket egy évig tartó haragjával sújtotta
a király. Lc-ibnitz pompás leírását adja ennek az elő
adásnak abban a levelében, amelyet Hohenzollern
Lujza hercegnőhöz intézett; beszámolójából kiérzik az
izgalom és a meglepetés, amelyet a nagyszerű latin író
nak páratlanul friss és szellemes műve a nézőkben kel
tett. Mintegy másfél évtizeddel ezután Franciaországban
is színrekerült a Lakoma : Margót abbé adatta elő a régensség idejében (1715— 1723) Saint Cloudban s az
előadás, amely 30.000 frankjába került, óriási sikert
aratott. A Lakoma harmadik előadását ismét Németország
ban rendezték: August Wilhelm, Nagy Frigyes öccse
adatta elő 1751 november elején s mint egy egykorú
emlékirat-szerző mondja: ennél mulatságosabb előadást
el sem lehet képzelni.
Valóban: olvasmánynak is páratlanul mulatságos
és élvezetes; a szellemnek oly bűvészmutatványa, amely
ritkítja párját a világirodalomban. A mai olvasó e mes
termű révén végre bepillanthat a hamisítatlan, húsvér
ókori római életbe, amelynek megismerésétől évszáza
dokig gondosan elzárta a latin iskola egyoldalú hadi
és történelmi jellegű olvasmány-anyaga. Most látja meg
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igazán, hogy kétezer évvel ezelőtt nemcsak hadvezérek
és államférfiak, szónokok és császárok éltek, hanem
emberek is, emberi arccal és szívvel, emberi örömökkel
és bánatokkal. És miközben elgyönyörködik Petronius
szellemének tűzijátékában, testvérének fogja érezni a
távoli évezredek hétköznapjainak emberét.
Trimalehio lakomájának első magyar fordítása
Székely István műve (Egyetemes Könyvtár 114. Győr,
1900); másodszor a bécsi Hellas Verlag kiadásában
megjelent teljes magyar Satixicon-fordításban szólalt
meg magyarul. Az én fordításom a harm adik: ez a for
dítás számot vet a mű kétféle hangjával és stílusával;
elválasztja egymástól a két stílusréteget, más hangon
adja az irodalmi latin stílust, amelyben Trimalehio és
a négy kalandor beszél és más hangon a kisemberek
népies zamatú beszélgetéseit; főképpen a latin nép
nyelv zamatait igyekezett megmenteni s a magyar szó
lások és közmondások dús kincseit hordta össze, hogy
megértesse az eredeti mű pompás ízeit, anélkül azonban,
hogy sujtást és vitézkötést rakott volna Petroniusra. For
dításom (amely a párisi és leideni kéziratok, a BuechelerHeraeus-féle szöveg s a legújabb szővegj avitások figye
lembevételével megállapított latin szövegem alapján ké
szült), első ízben az Esztendő című folyóiratban jelent
meg, Kosztolányi Dezső kezdeményezésére (1919),
másodízben az Amicus könyvkiadóvállalatnál (1920). Már
az Amicus kiadás is jobb szöveget adott, mint az első
volt; ez a mostani harmadik kiadás pedig lényegesen
átdolgozott és javított Lakomát ad a magyar olvasó ke
zébe.
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Ezzel átadjuk a szót Petroniusnak: mert a mű
minden magyarázatnál hitelesebben beszél s az írót
hallgatni bizonyára a legtökéletesebb élvezet. Az ol
vasó, ha a magyar fordításban megérzi Petronius
egyéni hangját, elmondhatja róla azt, amit a Lakoma
egyik szereplője mond a híres C. Pompeius Diogenesről, a kisváros egyik irigyelt tekintélyéről: „Phantasia,
non homo — Csuda egy ember!” Bizonyosan azzal az
érzéssel teszi le ezt a csupa szín és csupa íz könyvet,
hogy Petronius itt, e műben sem hazudtolja meg azt a
rangot, amelyet Nero adományozott neki: Eleganliae
arbiter — a finom ízlés mestere.
Révay József.
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T R I M A L C H I O

L A K O M Á J A

Felvirradt végre a harmadik nap, a potyalakoma
várva-várt napja, de mi annyira össze voltunk törve,
hogy nem pihenésen, hanem menekülésen járt az
eszünk. Miközben hát nagy búsan azon tanakodtunk,
hogy miféle furfanggal menekülhetnénk ebből a csává
ból, töprengésünkből Agamemnon szolgája riasztott
fel:
— Mi az? — mondta, — ti nem tudjátok, kinél
lesz máma a dáridó? Trimalchiónál! Ez aztán a pom
pás ember! Vízóra van az ebédlőjében s rajta kürtös,
hogy mindig tudja, mennyi múlt el az életéből.
Sutba dobtuk hát minden gondunkat, tetőtől-talpig átöltöztünk és Gitonnal, aki eddig is szíves örömest
szerepelt, mint szolgánk, a fürdőbe kísértettük ma
gunkat.
Egy kis ideig felöltözve sétálgattunk, vagyis inkább
tréfálkoztunk és a játszó csoportokat nézegettük, mi
kor hirtelen megpillantottunk egy vöröstunikás kopasz
öreg urat, aki egy csapat fürtöshajú gyerekkel labdá
zott. Nem is annyira a gyerekek keltették fel érdeklő

30

désünket, bár ezeket is érdemes volt végignézni, mint
inkább maga az úriember, amint papucsosan a zöld
labdákat hajigálta. Ha egy a földre pottyant, hozzá
nem nyúlt volna többet; ellenben volt ott egy szolga,
aki teli kosárból folyton újakat adott a játszóknak.
Egyéb érdekes dolgokat is láttunk. Például a kör két
oldalán egy-egy heréit állt; egyikük ezüst éjjeli edényt
tartott, a másik pedig a labdákat számlálta; de nem
azokat, amelyek játék közben kézről-kézre röpködtek,
hanem azokat, amelyek a földre potyogtak. Bámultunk
ezeken a nagyszerű dolgokon. Egyszerre csak hozzánk
sietett Menelaus és így szólt:
— Ez az, akinél máma lakomához ültök; az pedig,
amit láttok, már a lakoma kezdete.
Alig hagyta abba Menelaus, mikor Trimalchio
csettintett egyet ujjaival; erre a jelre a heréit alátartotta
az éjjeli edényt, miközben ő tovább játszott. Miután
könnyített magán, mosdóvizet hozatott, ujjait pedig,
amelyeket éppen csak hogy belemártott a vízbe, az
egyik gyerek hajába törölte.
Vége-hossza nem lett volna, ha mindent meg
akarunk figyelni. Bementünk hát a gőzbe s alig hogy
csurgott rólunk az izzadság, azonnal átsiettünk a hi
degbe. Trimalchiót, aki szinte úszott a kenőcsben,
ekkor már kezdték ledörzsölni, de nem holmi vászon
lepedőkkel, hanem bársonypuha gyapjúkendőkkel.
Ezenközben három dögönyöző az ő szemeláttára falernusit iszogatott; mikor aztán hajbakaptak és a javát
kiloccsantották, Trimalchio azt mondta, hogy ez az ő
ebcdelőtti kóstolója. Aztán becsavarták bíborvörös
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bolyhos takaróba s gyaloghintóba emelték; elől ment
négy felcifrázott futár meg egy kézikocsi, amelyben
Trimalchio gyönyörűsége, egy koravén, csípás fiú ült,
utálatosabb még a gazdájánál, Trimalchiónál is. Mikor
végre útnak indultak vele, feje felől zenész állott fel
apró kis fuvolákkal s egész/ úton játszott a fülébe,
mintha valami titkot sugdosna neki.
Szemünk-szánk elállt már a csodálkozástól, mi
közben mendegéltünk s Agamemnonnal a kapuhoz ér
tünk, melynek félfáján ilyen szövegű hirdetmény függött:
SZÁZ BOTOT KAPJON M IND EN SZOLGA
HA URÁNAK ENGEDELME NÉLKÜL
KITESZI A LÁBÁT

Bent az előcsarnokban állt a zöldruhás kapus,
cseresznyepiros övvel a derekán és ezüst tálban borsót
szemelt. A küszöb felett aranykalitka függött, benne
tarka harkály, mely a belépőket üdvözölte.
No én aztán mindenen úgy elbámészkodtam, hogy
majdnem hanyattvágódtam s kis híja, hogy lábamat
nem törtem. Tudniillik ahogy beléptünk, balra, közel
a kapus fülkéjéhez, hatalmas megláncolt kutya volt a
falra festve s felette ökölnyi betűkkel ez a felírás:
VIGYÁZZ, HARAP!

Barátaim kinevettek, én azonban alig hogy össze
szedtem magamat, hozzáláttam az egész fal megszem
léléséhez. Az egyik festmény — feliratokkal — rab
szolgavásárt ábrázolt és magát Trimalchiót, amint
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még mint gyermek, kezében a szárnyas pálcikával,
Minerva vezetésével Rómába érkezik. Aztán hogy ho
gyan tanul számolni s hogyan lesz végül pénztáros:
mindezt a festő — magyarázó felírásokkal — aprólé
kon gonddal festette meg. A csarnok legvégén lévő
festményen pedig Mercurius őt áliánál fogva magas
trónra emelte. Mellette állott Fortuna a bőségszaru
val és a három Párka, amint aranyfonalukat fonják.
Láttam még a csarnokban egy csapat gyorsfutót, akik
tornamesterükkel gyakorlatoztak. Láttam aztán a sa
rokban egy hatalmas szekrényt; egyik fülkéjében
állottak a háziistenek ezüst szobrocskái, Venus már
ványszobra és egy nagyobbacska aranyszelence, amely
ben, mint felvilágosítottak, a háziúrnak első szakállát
őrizték.
Megkérdeztem aztán a házmestertől, miféle fest
mények vannak a csarnok közepén?
— Az Ilias és Odyssea, — felelte — és Laenas
gladiátori viadala.
Nem nézhettük meg alaposan a sok érdekességet,
mert már éppen az ebédlőhöz értünk, amelynek bejá
ratában az intéző számadásokat vett át. De legjobban
felkeltette csodálkozásomat az, hogy az ebédlőajtó
félfáin vesszőnyalábok függtek bárdokkal; egyik vé
gük bronzból való hajóorrfélében záródott, rajta ezzel
a felirattal:
C. POMPEIUS TRIMALCHIO
CSÁSZÁRI ELÖLJÁRÓNAK
CINNAMUS PÉNZTÁROS
Petroniua: Trimalchio lakomája
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Közvetlenül a felirat alatt kétlángú csillár füg
gött a mennyezetről, az ajtófélfára pedig egy-egy
tábla volt szegezve; az egyiken, ha jól emlékszem, a
felirat ez volt:
DECEMBER 30-ÁN ÉS 31-ÉN
GAZDÁNK CAIUS
HÁZON KÍVÜL ÉTKEZIK

a másikon pedig a hold pályája és a hét bolygó fes
tett képe; különféle .kidúdorodások jelezték ezen
felül a szerencsés és baljóslatú napokat.
Mikor — ennyi gyönyörűség igézetében — be
akartam lépni az ebédlőbe, az egyik rabszolga, akinek
ez volt a hivatala, elkiáltotta magát:
— Jobb lábbal!
Bizony-bizony meghökkentünk egy pillanatra,
nehogy valamelyikünk az utasítás ellenére lépje át a
küszöböt. Végre mikor valamennyien egyszerre kilép
tünk a jobb lábunkkal, meztelen rabszolga dobta ma
gát lábaink elé s rimánkodott, hogy mentsük meg a
büntetéstől; nem is olyan nagy a bűne, amely miatt
bajba keveredett: a fürdőben ellopták tőle a pénz
táros ruháit, de alig értek tíz sestertiust. Vissza
húztuk hát jobb lábunkat s megkértük a pénztárost,
aki éppen aranyakat számlált le egy téglagyárosnak,
hogy engedje el a szolga büntetését. Az nagy-büszkén
felvetette a fejét és így szólt:
— Nem annyira a kár izgat, mint inkább ennek
a semmirekellőnek a gondatlansága. Ebédlőruhámat
veszítette el, amelyet egy pártfogoltamtól kaptam szü-
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ietésnapi ajándékul; természetesen tyrusi holmi volt,
igaz, hogy egyszer már mosva. De hát nem bánom!
A kedvetekért megkegyelmezek neki.
Ezért a rettentő nagy kegyért igazán hálásak vol
tunk; alighogy beléptünk az ebédlőbe, hozzánk ro
hant az a szolga, akinek érdekében szót emeltünk és
hálából jószívűségünkért nagy meglepetésünkre csók
záporral árasztott el.
— Egy szó, mint száz, — mondta, — mindjárt meg
tudjátok, kivel tettetek jót: hálából a gazda legjobb
borát szolgálom föl nektek.
Végre elhelyezkedtünk hát az asztalnál; alexand
riai rabszolgák hólevet öntöttek kezünkre, utánuk
mások lábunkhoz láttak és csodás-finoman levagdal
ták körmeinket. De még e nagyon is kellemetlen
munkájuk közben sem hallgattak, hanem énekeltek
hozzá. Fúrta az oldalamat a kíváncsiság, hogy vájjon
az egész személyzet szokott-e énekelni, hát bort kér
tem: a szemfüles szolga mindjárt valami dalt is kornyikált mellé, de így tett a többi is, ha kértek tőlük
valamit; azt gondolhatta volna az ember, hogy éne
kes színielőadáson van, nem pedig egy tisztes polgár
ebédlőjében.
De hozták a pompás előételeket, hiszen min
denki elhelyezkedett már az asztalnál, magán Trimalchión kívül; neki, bevett szokás ellenére, a főhelyet
tartották fenn. Az előételes tálon különben korinthusi bronzból vert csacsi állt, hátán általvetővel,
amelyben az egyik oldalon fehér, a másikon fekete
olajbogyók voltak. A csacsi felett két tál volt, mindí*

33

kettőnek szélébe belevésve Trimalchio neve és az
ezüst súlya. Egymáshoz forrasztott hidacskák mézzel
és mákkal behintett marmoták alatt görnyedeztek. Kis
ezüstroston forró kolbászok hevertek, alatta pedig syriai
szilva és gránátalmabél.
Nyakig úsztunk ezekben a finomságokban, mi
kor zeneszó mellett behozták Trimalchiót; amint le
tették dagadó párnái közé, udvariatlanul — kényte
len-kelletlen — kacagásra fakadtunk: bíborvörös kö
penyéből ugyanis éppen csak hogy kopasz feje lát
szott ki, nyakán pedig, amely vastagon be volt kötve,
még egy vörösszegélyes kendő volt, melyről mindkét
végén rojtok lógtak. Balkezének kisujján tekintélyes
aranyozott gyűrűt viselt, gyűrűsujjának utolsó ízén
pedig kisebbet, de ha jól láttam, tiszta aranyból,
amely azonban mintha vasból való csillagokkal lett
volna kirakva. És hogy többi drágaságait is muto
gathassa, lehúzta a ruhát jobbkarjáról; ezen aranykar
perec díszlett és ragyogó pánttal összefogott elefánt
csont-karkötő.
— Barátaim, — szólalt meg Trimalchio, miköz
ben ezüst fogvájóval piszkálta fogait, — nem nagyon
volt még ínyemre, hogy az ebédlőbe jöjjek, de nem
akartalak megvárakoztatni benneteket s inkább telje
sen feláldoztam a magam kényelmét. Mégis, megen
geditek úgy-e, hogy befejezzem ezt a játszmát?
Jött is már a szolga a terpentinfa-táblával és
kristálykockákkal és én valami páratlanul remek dol
got figyelhettem meg: fehér és fekete kövecskék he
lyett ugyanis arany és ezüst pénzdarabkákat használt,
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Ezalatt, míg ő játék közben mindenféle közönséges
kiszólással mulatott, nekünk, akik még az előételek
nél tartottunk, felszolgáló-tálcán kosarat hoztak be,
amelyben legyezőmódra kiterjesztett szárnyú fa-tyúk
ült, szakasztott úgy, mint valami kotlós. Hamarosan
odalépett két szolga és zenekíséret mellett átkutatták
a szalmát s egymásután szedték ki alóla a pávatojáso
kat és a vendégek közt szétosztották. Erre a jelenetre
Trimalchio is odafordult és így szólt:
— Barátaim, pávatojásokat tétettem a tyúk alá,
és bizonyisten félek, hogy már megfogantak; nézzük
csak meg mégis, hátha még szürcsölhetünk belőlük.
Kézbe vettük kanalainkat, egyik sem volt könynyebb félfontnál, és feltörtük a zsíros tésztából ké
szült hamis tojásokat. Én bizony kicsiny híja, hogy
földhöz nem csaptam az enyémet, mert azt hittem,
hogy már fióka is van benne. Hanem mikor egyik
törzsvendégtől azt hallottam, hogy „ebben bizonyo
san valami finom dolog van", — kitágítottam a héját
kezemmel: hát borsos tojássárgájába bujtatott füge
madarat találtam benne.
Trimalchio már abbahagyta a játékot s maga is
megkínáltatta magát mindennel, egyúttal harsány
hangon tetszésünkre bízta, hogy akar-e valamelyi
künk másodszor is inni a mézesborból. Ekkor a zene
kar hirtelen rákezdte és a szolgahad, folyton énekelve,
gyorsan kihordta az előételes tálcákat. Mikor aztán
ebben a sürgés-forgásban véletlenül leesett egy tál s
a szolga a földről fölkapta, Trimalchio észrevette:
azonnal megpofoztatta a fickót s a tálat újra földhöz-
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vágatta. Mindjárt rpegjelent egy házi szolga és az
ezüsttálat a többi hulladékkal együtt kisöpörte. Rög
tön ezután két hosszúhajú etiópiai jött be apró töm
lőkkel, amilyenekkel az amfiteátrumban a homokot
fecskendezik és kezünkre bort locsoltak; no mert vi
zet senki sem adott. A házigazda, miközben mi fény
űzését magasztaltuk, így szólt:
— Az egyenlőséget szereti Mars. Ezért adtam
kinek-kinek külön asztalt. Legalább az utálatos szol
gák nem fognak oly kiállhatatlan hőséget okozni tolon
gásukkal.
Rögtön ezután gipsszel gondosan lezárt üveg
amforákat hoztak be, nyakukon ilyen felírású címkék
kel: „Opimius korabeli százesztendős falernusi." Míg mi
a címkéket olvasgattuk, Trimalchio összecsapta kezeit és
így szólt:
— Haj, haj, hát hosszabb életű a bor, mint az
emberfia! Igyuk hát le magunkat! Borban az élet!
Valódi Opimius-félét adok. Tegnap nem adtam fel ilyen
jót, pedig sokkal különb vendégeim voltak!
Miközben hát ittunk és apróra megcsodáltunk
minden finomságot, egy szolga ezüst csontvázat ho
zott be, amely úgy volt megszerkesztve, hogy ízüle
teit és csigolyáit tetszés szerint minden irányban lehe
tett hajlítani. Miután ezt jó néhányszor az asztalra
hajította s ez a laza összefűzés következtében mindig
más alakot mutatott, Trimalchio így szólt:
, Haj. nyomorultak mink, csak por, hamu, semmi az ember.
(Erre a sorsra jutunk, a halál ha lezárja szemünket.
' Élvezzünk hát, míg vígan együtt lehetünk!
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Alig, hogy elismerésünket kifejeztük, más fogás
következett, amely azonban nem valami nagyon elé
gítette ki várakozásunkat; mégis annyira újszerű volt,
hogy valamennyien elbámultunk. A tálaló ugyanis a
kerek tálcán körben felrakta az állatkor tizenkét je
gyét s mindegyik fölé megfelelő és odaillő ételt tett:
a kos fölé kos-borsót, a bika fölé egy kis marhahúst,
az ikrek fölé heréket és veséket, a rák fölé koszorút,
az oroszlán fölé afrikai fügét, a szűz fölé kocának a
méhét, a mérleg fölé mérleget, amelynek egyik ser
penyőjében sajtos lepény, a másikban pedig mézes
kalács volt, a skorpió fölé tengeri halacskát, a nyilas
fölé nyulat, a bak fölé tengeri rákot, a vízöntő fölé
libát, a halak fölé tengeri csukát. Középütt nyírott
virágos pázsiton lépes méz volt. Ezüst kosárban egyip
tomi szolga kenyeret hordott körül s még ő maga is
elkornyikáh keserves hangon egy nótát a „Fokhagymafaló" című énekes bohózatból. Amint mi szomorkás
hangulatban ráfanyalodtunk ezekre a nagyon is szegényes
ételekre, Trimalchio így szólt:
— Indítványozom, hogy együnk! Most kezdődik
csak az igazi Iakmározás!
Alig, hogy ezt kimondta, tánclépésben négy
szolga lejtett be és a tálca felső részét elvitték. Erre
alul hizlalt szárnyast, sertéstőgyet, középütt pedig
toliakkal felcifrázott nyulat pillantottunk meg; való
ságos Pegazus volt. A tálca szögletei táján négy Marsyas-szobrocskát fedeztünk fel; apró tömlőikből bor
sos mártás csepegett a halakra, amelyek mint valami
csatornában, úgy úszkáltak. A cselédség tapsolni kez-
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dett, mire mi is mindnyájan viharosan tapsoltunk és
nevetgélve láttunk hozzá a finomabbnál-finomabb
ennivalókhoz. Maga Trimalchio is épp így felvidult
ezen a különös meglepetésen és elkiáltotta magát:
— N yisszants!^
Tüstént előlépett a szeletelő és zenekíséret mel
lett olyan mozdulatokkal nyiszálta szét a húst, hogy
azt hitte volna az ember, valami versenykocsis küzködik, orgonakísérettel. De azért Trimalchio folyton
mondogatta fuvolázó hangon:
— Nyisszants! Nyisszants!
Gyanút fogtam, hogy valami finom elmésség rej
lik ebben az annyiszor ismételt szóban, hát megembe
reltem magam és asztalszomszédomtól felvilágosítást
kértem a dolog felől. Ez aztán, mint aki már több
ízben tanúja volt az ilyenféle bolondságoknak, így
felelt:
— Látod, annak, aki a húst nyiszálja, Nyisszancs
a neve. Hát valahányszor ő azt mondja: „Nyisszants”,
ezzel az egyetlen szavával szólítja is és parancsol is
neki.
Egy harapást sem tudtam többé enni, hanem
szomszédomhoz fordultam; és hogy minél többet
megtudhassak, messziről kerülgettem a beszéd tár
gyát és érdeklődtem, hogy ki az az asszony, aki min
denfelé sürög-forog?
— Az Trimalchio felesége, Fortunata a neve, —
felelte ő, — ez bizony vékával méri a pénzt. És ugyan
mi volt még csak nemrégiben is? Tisztesség ne essék
szólván, még egy darab kenyeret sem fogadtál volna
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el a kezéből. Most, hogy hogy nem, fölvitte Isten a
dolgát: mindene Trimalchiónak! Száz szónak is egy a
vége, ha fényes nappal azt mondja neki, hogy korom
sötét van, azt is elhiszi. Az urát majd fölveti a pénz:
maga se tudja, mije van; hanem ennek a boszorkány
nak mindenen ott a szeme, a leghihetetlenebb helye
ken is. Különben mérsékletes, józan és van magához
való esze, — ennyi erénytől ragyog; csakhogy a
nyelve csupa fullánk, valóságos háziszarka. Akit sze
ret, azt nagyon szereti, akit gyűlöl, azt nagyon gyű
löli. Magának Trimalchiónak akkora birtokai vannak,
hogy azokat csak a sólymok tudnák bejárni, pénze
pedig annyi, mint a polyva. Kapusának a fülkéjében
több ezüstedény hever, mint amennyi másnak az egész
vagyona. Hát még a szolgasereg, kutyateremtette! Bi
zonyisten, talán még a tizedrészük sem ismeri a saját
gazdáját! Száz szónak is egy a vége: akármelyik amo
lyan finom gavallért sarokba tudná szorítani! És ne
gondold, hogy valamiért pénzt kell adnia; mindene
saját földjén terem: gyapjú, narancs, bors és tán még
kakastejet is kaphatsz, ha kedved szottyan rá. Elég az
hozzá, hogy például a saját termelésű gyapjú nem
volt neki elég finom: Tarén tűmből hozatott hát ko
sokat és ezekkel nemesítette nyáját. Athénből hoza
tott méheket, hogy otthon teremjen attikai méze;
emellett még a görög méhecskék a hazaiakat meg is
nemesítik. Tessék: csak a napokban írt, hogy küldje
nek neki Indiából gombacsírát. Még öszvérje sincs
egy sem, amely nem vadszamár ivadéka volna. Látod
ezt a rengeteg vánkost: egyetlenegy sincs, mely nem
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bíbor, vagy vörös gyapjúval volna megtömve. MekkonZszívbéli gyönyörűség! A szolgasorból vele együtt
szabadult barátait pedig nehogy kicsibe vedd: van
mit aprítaniok a tejbe. Nézd csak azt ott a legutolsó
helyen: ma áll vagy nyolcszázezerig. Semmiből tollasodott meg: nemrégiben még hátán hordta a fát. H a
nem úgy rebesgetik, — nem állok jót érte, csak hallo
másból tudom, — hogy mikor egy lidércnek a süve
gét ellopta, kincsre bukkant. £n nem irigylem senki
től sem azt, amit az Isten adott neki. De ez nagyon is
henceg és nagyon is önző. Persze nemrégiben is ezt a
lakáshirdetést akasztotta k i: „C. Pompeius Diogenes
július elsejétől bérbe adja emeleti lakását; mert ma
gának házat vett". Hát annak, aki az utolsóelőtti he
lyen ül, milyen jó dolga volt! Nem vetek rá követ.
Kereken egymillió sestertiusa volt, de megingott a
hitele. Azt hiszem, már egy hajszála sem az övé, de
— szavamra — ez nem az ő hibája; nincs nála jobb
ember a világon; csakhogy szabadonbocsátott rab
szolgái, azok a gazemberek, mindent elharácsoltak
tőle. De ne felejtsd el: közös lónak túrós a háta és
ha minden kötél szakad, faképnél hagyják az embert
a barátai. És milyen tisztességes üzlete volt, hogy
ennyire vitte! Temetkezési vállalata volt. Olyanokat
evett, mint valami király: bőrében sült vaddisznót,
finom süteményeket, szárnyasokat! És micsoda szaká
csai, micsoda cukrászai voltak! Több bor folyt nála az
asztal alá, mint amennyit más a pincéjében tart.
Csuda egy ember! Mikor a tönk szélén állott, attól
való félelmében, hogy hitelezői megrohanják, ezzel a
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hirdetménnyel írt ki árverést: „C. Julius Proeulus elárverezteti fölösleges holmiját."
Igazán kellemes csevegésünket Trimalchio szakí
totta félbe, mert éppen kivitték már az ételt és a jó
kedvre derült vendégek hozzáláttak a boriváshoz; a
társalgás is általánossá vált, ö könyökére dőlt és így
beszélt:
— Ezt a bort élveznetek kell. A hal úszni akar.
De kérlek, csak nem hiszitek, hogy kielégített az az
étel, melyet a felszolgáló tálcán láttatok? „Hát ilyen
rosszul ismeritek Ulixest?" De hát mi van abban, hi
szen evés közben is kell tudós dolgokkal foglalkozni!
Áldja meg az Isten volt gazdámat a haló porában,
hogy emberséges embert faragott belőlem. Mert előt
tem már nincs új dolog, mint az előbbi fogás is bizo
nyítja. Ez az ég itt, amelyben a tizenkét isten lakik,
ugyanannyi jeggyé változik és például kossá lesz. An
nak tehát, aki ebben a jegyben születik, sok barma
lesz, sok gyapja, aztán meg kemény feje, szemtelen
modora: valósággal öklelni fog. Ebben a jegyben
születik a legtöbb iskolamester és a legtöbb kis kos.
Elismeréssel adóztunk a szellemes csillagásznak;
ő meg így folytatta:
— Aztán az egész ég bikává változik. Tehát
ilyenkor születnek a döfölődzők, a gulyások és azok,
akiknek a has az istenük. Az ikrek jegyében szület
nek a kettős fogatok, az ökrök, a herék és a kétkulacsosok. Én a rák jegyében születtem. Ezért állok oly
sok lábon s ezért van annyim tengeren és szárazföl
dön, hiszen a rák oda is, ide is illik. Ezért nem enge-
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dek már régóta semmiféle ételt rátenni, nehogy sze
rencsés születésemet elhomályosítsam. Az oroszlán
jegyében születnek a nagyétűek és az úrhatnám em
berek; a szűz jegyében asszonynépek, szökött szolgák,
rabok; a mérleg jegyében mészárosok, illatszerészek s
mindenféle kalmárok; a skorpióban méregkeverők és
orgyilkosok; a nyilasban a sandák, akik a zöldségre
pislognak s a szalonnát lopják el; a bak jegyében sze
rencsétlen flótások, akiknek nyomorúságukban szinte
szarvuk nő; a vízöntő alatt a kocsmárosok és a víz
fejűek, a halak jegyében szakácsok és szónokok. így
forog az égbolt, mint a malomkerék és mindig
valami bajt hoz a fejünkre; emberek születnek, vagy
meghalnak. Hogy pedig középütt pázsit van és fö
lötte lépes méz, mint semmit, ezt sem tettem ok nél
kül: földanyánk, mely gömbölyű, mint a tojás, min
dennek a közepe és olyan kívánatos, mint a lépes méz.
— Pompás! — harsogtuk valamennyien és ke
zeinket szinte a mennyezetig emelve esküdöztünk,
hogy még Hipparchus és Aratus sem volt hozzá mér
hető. Erre szolgák jöttek és vánkosainkat szőnyegek
kel takarták le, amelyekre vadászhálók, lesben álló
szigonyos vadászok és mindenféle vadászfelszerelések
voltak hímezve. Még távolról sem sejtettük, mit je
lenthet mindez, mikor az ebédlőn kívül borzasztó
lárma hangzott fel és íme máris az asztal körül kergetődztek a lakóniai vadászkutyák. Utánuk követke
zett a felszolgáló tálca, rajta óriási vaddisznó, fején
kalap; két pálmalevélből font kosárka lógott agya
rain : egyik szárított, másik friss datolyával tele.

44

Körülötte ropogós tésztából sült kis malacok, —
mintha szoptak volna — jelezték, hogy a disznó koca.
Ezeket haza lehetett vinni. Különben a vaddisznó felszeleteléséhez nem az a Nyisszancs látott hozzá, aki a
szárnyasokat szétnyiszálta, hanem egy nagyszakállú, nad
rágba bujtatott óriás, tarka vadiszköpennyel a vállán.
Kirántotta vadászkését és teljes erejéből beledöfte a vad
disznó oldalába; a sebnyílásból rigók röppentek ki.
Készen álltak már a madarászok lépvesszőikkel és az
ebédlőben köröskörül röpködő madarakat nyomban összefogdosták. Trimalchio, miután kinek-kinek odaadta a
neki járó madarat, így szólt:
— Nézzétek csak meg, milyen kövér makkon
hízott ez a vaddisznó!
A szolgák azonnal az agyarain függő kosarak
hoz nyúltak és a friss meg száraz datolyát igazságosan
szétosztották a lakomázók között.
Magam kissé visszavonultam a társalgástól és
közben egyre azon törtem a fejemet, hogy miért is
került az a vaddisznó kalaposán az asztalra? Mikor
aztán már egy csomó bolondságot végigpróbáltam,
végre rászántam magam, hogy azt a jól tájékozottat
kérdezem ki affelől, ami az oldalamat fúrja. Az aztán
így felelt:
— Ezt még a szolgád is pontosan megmond
hatná: hiszen világos, nincs benne semmi titok. Ez a
vaddisznó tegnap főfogásnak volt szánva, de a vendé
gek elengedték, így hát ma mint felszabadult szerepel
újra a lakomán.
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Evett a méreg ostobaságom miatt és egy szót sem
kérdeztem többet, nehogy még azt gondolják felő
lem, hogy sohasem ettem úri társaságban.
Még tartott ez a beszélgetés, mikor egy szőlő
indákkal és borostyánnal koszorúzott bájos ifjú, aki
hol a tivornyázó, hol a gondüző, hol az ittas Bacchust
adta, kosárkában szőlőt hordott körül és csengő han
gon énekelte gazdájának költeményeit. Hangjának
hallatára odafordult Trimalchio és így szólt hozzá:
— Dionysus, felszabadítalak: légy ezentúl Liber.
Erre a fiú levette a vaddisznóról a kalapot és a
maga fejére tette. Trimalchio ekkor újra megszólalt:
— Ugy-e nem tagadhatjátok, hogy Liber az
enyém.
Tetszéssel fogadtuk Trimalchio szójátékát* és a
fiút, aki sorba járt, össze-vissza csókoltuk.
E fogás után Trimalchio felkelt, hogy a félreeső
helyre menjen. A háziúr távollétében szabadabban
lélegzcttünk és ugratni kezdtük a vendégeket, hogy
beszéljenek. Hát az első, miután nagyobb poharat
kért, elrikkantotta magát:
— Egy nap egy szempillantás. Egyet fordulsz, itt
az éjszaka. Nincs hát finomabb dolog, mint az ágyból
egyenesen az asztalhoz menni. Aztán veszettül hideg
is volt; alig melegítettt fel a fürdő. Mégiscsak a me
leg ital a legjobb meleg ruha. Kancsószámra vedel
tem a bort és egészen kapatos vagyok. Fejembe szállt
a borocska.
* Dionysus vagyis Bacchus latin neve Liber, de Liber
annyit is jelent, hogy „szabad".
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Seleucus vette át a szót és így beszélt:
— Én nem fürdőm naponta; a fürdő valósággal
megdögönyöz, a víznek foga van és a szívünk naprólnapxa gyengül. Hanem ha egy jó pohár mézes bort
felhörpintettem, kutyába se veszem a hideget. De
még hozzá se jutottam a fürdéshez: hiszen ma te
metésen voltam. Chrysanthus, ez a kedves, ez a csupa
szív ember elpatkolt. Alig egy-két napja, hogy meg
szólított: mintha még most is vele beszélgetnék. Haj,
haj, degeszre fújt tömlők módjára járunk a világban!
Nyomorultabbak vagyunk a légynél; a légynek mégis
csak van egy kis ereje, mi nem érünk többet, mint a
szappanbuborék. Pedig milyen józanul élt! Öt napig
nem vett a szájába egy korty vizet, egy falatka ke
nyeret. Mégis a másvilágra került. Az orvosok tették
be utána az ajtót, vagy még inkább szerencsétlen csil
lagzata, hiszen az orvos igazán nem egyéb, mint a
lélek megnyugtatója. De legalább nagy fénnyel vit
ték ki: díszes halotti ágyon, szép takaróval. El is si
ratták illő módon — volt egy csomó felszabadított
rabszolgája — igaz, hogy a felesége csak úgy immelámmal siratta. Hát még, ha nem bánt volna az aszszonnyal olyan jól! Hanem az asszonyféle viperafajzat. Nem érdemes egyiknek se csak egy csepp jót is
juttatni: olyan, mintha az ablakon hajítaná ki az em
ber. De hát a régi szerelem valóságos nyavalya.
Ez kiállhatatlan volt és Phileros így harsogott:
— Gondoljunk az élőkre! Az megkapta a ma
gáét: szépen élt, szépen ment ki az árnyékvilágból.
Mi oka volna panaszra? Semmiből szedte meg magát
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és fogával kaparta volna ki a garast a ganéjból. Hát
gyarapodott, egyre gyarapodott, mint a méz a lépben.
Ügy tudom bizonyisten, hogy kereken százezret ha
gyott maga után és az egészet készpénzben. De az
igazat majd megmondom én, aki kutyanyelvet ettem:
szemtelen pofa volt, sohasem állt be a szája, maga
volt az emberi alakba bujtatott civakodás. Testvéröccse derék ember volt, szívbéli jó barát, bőkezű, ven
dégszerető. Eleinte ugyan mintha megbabonázták
volna, de az első szüret után összeszedte magát: ak
kora árat kapott a boráért, amekkorát akart. És ami
igazán felvitte a dolgát, az az volt, hogy örökséghez
jutott, s ebből többet zsebelt be, mint amennyi neki
járt. És az a tuskó, csak azért, mert öccsével haragot
tartott, tudom is én miféle jöttm entre hagyta a va
gyonát. Mindentől elszakad az, aki övéitől elszakad.
Voltak bizalmas szolgái, ezek azután tönkretették.
Pedig bolondul cselekszik az, aki vakon hisz, főkép,
ha üzletember. Annyi szent, hogy amíg élt, jól élt
abból, ami másnak volt szánva, de neki jutott. Valószágos szerencsefia, az ólom is arannyá vált a kezé
ben. Persze könnyű ott, ahol minden úgy megy, mint
a karikacsapás. És mit gondolsz, hány esztendő
nyomta a vállát? Hetvenegynehány. Hanem kemény
ember volt, jól tartotta magát, egy szál ősz haja nem
akadt. Ismertem őkéimét hajdanában, akkor még
nagy kakas volt! Bizisten azt hiszem, még a szuka
kutya se maradhatott tőle békén a házban. Sőt a
fiúkat is szerette. Minden hájjal megkent ember volt.
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Nem rovom fel neki: hiszen ez az egyetlen, amit ma
gával vitt a sírba.
így beszélt Phileros, Ganymedes pedig im igyen:
— Olyanokat meséltek, amik a kutyát sem ér
deklik, közben aztán mindenki megfeledkezik arról,
mennyire kínoz a drágaság. Bizisten, egy falat kenye
ret se tudtam ma felhajszolni. És hogy kitart a
szárazság! Esztendeje már, hogy koplalok. Verje meg
az isten a rendőröket, akik egy követ fújnak a pékek
kel: kéz kezet mos. Hát a földhöz ragadt szegény nép
szenved; mert azok a nagyfejűek nyakig úsznak a tej
fölben. Hej, ha élnének még azok a vasemberek,
akiket itt találtam, mikor Ázsiából idekerültem. Az
volt ám az élet! Egy szó, mint száz: úgy ellátták ezek
nek a gazfickóknak a baját, hogy arról koldultak!
Emlékszem is még Safiniusra: ott lakott akkor, gye
rekkoromban, a régi diadalívnél. Mérges kis ember
volt, amerre járt, ott nem nőtt fű többet. Hanem
egyenes, megbízható, szívbéli jó barát volt, bátran
játszhattál vele a sötétben is ujjmutatósdit. A tanács
házban is alaposan megtáncoltatott mindenkit, bi
zony nem cifrázta a szót, hanem kimondta kurtánfurcsán. Mikor aztán a fórumon beszélt, úgy harso
gott a hangja, mint a trombita. Soha nem izzadt, nem
köpködött, azt hiszem, valami szárazságféle állt bele.
Es milyen nyájasan fogadta a köszönést, mindenkit
nevén szólított, csak úgy, mint egy magunkfajta. Hát
bizony azidétt szinte ingyen adták a gabonanemüt.
Ketten nem bírtak megenni egy garas ára kenyeret.
Ma akkora sincs, mint egy ökörszem. Hej, hej, egyre
4. Petronius: Trim alcliio lakomája
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nehezülnek az idők! Ez a város is kezd összezsugo
rodni, mint a borjú farka. Dehát miért van olyan
rendőrkapitányunk, aki hajítófát sem ér, aki csak a
garasért reszket, de fütyül arra, hogy mi hogyan
élünk meg. Persze otthon vígan é l; többet keres egy
nap alatt, mint amennyi másnak az egész vagyona. Jól
tudom, hogyan jutott az ezer arany dénárhoz! Volna
cs^ik bennünk egy kis mersz, bezzeg nem pöffeszkedne így! Most a nép otthon veri a mellét, idekint
meglapul. Engem úgyse, én már az ingemet is meg
ettem és ha tovább tart ez a drágaság, a viskómat is
clkótyavetyélem. Mert mi lesz velünk, ha se isten, se
ember nem könyörül ezen a városon? Ügy legyen
örömem a családomban, amint szentül hiszem, hogy"
az isten verése mindez. Hiszen már senki se hisz az
égben, senki se tartja meg a böjtöt, Jupiterrel a kutya
se törődik, mintha vak volna mindenki, csak a maga
vagyonát számlálgatja. Azelőtt palástban, mezítláb
mentek a nők a hegyre, kibontott hajjal, tiszta szív
vel és Jupiterhez esőért könyörögtek. Hát esett is tüs
tént, mintha csöbörből öntötték volna: mindjárt vagy
soha! Bőrig ázva jutottak haza valamennyien, mint
az ürgék. Azért jár ólomlábakon az isteni segítség,
mert kisebb gondunk is nagyobb a vallásnál. Föld
jeink ott nyújtóznak . . .
— Kérlek, — szólt Echion, a pokróckészítő —
beszélj értelmesebben. „Máma vigalom, holnap sira
lom” — mondta az egyszeri paraszt, mikor elvesz
tette tarka malacát. Ami nincs ma, lehet holnap: így
múlik az élet. Bizisten nem lehetne különb várost ta
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lálni, csak volnának benne valamirevaló emberek.
Mostanában azonban nyomorog, igaz, hogy nem egy
maga. Nem szabad olyan válogatósnak lennünk, min
denütt egyformán süt ránk az isten napja. Ha már
máshol is jártál volna, azt mondanád, hogy itt a sült
galamb az ember szájába repül. Tessék: az ünnepeken
nagyszerű háromnapos játékokban lesz részünk; nem
céhbeli gladiátor-csürhe, hanem egész csomó felszaba
dult rabszolga. Titus barátunk nagy ész, csak hamar
felfortyan: vagy így, vagy úgy, de valami lesz. Belső
embere vagyok, ő, bizony nem afféle se hideg, se me
leg. Kitűnő kardokat fog adni, nem lesz kegyelem,
valóságos nyilvános vágóhíd lesz, az egész amfiteát
rumnak eláll majd a szeme-szája. De van is miből:
harminc milliót örökölt, mikor az apja beadta a kul
csot. Meg se kottyan neki, ha ekkora vagyonból négyszázezret kiad, azonfelül meg hosszú ideig emlegetni
fogják. Van ott már néhány suhanc, meg egy harci
kocsin vívó asszony, meg Glyco pénztárosa, akit rajta
kaptak, amint gazdája feleségével enyelgett. Meg fo
god látni, hogy a közönség két pártra szakad: a fél
tékeny férjek és a házibarátok pártjára. Persze Glyco,
ez a hitvány gazember, vadállatok elé vetteti pénztáro
sát. Ezzel csak magát teszi nevetségessé. Mit vétett a
szolga, hiszen kénytelen volt megtenni! Inkább az a
ringyó érdemelné meg, hogy a bika felöklelje. H anem :
aki nem verheti el a szamarat, kiporolja a nyergét.
Hogy is gondolhatta Glyco, hogy Hermogenes cseme
téjének valaha jó vége lesz? Az még a csillagokat is
lelopta volna az égről; az alma nem esik messze a
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fájától. Glyco, Glyco megjárta; élete fogytáig hord
hatja a szégyenbélyeget, legfeljebb a halál moshatja
le róla. De hát ki mint vet, úgy arat. Azonban én sza
golok valamit: Mammaea meg fog minket vendégelni,
két-két dénárt kapunk, én és a céhembeliek. Ha ezt
megteszi, Norbanust teljesen kiüti a nyeregből. Tudd
meg, óriási többséggel fog győzni. És ha vesszük, mi
jót tett amaz velünk? Szedett-vedett, kivénült gladiáto
rokat léptetett fel, a lehellet is feldöntötte volna őket;
akárhány különb halálraítéltet láttam már. Leöletett
egy-két nyeszlett lovast, kakasoknak nézhette volna
őket az ember; az egyik, mint az igás szamár, a másik
lőcslábú, a harmadik — az elesett helyettesítője —
maga is félig halott, mintha szétvágták volna az ide
geit. Az egyetlen trák volt valamirevaló, de még ez
is nagyon iskolásán vívott. Elég az hozzá, hogy a
végén mind verést kapott, annyira kiabáltak a szép
számú közönségből: „Üsd, nem apád"; csupa gyáva
kutya! Az azt mondja: „Hát rendeztem neked játé
kokat"; én meg tapsoltam érte neked! Ha jól meg
gondoljuk, hát többet adtam neked, mint amennyit
kaptam tőled. De hát kéz kezet mos. Agamemncr.,
mintha azt akarnád mondani: mért fecseg ez a kiállhatatlan ember? Azért, mert te, aki tudnál beszélni,
meg se mukkansz. Nem vagy a mi fajtánkból való,
azért nevetsz a szegény ember beszédén. Tudjuk, hogy
a tudományod egy kicsit a fejedbe szállt. De hát cse
kélység! Szívesen rávennélek, hogy egy szép napon
kijöjj a majorba és megnézd a viskómat! Harapnivaló:
csirke, tojás, majd csak akad; pompás lesz; bár az idén
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az időjárás mindent a fejetetejére állított, akad azért,
amiből jóllakjunk. És növekszik már az új tanítvá
nyod: az én csemetém. Már tud néggyel osztani; ha
megél, hozzád adom inasnak. Ha csak ráér, folyton ott
görnyed az asztala mellett. Okos és jó viseletű, csak
bolondul a madarakért. Már magam három tengelicéjét fojtottam meg és azt mondtam, hogy a menyét
falta fel őket. Kieszelt hát másfajta bolondságot és
nagy kedvvel fest. Aztán meg már a görögbe is bele
vágja a fejszéjét és a latinban is szépen halad; igaz,
hogy tanítója egy kicsit nagyra van magával s állha
tatlan és folyton a nyakamra jár, hogy adjak neki
könyveket, bár dolgozni nem szeret. Van másik taní
tója is, nem valami okos ember, de nagyon lelkiisme
retes és többre tanítja, mint amennyit maga tud. Ren
desen ünnepnapokon jön hozzánk és megelégszik anynyival, amennyit ad neki az ember. Vettem hát most
a fiúnak néhány jogi könyvet, mert azt akarom, hogy
legalább nagyjából szagoljon bele a jogba is. Ez ke
nyéradó foglalkozás. Mert az irodalmat már éppen
eleget bújta. Ha elmenne ettől a kedve, mesterségre
akarom fogni, akár borbélynak, akár kikiáltónak, vagy
legalább ügyvédnek: ezt legfeljebb a halál veheti el
tőle. Ezért mondogatom neki nap-nap m ellett: „Primigenius, hidd el, akármit tanulsz, csak magadnak ta
nulod. Nézd, ott van Phileros, az ügyvéd: ha nem
tanult volna, ma felkopna az álla. Még csak nemrégi
ben is hátán cipelte az eladó portékát, most akár Norbanusszal is állja a versenyt. Kincs a tudomány és a
mesterség nem vész kárba sohasem.
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Efféle beszédek váltották egymást, mikor belépett
Trimalchio; végigtörölte homlokát, illatos vízben meg
mosta kezeit s pillanatnyi szünet után így szólalt meg:
— Bocsássatok meg, barátaim, de már jó néhány
napja meg vagyok akadva a hasammal. Még az orvo
sok is csak tapogatódznak! Egy kicsit mégis jót tett a
gránátalmahéj és az ecetes fenyő. No de remélem,
hogy most már, úgy mint azelőtt, megbecsüli magát.
Máskülönben úgy bömböl a gyomrom tájéka, mint a
bika. Éppen azért, ha valamelyitek a szükségét el
akarná végezni, nincs miért szégyelnie magát. Egyi
künk sincs biztosítva ez ellen. Nem hiszem, hogy volna
nagyobb kínszenvedés, mint visszatartani. Ezt az egyet
az úristen sem tilthatja meg. Mit nevetsz Fortunata,
hiszen te éjjelenkint ezzel szoktad kiverni az álmot a
szememből! Bizony még azt sem tiltom meg, hogy az
ebédlőben csinálja valaki, ha jót tesz neki; az orvosok
is azt mondják, hogy nem szabad visszatartani. Ha
talán egy kicsit vastagabban jön, odakint minden ké
szen vár: éjjeli edény, víz és minden hozzávaló apróság. Higyjétek meg, a puffadás az agyra megy és az
egész testben folyást okoz. Sok emberről tudok, aki
így pusztult el, mert nem hallgatott az okos szóra.
Megköszöntük jóságát és engedékenységét és köz
ben sűrű poharazgatással fojtottuk magunkba a ne
vetést. És még azt sem tudtuk, hogy a finomságok eme
hegyének még csak a közepe táján mászunk fölfelé!
Mert miközben zeneszó mellett leszedték az ételeket,
három fehér disznót vezettek be, szájukon kosár, nya
kukon csengettyű; a kikiáltó jelentette, hogy az egyik
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két, a másik három, a harmadik ellenben már hatéves;
bizony azt gondoltam, hogy komédiások jöttek be s
hogy a disznók valami csodadolgot fognak bemutatni,
mint ahogy az utca népe előtt szokták; csakhogy Trimalchio meghiúsította reményemet, mikor így szólt:
— Melyiket kívánjátok ezek közül azonnal itt az
asztalon látni? N o mert kakast, Pentheus-vagdalékot
és egyéb ilyen semmiséget egy paraszt is el tud készí
teni. Az én szakácsaim egészben szokták megfőzni a
borjúkat a rézüstben.
Hivatta is azonnal a szakácsot és meg sem várva,
hogy melyiket választjuk, leölette a legvénebbet; aztán
hangosan rászólt:
— Melyik osztályba tartozol?
Miután ez azt felelte, hogy a negyedikbe, tovább
kérdezte:
— Vettelek, vagy nálam születtél?
— Sem ez, sem az, — válaszolta a szakács —
Pansa hagyott rád végrendeletileg.
— Hát vigyázz, — mondta amaz, — hogy ügyesen
tálald fel; különben lecsaplak a kifutószolgák osztá
lyába.
A szakácsot az erélyes figyelmeztetés után a sütnivaló kihúzta a konyhába, Trimalchio pedig barátsá
gos arccal felénk fordult és így szólt:
— Ha nem ízlik ez a bor, másikat hozatok; ma
gatoknak kell eldöntenetek, melyik jó. Istennek hála,
nem pénzért vettem; most már minden, ami az ínye
teket csiklandozza, egyik birtokomon terem, amelyet
eddig nem is láttam Állítólag Tarracina és Tarentum
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szomszédságában van. Most egészen Szicíliáig akarom
kiterjeszteni birtokomat, hogy a magam földjén utaz
hassam, ha kedvem kerekedik Afrikába menni. Hanem
monddsza csak, Agamemnon, miféle vitatételről szó
nokoltál ma? Magam, ha nem is iigyvédkedem, tanul
tam annyi tudományt, amennyi nekem elég. És nehogy
azt hidd, hogy nincs érzékem a tudós munka iránt:
két könyvtáram is van, egyik görög, másik latin. De
mondd el csak a kedvemért a szónoklatod tárgyát.
Alig hogy Agamemnon elkezdte: „A szegény és
a gazdag ember kutya-macska barátságban élt egymás
sal", Trimalchio így szólt:
— Mi az, hogy „szegény?"
— Elmés, — mondta rá Agamemnon és isten tudja
miféle vitatételt kezdett fejtegetni. Trimalchio azonnal
rávágta:
— Ha ez megtörtént, akkor nem vitás dolog;
ha pedig nem történt meg, akkor egy nagy semmi.
Ezt és egyéb ilyen mondásait áradozó dicséretek
kel magasztaltuk, mire ő így beszélt:
— Kérlek, kedves jó Agamemnon, ismered-e váj
jon Hercules tizenkét munkáját, vagy azt a mesét
Ulixesről, hogy hogyan csavarra ki a hüvelykujját a
Cyclops hüvelykszorítóval ? Gyerekkoromban olvasgat
tam ezeket Homerosnál. Mert bizony a Sibyllát is a
tulajdon szememmel láttam Cumaeban egy vékony
nyakú üvegben; mikor a gyerekek azt mondogatták neki;
„Sibylla, mit szeretnél?" — ez volt a válasza: „Meghalni
szeretnék".
Még a szájában volt a szó, mikor egyszerre fel
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szolgáló tálca került az asztalra, rajta a csuda nagy
disznó. Álmélkodtunk ezen a gyorsaságon és bizony
kodtunk, hogy ennyi idő alatt még egy kakast sem
lehet puhára főzni, és pedig annál kevésbbé, mert ez
a disznó szemre sokkal nagyobb volt, mint előbb a
vadkan. Trimalchio, amint egyre alaposabban szem
ügyre vette a disznót, így kiáltott fel:
— Mi ez? Nem zsigerelték ki ezt a disznót? Sza
vamra nem. Azonnal hívjátok a szemem elé azt a sza
kácsot !
Alig, hogy a szakács szomorú ábrázattal odasomfordált az asztalhoz és megvallotta, hogy bizony el
felejtette kizsigerelni, Trimalchio ráripakodott:
— Micsoda? Elfelejtetted? Mintha csak a borsot
vagy köménymagot felejtette volna el rászórni! Le a
ruháját!
Egy szempillantás, a szakácsról lent van a ruha
és kétségbeesett arccal áll a két pribék közt. Hanem
erre már valamennyien könyörgésre fogtuk a dolgot
s így kérleltük:
— Megesik az ilyesmi; ugyan ne bántsd; ha mégegyszer előfordulna, az ujjúnkat sem fogjuk érte ki
nyújtani.
Én nem tudtam magamba fojtani gonosz kegyet
lenségemet, hanem odahajoltam Agamemnonhoz s ezt
súgtam a fülébe:
— H át ez igazán semmirekellő egy fickó; el
felejti a disznót kizsigerelni! Ha egy halat felejtett
volna el, azt sem bocsátanám meg neki.
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Nem így Trimalchio, aki vidámra derült arccal
így szólt:
— No hát, ha olyan feledékeny vagy, zsigereld
ki szemünk láttára.
Magára vette a szakács a ruháját, kést fogott és
a disznó hasát mindkét oldalon reszkető kézzel fel
vágta. Abban a pillanatban a belső nyomástól egyre
táguló nyílásokból csak úgy dőlt a sok kolbász és
hurka.
Ezt a csodát tapssal fogadta a szolgasereg és fel
harsant:
— Éljen Gaius!
A szakácsot is megjutalmazta egy pohár borral,
ezenfelül még ezüstkoszorút is kapott; kapott serle
get is korinthusi bronztálcán. Mikor ezt Agamemnon
közelebbről szemügyre vette, Trimalchio így szólt:
— Csak nekem vannak valódi korinthusi edé
nyeim.
Már azt vártam, hogy szokásos hencegésében azt
fogja mondani, hogy az edényeket egyenesen Korinthusból hozatja. De ő sikerültebbet mondott:
— Talán kíváncsi vagy rá, mért csak éppen ne
kem vannak valódi korinthusi edényeim? Azért, mert
az ötvösnek, akitől vásárolok, Corinthus a neve. Korin
thusi pedig nem lehet másnak, csak annak, akié maga
Corinthus. És nehogy azt higyjétek, hogy ostoba va
gyok: nagyon is jól tudom, honnan erednek a korin
thusi bronzedények. Mikor Ilium elesett, Hannibál,
ez a ravasz kópé és nagy gazember, minden bronz-,
arany- és ezüst-szobrot egyetlen máglyára hordatott és
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m e g g y ú jtá s t; egyféle ércvegyület lett az egészből.
Ebből az anyagból vittek maguknak az ötvösök és
csészéket, tálakat és szobrocskákat csináltak belőle,
így keletkeztek a korinthusi bronzok: annyiféle anyag
ból egyféle, de sem az egyik, sem a másik. Bocsánat
a szóért, de én jobban szeretem az üvegféléket, leg
alább nem szaglanak. Ha nem volna törékeny holmi,
jobban szeretném az aranynál is; így pedig manapság
alig van értéke.
— Mégis volt egyszer egy mester, aki törhetet
len üvegcsészét csinált. Természetesen ajándékával a
császár elé bocsátották; miközben átnyújtotta a császár
nak, leejtette a földre. A császár úgy megrémült, hogy
csuda. Az ellenben fölvette a földről a csészét, amely
behorpadt, mint valami rézedény, — aztán kalapácsot
húzott elő az övéből és a csészét nagykényelmesen
pompásan helyrekalapálta. Mikor készen volt, a hete
dik mennyországban képzelte magát; hát még mikor
a császár így szólította meg: „Ismeri-e vájjon más
valaki is az üvegkeverésnek ezt a titkát?" Hallgasd
csak! Mikor azt felelte, hogy nem, a császár lenyakaztatta: mert, ha ezt mindenki megtanulhatná, az
arany is csak annyit érne, mint a sár.
— Az ezüstneműért valósággal rajongok. Van
vagy száz hatalmas kupám; rajtuk amint Cassandra meg
öli fiait s ahogy ott fekszenek a gyerekek holtan, —
a megszólalásig híven. Van ezer füles csészém, vala
mennyit Mummius hagyta a gazdámra; ezeken ott van*
* A félművelt Trimalchio összezagyválja a mítoszokat.
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Daedalus, amint Niobé: a trójai falóba bezárja. Po
haraimon ott van Hermeros és Petraites viaskodása;
csupa nehéz műtárgy. Mert semmi pénzért nem adnám,
hogy ezekhez értek.
Míg mindezt mesélte, egyik szolga leejtett egy
serleget. Trimalchio rászegezte a szemét és így szólt:
— Azonnal verd meg magadat, mert nem ügyel
tél. — A szolga sírásra facsarodott szájjal rögtön kö
nyörögni kezdett.
— Mit könyörögsz nekem, — kiáltott rá, —
mintha én akarnálak bántani? Jobb volna, ha vigyáz
nál magadra, hogy ne légy ügyetlen.
Végre addig kértük, míg meg nem bocsátott a
szolgának. Ez, hogy megszabaduljon a büntetéstől,
körülfutotta az asztalt és így kiabált:
— Ki a vizet, be a bort.
Tetszéssel fogadtuk ezt a szellemes tréfát, főkép
Agamemnön, aki tudta, milyen érdemek révén hívjuk
meg máskor is ebédre. Különben Trimalchio a dicsé
ret hatása alatt vígabban iddogált és már félig kótyagosah mondta:
— Hát egyitek sem kéri Fortunatámat táncra ?
Pedig higyjétek meg: a kordaxot* senki nála jobban
nem járja.
Maga, feje fölé emelt karokkal Syrus színészt utá
nozta, az egész szolgasereg pedig ezt énekelte hozzá:
„Nyisd ki hát, node nyisd ki hát". Ki is állt volna a
középre, ha Fortunata nem hajolt volna a füléhez;
* A kordax görög eredetű pajzán tánc.
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gondolom, azt súgta neki, hogy az ilyen közönséges
ostobaságok egy cseppet sem illenek az ő méltóságához.
Soha még ilyen ingadozást: hol Fortunata kedve sze
rint tett, hol meg felülkerekedett benne bolond ter
mészete.
De végleg elvágta táncdiihét a házi titkár, aki,
mint valami hivatalos lapot, úgy olvasta: „Július 26 -án:
a cumaei birtokon, amely Trimalchio tulajdona, 3O fiú
és 40 lány született; a szérűből a magtárba szállítottak
500.000 mérő búzát; igába fogtak ötszáz ökröt. Ugyan
azon a napon: egy Mithridates nevű rabszolga keresztre
feszíttetett, mert gazdánknak, Gaiusnak az istenét
szidta. Ugyanaznap: tízmillió sestertius, amit nem le
hetett kiadni, a pénztárban félretétetett. Ugyanaznap:
a Pompejus-féle kertben tűz pusztított, mely Nasta
majoros házában ütött ki."
— Mit, — szólt Trimalchio, — hát mikor vettük
meg a Pompejus-féle kertet?
— Tavaly, — felelte a titkár, — és ezért nem ke
rült még bele a számadásba.
Elöntötte a méreg Trimalchiót és így pattogott:
— Akármiféle birtokot vesztek nekem ezentúl és
én azt hat hónapon belül meg nem tudom, be ne mer
jétek venni a számadásokba!
Egymásután felolvasta a titkár a rendőrség ren
deletéit, az erdőkerülők végrendeleteit, amelyek T ri
malchiót külön záradékkal kirekesztették az öröklés
ből; aztán a majorosok névsorát és hogy a mezőőr
hogyan kergette el a feleségét, egy volt cselédet, akit
a fürdőslegénnyel rajtakapott és hogy a házmestert
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Baiaeba száműzték; aztán hogy a pénztárost vád alá
helyezték és hogy a belső cselédek közt igazságot
tettek.
No de jöttek végre a komédiások. Előállt egy
utálatos nagydarab ember egy létrával s annak fokain,
meg a tetején énekszóra táncoltatott egy fiút, aztán
átugratta tüzes karikákon és felemeltetett a fogaival
egy amforát. Trimalchio volt az egyetlen, aki meg
csodálta őket és megjegyezte, hogy ez hálátlan mes
terség; egyébként két dolog van a világon, amit nagyon
szívesen megnéz: a komédiás és a trombitás; minden
egyéb látványosság merő hülyeség.
— Hiszen színészeket is szerződtettem, — szólt,
— de jobban szeretem, ha rögtönzött latin bohózatot
adnak elő és a fuvolásommal már csak latinul fúvatom.
Még javában magyarázgatta mindezt, mikor a fiú
Trimalchiónak a karjára esett. Följajdult a szolgasereg,
de a vendégek is, nem ugyan az éktelenül ronda
emberfia miatt, hiszen ez felőlük akár a nyakát is ki
törhette volna, hanem a lakoma esetleges csúnya vége
miatt, nehogy kénytelenek legyenek vadidegen halottat
elsiratni. Trimalchio maga keservesen nyögött és rá
dőlt a karjára, amely megsérült, mire orvosok rohan
tak hozzá, élükön Fortunata, aki zilált hajjal, kezében
csészével egyre csak azt kiabálta, hogy ő milyen szá
nandó, milyen szerencsétlen. A fiú ellenben, aki le
zuhant, már éppen lábainknál csúszott köröskörül és bo
csánatért könyörgött. Nagyon kényelmetlenül éreztem
magamat: hátha ebből a könyörgésből megint valami
tréfás meglepetés kerül ki, mert élénken emlékeztem
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a szakácsra, aki elfelejtette a disznót kizsigerelni. Szemügyre vettem hát az egész ebédlőt, hogy hátha valami
önműködő gépezet bukkan ki a falból, különösen,
mikor már páholták azt a szolgát, aki urának
zúzott karját bíborvörös gyapjú helyett fehérrel kö
tözte be. És majdnem ráhibáztam az igazra; büntetés
helyett ugyanis Trimalchio rendeletét hozták, amellyel
a fiút szabaddá tette, mert ne mondhassa senki, hogy
ezt a kiváló személyiséget rabszolga sebesítette meg.
Elismeréssel adóztunk ezért az intézkedéséért és
eleven társalgást kezdtünk arról, hogy milyen forgandó
az ember szerencséje.
— Bizony, bizony, — szólalt meg Trimalchio —
ezt az alkalmat nem szabad elszalasztani vers nélkül.
Nyomban írótáblát hozatott és rövid fejtörés
után ezt olvasta fe l:
Nem várt szörnyű csapás zúdul le fejünkre gyakorta
Es kedvére vezényli a játszi szerencse mi dolgunk.
Hát a falernusiból önts poharunkba, fiú!

Az epigramma kapcsán költőkre terelődött a tár
salgás és sokáig úgy beszélgettek a thraciai Mopsusról, mint a legnagyobb költőről. Végre így szólt T ri
malchio :
— Kérlek, mester, mit gondolsz, mi a különbség
Cicero és Publilius közt? Én magam azt hiszem, hogy
az előbbi nagyobb szónok, de emez erkölcsösebb író.
Mert ismersz-e kitűnőbb dolgot ennél:
A fényűzésben poshad Marsnak városa.
Ketrecbe hízott páva csiklandozza ínyed:
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Palástja mint Babylón arany hímzései,
Neked hizlal csirkét s kappant Numidia;
Gólyamadár, e kedves vándorló legény,
Kelepló, hosszúlábú, szent madár,
Tél száműzöttje, szép tavasznak hírnöke,
Fészek helyett — gazság! — sütőbe jut.
India kincse, drágagyöngy, minek neked?
Talán, hogy tenger kincse bűnös asszonyt
Díszítsen, hogyha megy szerelmeséhez?
Hát a smaragd, e drága zöld üveg, minek?
S minek kívánod Carchedon tüzes kövét?
Erény ruhája nem szikrázó drágakő.
Való-e, hogy nőd pókhálóruhába jár,
S fátyolszövetben áll ki, félig meztelen?

— Az irodalom után, — folytatta, — melyik mű
vészetet mondhatjuk a legnehezebbnek? En az or
vosét és a pénzváltóét mondanám: az orvosét, mert
belelát az emberfia veséjébe és tudja, mikor jön va
lami nyavalya, bár én őszintén utálom őket, mert foly
ton kacsabecsinálttal tömnek; a pénzváltóét, mert
megismeri, hogy nem mind arany, ami fénylik. Az
oktalan állatok közt a leghasznosabbak az ökrök és a
birkák; az ökrök, mert az ő révükön jutunk a ke
nyérhez; a birkák, mert az ő gyapjúkból készülnek
ünneplő ruháink. Azért szégyen gyalázat, ha valaki
megeszi a birkahúst és amellett gyapjútunikában jár.
A méhekről viszont azt tartom, hogy isteni állatkák,
mert mézet hánynak, bár mesélgetik, hogy azt Jupi
tertől hordják; szúrni pedig ugyanazért szúrnak,
amiért nincsen rózsa tövis nélkül.
És már a filozófusok mesterségébe is belekontár-
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kodott, mikor csészékben cédulákat hordtak körül,
egy szolga pedig, akinek ez volt a kötelessége, fel
olvasta, ki mit nyert. „Disznóságos ezüst'': odavittek
egy sonkát, rajta volt néhány ecetes kannácska. „Ta
raj": tarjapecsenyét vittek oda. „Kétszersült hatal
m a": kétszersültet és hat almát kapott. „Öldöklő kan
csuka": kést és korbácsot kapott. „Deres és folyékony
arany": dércsípte szőlőt és attikai mézet. „Sült sület
lenség": egy darab sültet és jegyzőkönyvet kapott.
„Gyáva hal ott": nyulat és kárászt vittek neki. „Gyö
keres békaegérharc": egeret-békát összekötözve és egy
csomó céklát kapott, amin sokat nevettünk. Száz meg
száz volt ezekből, csakhogy a többit már elfelejtettem.
Mikor aztán Ascyltos fékevesztett jókedvében a
levegőben hadonászva mindent kifigurázott és nevettében a könnyei potyogtak, Trimalchiónak egyik, még
a szolgasorból való pajtása, éppen az, aki eggyel fel
jebb ült nálam, felfortyant és rákiáltott:
— Mit röhögsz, te birka? Neked talán nem elég
jó az én úri barátom pompás vendéglátása? Persze te
jobb módban élsz és különb lakomához szoktál! Ügy
segítsen az isten, hogy, ha mellette ülnék, már régen
torkára forrasztottam volna a röhögést! A jómadár,
még ő nevet másokon; istentől elrugaszkodott sehonnai, éjjeli csavargó, a vizelete többet ér, mint ő
maga! Egy szó, mint száz: ha körülpisálom, azt se
tudja, merre iszkoljon el. Szavamra, nem jövök
egykönnyen méregbe, de hát pipogya embernek min
denki a fejére nő! Ez csak röhög. De mi az isten csu
dáján röhög? Tán rózsabokorban jött a világra? Hát
5 Patronról: TrütínMüo lakomája
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római lovag vagy; jó, én meg királyfi. „Hát akkor
mért voltál rabszolga?” Azért mert önként állottam
szolgának, mert szívesebben vagyok római polgár,
mint adófizető. És most, remélem, vagyok olyan mód
ban, hogy senki sem űzhet csúfot belőlem. Csak olyan
úr vagyok, mint a többi, emelt fővel járok; egy.fityinggel se tartozom senkinek: sohasem ültek felet
tem törvényt; senki se mondta még nekem a bíró
előtt: „Fizesd meg az adósságodat!" Szereztem egy
kis földecskét, összekuporgattam egy-két garast; húsz
hasat tömök, meg egy kutyát; kiváltottam az
ágyastársamat, hogy ne nézze mindenki a maga ron
gyának; ezer dénáron váltottam meg a szabadságo
mat; pénz nélkül lettem elöljáró; hiszem, úgy hunyha
tom le a szememet, hogy halóporomban sem kell szé
gyenkeznem. Hanem neked annyi a dolgod, hogy
nem söpörhetsz a magad háza előtt? Más szemében a
szálkát megleled, magadéban a gerendát feleded.
Csak a te szemedben vagyunk mi nevetségesek! Nézd
a mesteredet, meglett ember: annak kedve telik ben
nünk. T e tejfölösszájú, te mosogatórongy, dehogy
jobb, még annál is rongyabb. T e jobb módban élsz:
hát ebédelj kétszer, vacsorázz kétszer. Én a becsülete
met többre tartom, mint a vagyonomat. Egy szó, mint
száz: ki kért tőlem valaha valamit kétszer ? Negyven
évig voltam szolga; senki se tudta volna bizony meg
mondani, vájjon szolga vagyok-e, vagy szabad ember.
És még hosszúhajú gyerek voltam, mikor ebbe a vá
rosba jöttem, még a bazilika sem állott. De iparkod
tam gazdámnak kedvében járni, aki akaratos ember
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volt, csupa méltóság, a körmefeketéje többet ért, mint
te mindenestül. Voltak a házában elegen, akik itt is,
ott is gáncsot vetettek nekem: hanem, áldja meg az
isten a halóporában, mindig kivágtam magam. Ez
aztán a férfimunka! Szabadnak születni ugyancsak
nem nagy dolog. Nohát most meg mit bámulsz, mint
borjú az újkapura?
Erre a beszédre Giton, aki lábai felől állt és a
nevetést már régóta magába fojtotta, bántó kacagásban
tört ki. Mikor Ascyltos ellenfele ezt észrevette, szidal
mait a fiúra fordította és így kiabált:
— Hát még te is röhögsz, te kócos? Hejehuja
farsang! Hallod-e, talán decemberben vagyunk? Mi
kor szabadultál föl, hé? De mi jót is várhatnánk tő
led, akasztófavirág, varjak vacsorája! Lesz rá gon
dom, hogy elérjen az isten keze a gazdáddal együtt,
aki nem tud kordában tartani! Ügy éltessen az isten,
hogy csak a barátom kedvéért nézem el a dolgot, kü
lönben azon melegében megkaptad volna a magadét.
Mi békén vagyunk, hanem azok a semmirekellők,
akik nem tudnak téged kordában tartani! Amilyen
az úr, szakasztott olyan a szolga. Mindjárt kiugróm
a bőrömből, pedig nem vagyok méregduda, de ha
egyszer belelovalnak, se istent, se embert nem isme
rek. Jó, jó, kerülsz te még az én utcámba, te patkány,
te pöfeteg; sohase vergődjem zöld ágra, ha sarokba
nem szorítom a gazdádat; de szavamra, te se mene
külsz ki a körmeim közül, hiába kiabálsz akár az ú r
istenhez is. Nem segít rajtad sem kócos sörényed,
sem pipogya gazdád, lesz rá gondom. Bizony-bizony,

s*
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kerülsz te még a kezeim közé: vagy én ismerem ma
gam rosszul, vagy te nem fogsz többet röhögni raj
tam, még ha aranyból volna is a szakállad. Lesz rá
gondom, hogy megérezd Athena haragját te is, meg
az is, aki fölnevelt. Nem tanultam én geometriát, kri
tikát, meg más efféle bolondságot, de ismerem a kőbe
vésett betűket és rézpénzt, súlyt, ezüstpénzt akár száz
zal is osztok. Száz szónak is egy a vége: fogadjunk,
ha úgy tetszik; gyere, kiteszem a pénzt. Be fogod látni,
hogy az apád hiába fizette érted a tandíjat, ámbátor
a retorikához is értesz. N o hát mi ez: „Széltébenhosszában jövök-megyek; találj ki." H át ha azt m on
dom neked, mi az: „Ide-oda ugrál s helyéből még se
mozdul’'; mi az: „Egyre nő és mégis fogy?* Ugy-c
ugrálsz, úgy-e bámulsz, úgy-e kapkodsz, mint az éjje
libe pottyant egér? Nohát, vagy fogd be a szádat,
vagy hagyd békén a náladnál különb embert, aki az
zal se törődik, a világon vagy-e; tán azt hiszed, hogy
a sárga gyűrűid izgatnak, amiket a szeretődtől csentél?
ó szent Nehagyjel! Gyerünk csak a fórumra és kér
jünk kölcsönbe pénzt: majd meglátod, hogy ennek a
vasgyűrűnek van hitele. Fuj, gyönyörű látvány az
ilyen leforrázott róka! Ügy gyarapodjam, úgy érjek jó
véget, úgy tekintse szentnek a nép az én emlékemet,
ahogy halálig a sarkadban leszek. Gyönyörű egy em
ber az is, aki téged ezekre tanít; kofa, nem tanítómester. Mi tanultunk, mert a mester így tanított:
* A rejtvényfejtés a félmfiveitek kedvelt asztali szóra
kozása volt. E három rejtvény megfejtést: láb, szem, haj.
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„Rendben van minden holmitok? Menjetek egyene
sen haza; el ne bámészkodjatok, öregebbeket ki ne
csúfoljatok! Nézzétek csak a könnyelműeket: egyik
sem viszi semmire!" Én úgy ahogy itt állok, hálát
adok az istennek jó neveltetésemért.
Ascyltos éppen felelni akart erre a piszkolódásra,
hanem Trimalchio, akinek nagyon tetszett egykori
szolgatársának ékes beszéde, így szólt:
— Ugyan hagyjátok abba a marakodást. Legyen
inkább békesség, te pedig Hermeros, ne bántsd ezt a
gyerekembert. Forró még a vére: légy te az oko
sabb. Ilyen dologban mindig az marad fölül, aki en
ged. És te, mikor még afféle kiskakas voltál, csak ku
korékoltál, neked sem volt belátásod. Legyünk hát
újra vígan és nézzük végig a homeristákat, ez sokkal
okosabb.
Tüstént belépett az egész csapat és dárdájukkal
pajzsukra ütöttek. Maga Trimalchio felült párnáján
és míg a homeristák — kiállhatatlan szokásuk sze
rint, — görög versekben beszélgettek, ő harsány hangon olvasta a latin fordítást. Mikor aztán csend lett,
így szólt:
— Tudjátok-e milyen darabot játszanak? Diomedes és Ganymedes két egytestvér volt, Heléna volt
az ő nővérük. Ezt elrabolta Agamemnon és Diana
számára szarvasünőt csempészett helyébe. Már most
Homeros azt meséli el, hogyan harcoltak egymással a
trójaiak és a tarentumiak. Tudniillik ő győzött és
leányát, Iphigeniát Achilleshez adta feleségül. Ez az
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eset felbőszítette Aiaxot, aki tüstént megérteti vele
tek a fejleményeket.*
Alig hogy ezt kimondta Trimalchio, a homeristák rettentő ordítozást csaptak és az ide-oda szalad
gáló szolgasereg óriási tálon forrázott borjút hozott
be: sisak volt a fején. Nyomában jött Aiax kivont
karddal és mintha őrjöngene, feldarabolta és kardjá
val hadonászva feltüzte a húsdarabokat s a szájukat
tátó vendégek közt az egész borjút szétosztotta.
Nem sokáig volt módunkban álmélkodni ezeken
a szellemes fordulatokon; mert a mennyezet hirtelen
recsegni kezdett- és az egész ebédlő megremegett. Én
rémülten pattantam fel és attól tartottam, hogy valami
kötéltáncos fog a tetőn leereszkedni. A többi vendég
is épp ily ámulattal nézett fölfelé és várta, miféle
meglepetésben lesz részünk fölülről. És tessék: hirte
len szétnyílt a mennyezet és bizonyára valami nagy
hordóról levert hatalmas abroncs ereszkedett lefelé,
rajta köröskörül aranykoszorúk és illatszeres üvegek
csüngtek. Miközben tudtunkra adták, hogy ezeket
ajándékul vegyük, én megint az asztalra pillantot
tam : már ott állt egy süteményekkel megrakott tál, s
a közepén cukrászsüteményből készült Priapus; ez
— a szokott módon — szőlőt és mindenféle gyümöl
csöt tartott meglehetősen hatalmas ölében.
Mohón nyúltunk e pompás dolgok után, mikor
egy újonnan ránk zúdított tréfa újra derültségre han
golt. Mert valamennyi sütemény és gyümölcs, ha csak
■* Trimalchio megint összehord tucskot-bogarai
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ujjheggyel ért is hozzá az ember, sáfránlevet lövellt
ki és az undorító lé egészen az arcunkig fröccsent.
Abban a meggyőződésben, hogy ez az áldozati folya
dékkal megtöltött fogás szent, felálltunk és így kiál
tottunk :
— Áldás Augustusra, a haza atyjára!
Mikor azonban némelyek az áldás után szétkap
kodták a gyümölcsöt, mi is teleraktuk asztalkendőin
ket, főképpen én, mert úgy gondoltam: semmi aján
dék sem elegendő arra, hogy Giton zsebét telerakjam
vele.
Ezenközben három fiú lépett be felkötött fehér
tunikában; kettő közülük a házi istenek nyakékes
szobrait tette az asztalra, a harmadik boröskancsót
hordott körbe s ezt kiabálta:
—- Isteneink, legyetek velünk!
Aztán megnevezte őket: az egyiknek Cerdo, a má
siknak Felicio, a harmadiknak Lucrio volt a neve.
Aztán mindenki végigcsókolta Trimalchio arcának má
sát, mire röstelkedve bár, mi is ráfanyalodtunk.
Minekutána valamennyien jókedvet és jóegészsé
get kívántak egymásnak, Trimalchio Nicerosra sze
gezte tekintetét és így szólt:
— Te társaságban jobb kedvű szoktál lenni; nem
tudom, mért hallgatsz most, mért nem szólsz egy
kukkot sem? Kérlek, meséld el azt, ami veled tör
tént, különben elmegy a jó kedvem.
Nicerosnak jólesett barátjának a nyájassága és
elkezdte:
— Sohase vergődjem zöld ágra, ha nem igaz,
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hogy majd megpukkadok a gyönyörűségtől, mert
ilyen jókedvben látlak. Legyen hát zavartalan vidám
ság, bár tartok tőle, hogy azok a tudákosok megmo
solyognak. Legyen, ahogy kedvük tartja: én csak
azért is elmesélem, mert mit árt nekem, ha valaki
megmosolyog? Hízelgőbb, ha csak megmosolyognak,
mint ha kinevetnek.
„Ily szavakat mondván . .
így kezdett az el
beszélésbe:
— Mikor még szolga voltam, szűk sikátorban
laktunk (most Gavilláé az a ház). Akkor isten külö
nös rendeléséből, belebolondultam Terentiusnak, a
kocsmárosnak feleségébe, a Tarentumból való Melissába, hisz ismertétek ezt az ennivaló gömbölyű terem
té st De — isten engem úgy segítsen — nem a teste
miatt, nem érzékiségből szerettem úgy, hanem mert
olyan derék asszony volt. Sohasem tagadta meg, ha
kértem tőle valamit; ha egy garast keresett, a felét
nekem adta; amit én kerestem, mind rábíztam és so
hasem jártam meg. A férje a majorjukban örök
álomra hunyta le a szemét. Én hát kézzel-lábbal fárad
tam, törtem magam, hogy hozzá juthassak; hiszen
tudjátok: bajban tetszik meg, ki az igazi barát. Gaz
dám éppen Capuába rándult, hogy sok ringy-rongy
holmiját eladja. Kaptam az alkalmon s rábeszéltem
lakónkat, hogy velem jöjjön az ö tö d ig mérföldkőig.
ö katona volt, erős, mint a bika. Kakaskukorékolás
táján kerekedtünk fel: a hold nappali fényt árasztott.
A síremlékek közé értünk: az én emberem a sírkövek
mellé lapult, miközben én dúdolgattam és számlál-
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gattam a sírköveket. Hát ahogy kísérőmre nézek, az
vetköződik és a ruháit mind az út izéiére rakja. Ne
kem inamba szállt a bátorságom, úgy álltam, mint a
sóbálvány. Amaz körülpisálta ruháit és azon nyom
ban farkassá változott. Dehogy tréfálok, isten ments:
nincs a világnak az a kincse, amiért hazugságra ad
nám a fejemet. De hogy ott folytassam, ahol elhagy
tam: miután farkassá változott, üvölteni kezdett és
berohant az erdőbe. Én az első pillanatban azt sem
tudtam, hol vagyok, aztán odamerészkedtem, hogy a
ruháit elvigyem: azok bizony megkövesedtek. Majd
hogy szörnyet nem haltam ijedtemben. Mégis csak
kardot rántottam és rettenetesen nekikeseredve vagdalkoztam: vágtam a kísérteteket, míg csak kedvesem
nek a majorjába nem értem. Halotthalványan léptem
be, majd hogy a lelkemet ki nem köptem, hátamon
csak úgy csurgóit a hideg verejték, a szemem fénye
megtört: alig bírtak nagy nehezen lelket verni belém.
Melissám alig tért magához a csodálkozástól, hogy
éjnek éjszakáján kint mászkálok és így szólt: „Bár
előbb jöttél volna, legalább segítettél volna nekünk:
mert hát farkas szabadult a majorba és mint valami
mészáros, valamennyi jószágunknak a vérét vette.
Megugrott ugyan, de mégsem vitte el szárazon, mert
egyik béresünk nyakon szúrta a dárdájával." Ennek
hallatára aztán végkép kiment az álom a szememből;
hajnalhasadtával úgy rohantam Gaius barátunk há
zába, mint valami kifosztott kocsmáros. Ahogy aztán
arra a helyre értem, ahol a ruhák megkövesedtek,
vérnél egyebet ott nem találtam. Amint pedig haza-
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értem, ott feküdt már az én katonám az ágyban, mint
egy ökör, nyakával pedig az orvos bíbelődött. Most
eszméltem csak rá, hogy a fickó küldött farkas és
ettől kezdve, ha agyonvernek, akkor sem tudtam
volna vele egy asztalhoz ülni. Kinek-kinek tetszésére
hagyom, mint vélekedik az eset felől, de engem az
isten verjen meg, ha nem színigazság az, amit el
mondtam.
Valamennyien odáig voltunk a csodálkozástól,
csak Trimalchio szólalt meg:
— Becsületszavamra mondom, a hajamszála is
égnek meredt; a történet alighanem igaz, mert tu
dom, hogy Niceros nem fecseg össze-vissza: ellenke
zőleg, komoly ember, nem szószátyár. Magam is el
mesélek nektek egy rémséges esetet: valósággal fából
vaskarika. Még mikor hosszú hajat hordtam, — mert
gyermekkorom óta úgy éltem, mint hal a vízben, —
történt, hogy meghalt gazdánk kedvence, szavamra,
ritka tökéletes fiúszerető, gyöngy egy gyerek. Nos
hát, miközben szegény jó anyja jajveszékelt fölötte s
én is többedmagammal éppen vele szomorkodtam,
odakint hirtelen elkezdtek vijjogni a boszorkányok:
mintha csak vadászkutyák üvöltöttek volna hajtás
közben. Volt akkor köztünk egy kappadociai legény,
szálas, vakmerő, iszonyú erejű: elbánt volna a felbő
szült bikával is. Ez karddal a kezében nagy bátran ki
ment az ajtó elé, balkezét óvatosan bebugyolálta és az
egyik boszorkányt, körülbelül ezen a tájon, — isten
óvja azt, ahova nyúlok, — keresztüldöfte. Hallottuk a
nyögést, de a boszorkányokat, — való igaz, amit mon
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dók, — mintha a föld nyelte volna el. Aztán bejött a
mi óriásunk, ledobta magát az ágyra és egész teste
kékfoltos volt, mintha végigkorbácsolták volna; bizo
nyosan azért, mert elérte a rossznak a keze. Bezártuk
az ajtót s újra foglalkozásunkhoz láttunk; hát mikor
az anya átölelte fiinak holttestét, megtapogatta és
szalmabábot talált ott helyette. Nem volt szíve, nem
voltak belei, nem volt biz azon semmi; bizony a fiút
már ellopták a boszorkányok és szalmabábot fektet
tek helyébe. Kérlek szépen, el kell hinnetek, hogy
vannak boszorkányok, vannak kísértetek, akik min
dent fenekestül felforgatnak. Egyébként abból a szá
las legényből sohasem lett többé ember; de tovább
megyek: egy-két napra rá kitört rajta a rossz nyavalya
és belepusztult.
Amennyire álmélkodtunk ezen, épp úgy el is
hittük, megcsókoltuk az asztalt és kértük a kísértete
ket, maradjanak birodalmukban, míg a lakomáról
hazafelé megyünk,
*

*

*

. . . És csakugyan észrevettem, hogy már több
lámpa ég s az egész ebédlő mintha megváltozott
volna. Egyszerre csak megszólalt Trimalchio:
— Hé, Plocamus, te nem mesélsz semmit? Egy
általán nem akarsz minket mulattatni? Hiszen te ke
délyesebb szoktál lenni, kedvesen szavalgattál színda
rabokból, előadtál egy-egy dalt! Haj! Haj! Hová lett
a tavalyi hó!
— Kifelé áll már a szekerem rúdja, — felelte
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amaz — mióta belém esett a köszvény. Az más, amíg
fiatal voltam, majd hogy a tüdőmet ki nem énekel
tem. Mi volt az nekem : táncolni, szavalni, borbélyt
utánozni? Ki volt valaha hozzám mérhető az egyet
len Apellesen kívül?
És kezével eltakarta a száját s elhápogott valami
ocsmányságot, isten tudja mi volt; ő később azt
mondta, hogy görög dal. Maga Trimalchio trom bi
tást utánzott, aztán kedvencére esett tekintete, akit
Croesusnak szólítgatott. Ez a csípás, piszkos fogú fiú
egy fekete és útálatosan kövér kutyát csavargatott
zöld kendőbe, odatett a pamlagra egy fél kenyeret és
tömte vele, bár az már torkig zabálta magát. Erre a
kedveskedésre észbekapott Trimalchio és behozatta
Scylaxot, „házának és családjának oltalmazóját". Egy
pillanat és már hozták is befelé láncon a hatalmasan
megtermett kutyát és mikor a kapus egy rúgással
megértette vele, hogy le kell feküdnie, lekucorodott
az asztal előtt. Trimalchio aztán, miközben fehér ke
nyeret dobált neki, így szólt:
— Nincs senki a házam népe közt, aki jobban
szeretne, mint ez.
A fiúnak nem volt ínyére, hogy Scylaxot ilyen
áradozva dicsérte; letette a kis kutyát a földre és uszí
totta, hogy marakodásra kapassa. Scylax persze, hogy
felébredt benne a kutya-természet, rémséges ugatás
sal verte fel az ebédlőt és a Croesus „Gyöngyikéjét”
majd hogy szét nem szaggatta. De nem a marakodás
volt az egyedüli zűrzavar, hanem ezenfelül még egy
kandelábert is feldöntöttek az asztalon; ez minden
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kristály-edényt izzé-porrá zúzott és hozzá néhány ven
déget forró olajjal fröccsentett tele. Trimalchio. nehogy
azt higyjék, hogy felizgatta a kár. megcsókolta a fiút és
azt mondta neki, hogy másszék fel a hátára. Egy szempillantás és már a nyakán lovagolt az, tenyerével pedig egyre ütögette a vállait s nagy nevetve kiabált:
— Csitt-csatt, mennyi ez?
Hát hogy jól meglovagolta Trimalchiót, ez nagy
edényben bort kevertetett s valamennyi szolgának,,
akik lábunk felől ültek, egy ital bort adatott, de meg
toldotta ezzel a kikötéssel:
— Ha valamelyik nem akarná elfogadni, locscsantsd a fejére. Elég volt a komolyságból, most jö
het a vígabbja!
Erre a kedélyeskedésre következtek a csemegék,
és komolyan mondom, már attól is rosszul leszek, ha
visszagondolok rájuk. Fenyőmadár helyett ugyanis
mindenkinek hízott tyúkot szolgáltak fel és töltött
libatojást;
Trimalchio
egész
rábeszélőtehetségével
kérlelt bennünket, hogy együk meg ezeket és azt is
mondta, hogy ezek is csirkék, csak a csontokat kivet
ték belőlük. Ezenközben az ajtónálló fölcsapta az
ebédlő ajtószárnyait és nagy társaság élén belépett
egy bepityizált vendég hófehér ruhában. Zavarba ho
zott előkelő fellépése és már arra gondoltam, hogy a
praetor az újonnan érkező. Kezdtem hát föltápászkodni és úgy mezítláb a földre lelépni. Agamemnon
nevetett ezen a fészkelődésemen és így szólt:
— Maradj csak veszteg, ostoba tökfilkó. Hiszen
ez Habinnas, az elöljáró és egyúttal kőfaragómester,
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akiről köztudomású, hogy nagyszerűen ért a sírkő
faragáshoz.
Nagyot lélegzettem erre a fölvilágosításra, viszszafeküdtem és áhítatos csudálkozással szegeztem
szememet a belépő Habinnasra. Ez részegen a fele
sége vállaira támaszkodott — fejét szinte lehúzta a
sok koszorú, a kenőcs végigfolyt homlokán, be a
szemébe — és letelepedett a főhelyre s folyton bort
és állott vizet kért. Trimalchiót jókedvre derítette a
vidámsága, maga is öblösebb serleget hozatott és ér
deklődött, milyen volt a vendéglátás?
— Volt ott minden, — felelte amaz, — csak te
hiányoztál; mert a szívem egyre ide húzott. Különben
— szavamra — nagyszerű volt! Scissa pompás tort
rendezett szegény boldogult szolgájának az emlékeze
tére, akit halálos ágyán felszabadított. Különben, azt
hiszem, meggyűlik a baja az adóbérlőkkel, mert öt
venezerre becsülik a boldogultál. Hanem azért remek
volt: igaz ugyan, hogy a borunk felét a holttetemre
kellett locsolnunk.
— Mégis, — faggatta Trimalchio, — mit kapta
tok enni?
— Elmesélem, — felelte az, — de nehéz lesz;
hisz olyan rövid az eszem, hogy nem egyszer a tulaj
don nevemet is elfelejtem. Hát volt először is díszserleggel koronázott disznó, körülötte mézes sajtos
lepény, aztán remekbe készült szárnyasaprólék, aztán
persze vörösrépa, mert tápláló és nem kell kínlód
nom, mikor a „dolgomat” végzem. A következő fo
gás hideg sajtos lepény volt, nyakonöntve pompás
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melegített hispaniai mézzel. Ezért nem is ettem a le
pényből egy falást sem, a mézből ellenben torkig töl
töztem. Volt még köröskörül borsó, bab, mogyoró,
amennyi jól esett és mindenkinek egy-egy alma. Én
azonban elemeltem kettőt, itt vannak ni, az asztal
kendőmbe kötve: mert ha nem viszek valami ajándé
kot az én kedves kis szolgámnak, van haddelhadd.
Szerencse, hogy a feleségem mindig figyelmeztet rá.
Feltálaltak egy darab medvehúst is; Scintilla, aki
gyanútlanul belekóstolt, majd hogy a beleit ki nem
hányta; én ellenben több mint egy fontnyit meg
ettem, mert szakasztott olyan íze volt, mint a vad
disznónak. Igaz is, mondok, ha a medve megeszi az
emberfiát, mért ne enné meg az emberfia csak azért
is a medvét? Utoljára volt még puha sajt mustban,
aztán mindenkinek egy-egy csiga, aztán sertésaprólék,
aztán májpástétom kis tégelyekben, aztán töltött to
jás, mustár, aztán kis tálban valami gyanús lötty. Ed
dig volt, vége volt. Még befőtt köménymagot is hord
tak körül egy tálban, amelyből némelyek szemtelenül
három marékkai is szedtek. A sonka akkor már nem
kellett senkinek sem. Hanem mondd csak, Gaius kér
lek, Fortunata mért nem ül asztalhoz?
— Hiszen ismered őt, — felelte Trimalchio, —
amíg az ezüstkészletet el nem rakta, amíg a maradé
kokat a szolgák közt ki nem osztotta, addig még csak
egy csepp vizet sem iszik.
— Nem addig van az, — mondta rá Habinnas, — ha
nem jön az asztalhoz, én ajánlom magamat.
És már szedelődzködött, mikor adott jelre az
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egész szolgasereg valami négyszer szólította Fortunatát, aki végre bejött, sárga övvel magasra felhúzott
ruhában, úgy, hogy kilátszott alóla cseresznyevörös
tunikája, a tekerődző bokaperecek és aranyos hímzett
cipői. A nyakán lógó kendővel megtörölte kezeit, az
tán ledőlt a pamlagra, amelyen Habinnas felesége,
Scintilla hevert, — aki tapsolt örömében, — megcsó
kolta és így üdvözölte:
— Oh be ritka vendég!
Már odáig jutottak, hogy Fortunata lehúzta a
karperecéit húsos karjairól és mutogatta az álmélkodó Scintillának. Utoljára még a bokapereceit is le
kapcsolta, arany hajhálóját is és megjegyezte, hogy ez
színaranyból van. Meghallotta ezt Trimalchio, min
dent odahordatott, aztán így szólt:
— íme az asszonyi hódítás eszközei! Ostobák va
gyunk, ezen a réven szipolyoznak ki bennünket. Ez itt
legalább is hat és félfontos. De azért van magamnak
is tízfontos karkötőm, melyet a Mercuriusnak szánt
fogadalmi ezredrészből csináltattam.
Utoljára, hogy szavainak hitelt szerezzen, mérle
get hozatott és körülvitette, hadd lássák, hogy csak
ugyan annyit nyom. Scintilla sem hagyta magát: le
vett a nyakáról egy kis arany tokocskát, amelyet Sze
rencsefiának nevezett; aztán elővett egy pár fülbe
valót és viszonzásképpen odaadta Fortunatának, hogy
ő is vegye szemügyre és így szólt:
— Hála az uram figyelmességének, ezeknél kü
lönb nincs senkinek.
— Hogyne, —- szólt Habinnas, — eleget rágtad
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a fülemet ezért az üvegbabért!
Ha lányom volna,
menten levágnám a fülét. Ha nem volnának nők,
nyakig úsznánk a tejfölben; most így áll a dolog:
meleget pisálunk, hideget iszunk.
Összenevetett erre a két megsértett asszony és pityókos csókokat váltottak; közben az egyik eldicseke
dett vele, hogy ő milyen szorgalmas háziasszony, a
másik férjének szeretetreméltó nemtörődömségét em
legette. Míg ezek így összebújtak, Habinnas észrevét
lenül fölkelt, megfogta Fortunata lábait és fölemelte
a pamlagra. Az felsikoltott: „Jaj, jaj" — mert tuni
kája térdein fölül csúszott: hát Scintilla karjaiba ve
tette magát és szégyenpírtól kigyulladt arcát kendő
jébe temette.
Mikor kis idő múltán Trimalchio a csemegét felhordatta, a szolgák az asztalokat mind kivitték, újakat
hoztak be és sáfránnal meg karmazsinnal festett fűrészport szórtak szét és finomra őrlött csillámport, amit
még soha életemben nem láttam. Csakhamar megszó
lalt Trimalchio:
— Én ugyan be tudnám érni ezzel a fogással, de
ha már másik asztalt kaptatok, hadd tálalják fel, ha van
még valami ínyünkre való.
Közben egy alexandriai fiú, aki langyos italt
szolgált
fel,
fülemüle-hangokat
utánzott,
ámde
Trimalchio egyre-másra rászólt: „Mást". De íme más
szórakozás: az a szolga, aki Habinnas lábainál ült,
— hirtelen, gondolom gazdája parancsára — harsány
hangon elordította m agát:
Aeneas ezalatt már messzire járt a hajókkal . . .
6 Petronius: Trimalchio lakomája
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Soha még utálatosabb hang nem ütötte meg a
fülemet; mert azonfelül, hogy durva zagyvalékét egy
szer erősebb, másszor gyengébb hangon ordította,
még bohózatverseket is kevert bele, s így ez volt az
első eset, hogy Vergilius megbotránkoztatott. Mikor
végre valahára mégis abbahagyta, Habinnas megtap
solta és így szólt:
— Ezt sohasem tanulta, csak magam vittem rá,
úgy, hogy a vásári kikiáltókhoz járattam. H át bizony
akár fuvarost, akár vásári kikiáltót utánoz, nincs hozzá
fogható. Kétségbeejtőn tehetséges: suszter, szakács, pék
egy személyben, valóságos ezermester. Mégis van benne
két hiba: ha ezek nem volnának, maga volna a meg
testesült tökéletesség: meg van kurtítva és hortyogni
szokott. Mert hogy kancsal, az nem számít; kancsít
Venus is. Azért nem hallgat el semmit, mert alig van
úgy, hogy pihen a szeme. Háromszáz dénárért vettem
a fiút.
Szavába vágott Scintilla s így szólt:
— Éppenséggel nem soroltad fel a semmirekellő
fickónak valamennyi mesterségét, őkelm e szoknyahős;
de lesz gondom rá, hogy rásüssék a szégyenbélyeget.
Trimalchio fölnevetett és így szólt:
— Ráismerek a kappadociaira: ez nem tagad meg
magától semmit; és bizisten dicsérem az eszét, mert
ezt halála után senki sem adhatja meg neki. Te meg
Scintilla, ne légy féltékeny. Hidd meg nekem: isme
rünk mi titeket is. Ügy éltessen az isten, amint anynyira kielégítettem az úrnőmet, hogy még a gazdám
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is gyanút fogott; ez volt az oka, Hogy kihelyezeti a
gazdaságba. Hanem: ne szólj szám, nem fáj fejem.
A gézengúz szolga, mintha csak megdicsérték
volna, agyaglámpát vett elő a zsebéből és félóránál
tovább trombitásokat utánzóit rajta, miközben Habinnas dudorászott hozzá, úgy, hogy ajkát kezével leszorí
totta. Utoljára aztán még a középre is kiállott és előbb
töredezett nádszálakon színházi zenészeket utánzóit,
aztán köpönyegesen, ostorral kezében kocsisjeleneteket
adott elő, míg végre Habinnas odahívta magához, egy
ital bort nyújtott neki és így szólt:
— Mássá, nagyszerű volt, egy pár bakancs a
jutalmad.
Sohasem lett volna vége ennek a sok nyüglődésnek, ha nem hozták volna az utóételeket: búzaliszt
ből sütött, aszúszőlővel és dióval töltött rigókat Kö
vetkezett tüskékkel teleszurkált birsalma, szakasztott
olyan, mint valami sündisznó. Mindez még csak hagyján lett volna, ha egy sokkal szörnyűségesebb fogás
nem vette volna el úgy az étvágyunkat, hogy akár
inkább éhen haltunk volna. Mert amikor felhordtak
— amint mi gondoltuk — egy hízott libát és körü
lötte halakat, meg mindenféle madarakat, Trimalchio
így szólt:
— Barátaim, az, amit itt az asztalon láttok, egy
féle anyagból készült.
Én, már mint afféle éleseszű ember, azon nyom
ban kitaláltam, hogy mi az; Agamemnonhoz fordul
tam és így szóltam:
— Csodálkoznám, ha mindez nem sárból vagy
«*
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legalább is nem agyagból készült volna. Rómában a
Saturnaliákon láttam ilyen „nesze semmi fogd meg
jól" lakomákat.
Még alig ejtettem ki az utolsó szót, mikor Trimalchio megszólalt:
,
— Ügy gyarapodjam, de vagyonban, nem testúlyban, mint ahogy a szakácsom mindezt disznóhúsból
csinálta. Nincs a világon még egy ilyen kitűnő ember.
Ha parancsolod, a disznó méhéből halat csinál, szalon
nájából galambot, sonkájából gerlicét, szűzpecsenyéjé
ből tyúkot. Épp ezért szellemesen pompás nevet adtam
n ek i: t. i. Daedalusnak hívják. És jutalmul, hogy
olyan jól érti a mesterségét, hoztam neki Rómából
noricumi vaskéseket.
Ezeket nyomban oda is hozatta és bámulva néze
gette. N ekünk is megengedte, hogy az élüket szakállunkon kipróbáljuk.
Egyszerre csak berohant két szolga, mintha össze
vesztek volna a kútnál; csakugyan még a korsók is a
nyakukban voltak. Mikor aztán Trimalchio igazságot
tett köztük, rá se hederítettek az ő bírói döntésére,
hanem botjukkal szétverték egymás korsóját. Elképed
tünk a részeg fickók szemtelenségén, szemünket a
verekedőkre szegeztük és észrevettük, hogy a korsók
ból osztrigák és kagylók potyogtak ki; egyik szolga
összeszedte ezeket és tálban körülhordta. Betetőzte e
nagyszerűségeket a leleményes szakács, aki ezüst ros
télyon csigákat tálalt fel és hozzá útálatosan rezgő
hangon énekelt.
Röstellem elmondani, ami most következett: tudni
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illik két hosszúhajú gyerek ezüst medencében — hírét
sem hallottam még ennek a szokásnak — illatos ke
nőcsöt hozott be és a lakomázók lábait bekente, miután
lábszárainkat és bokáinkat már előbb virágfüzérekkel
övezték. Ezután ugyanabból a kenőcsből valamelyest a
vegyítő edénybe és a lámpába is öntöttek.
Fortunatának már nagyon táncolhatnék] a volt,
Scintilla meg már többet tapsolt, mint beszélt, mikor
Trimalchio így szólalt meg:
— Philargyrus és Cario, bár te hirhedt zöldpárti
vagy, megengedem, hogy helyet foglaljatok; szólj az
ágyastársadnak, Menophilanak is.
Mit szaporítsam a szót? Annyira ellepték a szol
gák az egész ebédlőt, hogy kevés híján a helyünkből
is kitúrtak. Elég az hozzá, azon vettem észre magam,
hogy tőlem eggyel feljebb hever a szakács — aki a
disznóból libát csinált — és csak úgy bűzlik a már
tástól meg a fűszerektől, fis nem volt elég neki, hogy
az asztalnál lehetett, hanem szünet nélkül utánozgatta
Ephesust, a drámai színészt és egyre-másra fogadást
ajánlott a gazdájának, hogy „a legközelebbi versenye
ken a zöld párté lesz a győzelem''.
Trimalchiót mulattatta ez a tolakodás és így szólt:
— Barátaim, a szolgák is csak emberek, azok is
csak úgy anyatejet szoptak, mint mi, ha mostohán
bánt is velük a rossz sors. Hanem ha az isten éltet,
hamarosan üt szabadulásuk órája. Egy szó mint száz:
végrendeletemben valamennyiüket felszabadítom. Sőt
Philargyrusra földet is hagyok, ráhagyom az ágyas
társát, Carióra pedig egy bérházat, az ötszázalékot és
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egy fölszerelt ágyat. Örökösömmé Fortunatát teszem
és őt minden barátom jóindulatába ajánlom. Mindezt
pedig azért hozom nyilvánosságra, hogy cselédsé
gem már most úgy szeressen, mintha meghaltam
volna.
Uruk jóságáért valamennyien hálálkodni kezdtek,
mikor az, egyszerre komolyra fordítván a dolgot, be
hozatta végrendeletének egy példányát és az egészet
az utolsó betűig felolvasta, miközben a szolgák rá-rásóhajtottak. Aztán Habinnashoz fordult és így szólt:
— Nos édes barátom, megépíted-e a síremléke
met úgy, amint nálad megrendeltem? Mindenre kér
lek, faragj a szobrom talapzatára kis kutyát, koszorú
kat, kenőcsös edényeket, végül Petraites valamennyi
viadalát, hogy jóvoltodból halálom után is tovább
éljek; továbbá hosszában száz, szélességben kétszáz láb
legyen. Mert azt akarom, hogy mindenféle gyümölcsfa
legyen a hamvaim körül és nagy-nagy szőlőskert. Mert
nagyon elhibázott dolog, ha életünkben pazar laká
sunk van, nem törődni azzal, ahol hosszabb ideig kell
laknunk. Éppen ezért okvetlenül legyen rajta e z : „Ez
a síremlék nem lehet öröklés tárgya." Egyébként lesz
gondom rá: majd végrendeletemben intézkedem, hogy
halóporomban csúfság ne érjen. Felszabadított szol
gáim egyikét tehát megbízom, hogy felügyeljen a sír
emlékemre, nehogy az emberek a síremlékem mellé
járjanak odarondítani. Téged arra kérlek, faragj ki a
síremlékem felső részén dagadó vitorlákkal sikló hajó
kat és engem, amint bíborszegélyes tógában, öt arany
gyűrűvel ujjaimon az emelvényen ülök és erszényem-
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bői pénzt szórok a nép közé: hiszen tudod, hogy meg
vendégeltem a népet s két-két dénárt adtam minden
kinek. Ha jónak látod, lakomát is kifaraghatsz rajta.
Kifaraghatod azt is, amint az egész nép kedvére mula
tozik.
Jobbom felől állítsd Fortunatám szobrát, amint
galambot tart a kezében; vezessen kis kutyát övéhez
kötözve; azután faragd ki az én kedvencemet és jó
nagy amforákat, lepecsételve, hogy ki ne folyjon be
lőlük a bor. Összetört hamvvedret is kifaraghatsz és
egy fiút, amint ráborulva zokog. Legyen középütt
napóra, hogy mindenki, aki megnézi, hány óra, akarvaakaratlanul elolvassa a nevemet. Azt is fontold meg
lelkiismeretesen, hogy véleményed szerint megfelelő
lesz-e ez a felirat:
ITT NYUGSZIK
C. POMPE1US TRIMALCHIO MAECENATIANUS
TÁVOLLÉTÉBEN TISZTELTÉK MEG
AZ ELÖLJÁRÓI MÉLTÓSÁGGAL
HELYET FOGLALHATOTT VOLNA
RÓMA BÁRMELYIK DECURIÁJÁBAN
NEM TETTE
JÓLELKŰ ERŐS IGAZ EMBER VOLT
KEVÉSBŐL SOKRA VITTE
HARMINC MILLIÓ SESTERTIUS MARADT UTÁNA
PEDIG FILOZÓFUST SOHASEM HALLGATOTT
VÁNDOR! MINDEN JÓT NÉKED IS
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Trimalchio elhallgatott és keserves sírásra fakadt.
Sírt Fortunata is, sírt Habinnas is, utoljára az egész
szolgasereg jajgatással verte föl az ebédlőt, mintha már
a temetésén lettek volna. Sőt már-már magam is elpityeredtem, mikor Trimalchio megszólalt:
— Hát, ha úgy is tudjuk, hogy mindnyájan meg
halunk, miért ne élveznők az életet? Hadd lássalak
hát benneteket jókedvűeknek; menjünk át a fürdőbe, az
én felelősségemre, nem fogjátok megbánni. Olyan
meleg, mint a tűz.
— Pompás, pompás, — kiabált Habinnas, — a
legnagyobb gyönyörűségem egy napból kettőt csinálni!
És már föl is kelt és csak úgy mezítláb megindult
a tapsoló Trimalchio után.
Én Ascyltoshoz fordultam és megszólítottam:
— Mit szólsz hozzá? Én menten szörnyet halok,
ha csak látom is a fürdőt.
— N e ellenkezzünk, — felelte amaz, — hanem míg
ők a fürdőbe mennek, mi a kavarodásban illanjunk el.
M iután ebben megállapodtunk, Giton elől, mi
utána az oszlopcsarnokon át a kapuhoz mentünk, ahol
a láncra vert kutya úgy ránk ugatott, hogy Ascyltos
a vízmedencébe pottyant. Én, aki már a falra festett
kutyától is megijedtem, amint részeg fejjel az evickélőn segíteni akartam, magam is a vízbe buktam. No
de jött a kapus és megmentett minket; lecsendesítette
a kutyát és kettőnket, akik már vacogtunk, szárazra
húzott. Giton elmés fogással már régen meghódította
a kutyát: t. i. mikor az ugatott, mindent odavetett
neki, amit a lakomán tőlünk kapott, az pedig zabálás
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közben abbahagyta a dühöngést. Most aztán, amint
fogvacogva kértük a kapust, hogy eresszen ki a kapun,
így szólt:
— Tévedsz, ha azt hiszed, hogy kimehetsz arra,
amerre bejöttél. Soha még vendég nem ment ki ugyan
azon az ajtón: az egyiken jönnek, a másikon mennek.
Mitévők legyünk hát mi boldogtalan és ebbe az
újfajta labirintusba bezárt emberek, akiknek most már
csakugyan jól esett volna a fürdő? Magunk kértük
hát, hogy vezessen a fürdőbe; ledobtuk aztán ruháin
kat, amelyeket Giton az ajtóban szárítgatni kezdett
és beléptünk a fürdőbe. Ez bizony szűk volt és olyan,
mint valami hidegvizes medence; benne állt egyenesen
Trimalchio. És még itt sem menekülhettünk meg
utálatos hencegésétől; mert azt mondta, hogy nincs
jobb, mint kevesedmagával fürödni és hogy épp ezen
a helyen volt régebben a kemence. Amint aztán fá
radtan leült, a fürdő visszhangjától csábítva szinte a
boltozatig tátotta borgőzös száját és elkezdte nyaggatni Menecrates dalait, már mint azok állították, akik
értettek valamit a szavából. A többi vendég össze
fogódzkodva keringett a medence körül és csingilingizésükkel borzasztó lármát csaptak. Némelyek hátra
kötött kezekkel gyűrűket próbáltak felvenni a földről,
vagy letérdelve fejükkel egészen hátrahajlani és láb
ujjaik hegyét elérni. Míg a többiek mindenféle játék
kal szórakoztak, mi belementünk a fürdővízbe, amelyet
Trimalchiónak készítettek.
Amint hát kijózanodtunk, másik ebédlőbe vezet
tek, ahol Fortunata kirakta drágaságait, úgy, hogy
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lámpákon és bronzból való halász-szobrocskákon kívül
láttam ott még színezüst asztalokat, köröskörül aranyo
zott cserépserlegeket és bort, amely szemünk láttára
folyt át egy tömlőn . ..
Végre megszólalt Trimalchio:
— Barátaim, ma az egyik szolgám, — jó órában
legyen mondva: derék és takarékos ember, — szakállnyírási ünnepét tartja. Igyuk hát le magunkat és mu
lassunk kivilágos kivirradtig!
Alig ejtette ki e szavakat, elkukorékolta magát
egy kakas. Hangjának hallatára megrémült Trimalchio,
bort loccsantott az asztal alá s még a lámpát is színborral hintette be. Még a gyűrűjét is áttette a jobb
kezére és így szólt:
— Nem ok nélkül adott jelt ez a trombitás; mert
okvetlenül vagy tűz üt ki, vagy a szomszédságban ki
adja valaki a lelkét. Isten mentsen ettől! Aki tehát
ezt a vészmadarat idehozza, illő jutalmat kap.
Még jóformán ki sem mondta, már is ott volt a
szomszéd kakas; Trimalchio kiadta a parancsot, hogy
vágják le és üstben főzzék meg. Az a szakácsművész
tehát, aki kevéssel előbb a disznóból szárnyasokat és
halakat csinált, feldarabolta és bedobta a lábasba. És
míg Daedalus a forró levet meregette, Fortunata puszpángfa darálóban borsot őrölt.
Mikor végre a csemegéket is elfogyasztottuk,
Trimalchio a cselédséghez fordult s így szólt:
— Micsoda? Ti még nem ettetek? Menjetek és
jöjjenek mások a dolgotokat végezni.
Másik csoport jött hát a helyükbe és azok így
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kiáltottak: „Isten veled Gaius", emezek pedig így:
„Légy üdvöz Gaius". Most zökkentünk ki első ízben a
jó hangulatból, mert mikor az új szolgák közt egy
meglehetősen szemtevaló fiú is bejött, Trimalchio rá
rohant és hosszasan csókolgatta: Fortunata persze,
hogy igaz jussát kellőképpen érvényesítse, szidni kezdte
Trimalchiót, elmondta piszkosnak, gyalázatosnak, hogy
nem tudta megzabolázni szenvedélyét. Végül még ezt
is odavágta n ek i:
— Kutya!
Trimalchio viszont fölháborodott e szitkozódáson
és poharát Fortunata arcába vágta. Ez mintha csak
szemevilágát vesztette volna, felsikoltott és remegő
kezeibe temette arcát. Scintilla is megrémült és keblére
vonta Fortunatát, aki csak úgy reszketett. Még maga
a fiú is udvariasan hideg kannácskát nyomott az arcá
hoz; Fortunata ráhajolt s úgy sírt és zokogott. T ri
malchio ellenben rákezdte:
— Hát még mit nem? Ez a ringyó elfelejti, hogy
én húztam ki a szolgasorból, én faragtam belőle em
bert! Tessék, felfuvalkodik, mint a béka és a saját
fészkébe piszkít; fatuskó ez, nem asszony. Hanem ku
tyából nem lesz szalonna! Ügy segítsen az isten, lesz
gondom rá, hogy kiszedjem ennek a harcias némbernek
a méregfogait. És én, én tökkelütött, tízmilliós lányt
kaphattam volna! Tudod, hogy nem szoktam hazudni.
Agatho, az illatszerész, épp csak tegnap, félrehívott és
ezt mondta: „Figyelmeztetlek: ne engedd kihalni a
családodat!" De én, mert olyan jó bolond vagyok és
nem akarok könnyelmüsködni, magam alatt vágom a
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fát. Jó, jó eljön az idő, hogy még a föld alól is ki
kaparnál! Hogy pedig már most eszedbe vedd, mit
zúdítottál a fejedre: Habinnas, elrendelem: ne állítsd
fel szobrát a síremlékemen, nehogy még haló porom 
ban is veszekednem kelljen. Sőt, hadd lássa, hogy sújtani
is tudok: megtiltom, hogy holttestemet csókkal illesse!
Eme dörgedelem után Habinnas kérlelni kezdte,
hogy szüntesse már haragját:
— Hiszen mindnyájunkban van hiba, — mondta,
— emberek vagyunk, nem istenek.
Könnyek közt bizonygatta ugyanezt Scintilla,
Gaiusnak szólítgatta s az isten szerelmére kérlelte,
vegyen erőt magán. Tovább már Trimalchio sem tudta
könnyeit visszatartani és így szólt:
— Kérlek Habinnas, úgy áldjon meg téged az
isten: köpj a szemem közé, ha nem volt igazam. Hát
megcsókoltam ezt az áldott jó gyereket, de nem azért,
mert szép, hanem mert derék fiú: tud tízzel osztani,
könyvből hiba nélkül olvas, keresményéből vívófel
szerelést szerzett magának, saját pénzén vett karos
széket és két kancsót. Hát nem érdemli meg, hogy a
szememfénye legyen? Persze Fortunatának ez nincs
ínyére. így van, mi, te pöfeteg? Jó lesz, ha megeszed
a főztödet, te sárkány és nem hozol ki a sodromból,
te drágalátos: különben hamarosan megtanulhatod,
ki vagyok! Ismersz: amit egyszer a fejembe vettem, az
olyan, mint a parancsolat. De gondoljunk inkább az
éret örömeire! Kérlek, barátaim, érezzétek jól magato
kat. Hiszen én is csak olyan magatokfajta ember vol
tam és a magam erejéből vittem ennyire. A sütnivaló
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teszi az embert, a többi mind nem ér egy hajítófát
sem! Olcsón venni, drágán adni. Mástól majd mást
fogtok hallani: engem majd fölvet a jómód. Hát te,
hortyogdi, még mindig bőgsz? Teszek róla, hogy le
gyen okod a bőgésre! Hanem hogy szót ne vétsek,
csak a takarékosságom juttatott ekkora jómódba. Mikor
Ázsiából idejöttem, nem voltam nagyobb, mint ez a
kandeláber. Egy szó, mint száz: mindennap hozzámér
tem magam és lámpaolajjal kenegettem a képemet,
hogy minél előbb kinőjjön a szakáll az ábrázatomon.
Mégis tizennégy esztendeig voltam a gazdám kedvence.
Hiszen nem csúfság az, amit az úr parancsol. Én azon
ban az úrnőmnek is kedvére tettem. Hiszen tudjátok,
hogyan értem: többet nem mondok, nem kenyerem a
dicsekvés. Elég az hozzá, az istenek is úgy akarták,
én lettem az úr a házban és se szó, se beszéd, fejére
nőttem a gazdámnak. Mit szaporítsam a szót: együtt
örököltem utána a császárral és fejedelmi vagyonhoz
jutottam. Csakhogy az ember telhetetlen: kedvem szotytyant a kereskedésre. Hogy rövidre fogjam a dolgot: öt
hajót építtettem, megraktam borral — akkoriban
aranyat ért — és útnak indítottam Rómába. Hanem
— való szent igaz — valamennyi hajóm elsüllyedt,
mint a parancsolat. Harminc milliómat nyelte el egy
szép napon a tenger. Azt hiszed, odalett a bátorsá
gom? Bizonyisten, rá se hederítettem erre a veszte
ségre, mintha semmi se történt volna. Más, nagyobb,
erősebb és szerencsésebb hajókat építtettem, úgy, hogy
mindenki azt mondta: ez aztán a kemény ember! Tud
játok, hogy a nagy hajó nagy erőt jelent. Megint meg-
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raktam borral, szalonnával, babbal, illatszerekkel, rab
szolgákkal. Fortunata ekkor nagyon szépen viselke
dett; minden ékszerét, minden ruháját eladta és száz
aranyat adott a kezembe. Ez lett a vagyonom erjesztő
kovásza. Hamar megvalósul az, amit az istenek akar
nak. Ezzel az egy járattal kerek tíz milliót szereztem.
Haladéktalanul magamhoz váltottam a gazdám minden
birtokát. Házat építtettem, igavonó marhákat vásárol
tam; amihez csak fogtam, gyarapodott, mint a méz a
lépben. Mikor aztán többem volt. mint az egész város
nak együttvéve, abbahagytam: visszavonultam a keres
kedéstől és kezdtem pénzkölcsönöket adni a felszaba
dított rabszolgáknak. Mikor már éppenséggel nem
akartam tovább folytatni az üzletemet, jött a váro
sunkba valami Serapa nevű jövendőmondó, fura kis
görög és újra rábeszélt. Ez, mintha csak az istenekkel
komázott volna, még azt is meg tudta mondani, amit
én már régen elfelejtettem; tövéről-hegyére kitálalt
előttem mindent; valósággal a vesémbe látott, csak
épp hogy azt meg nem mondta, mit ebédeltem tegnap.
Megesküdtél volna, hogy évek óta velem lakott. Így
volt-e, Habinnas, hiszen ott voltál, jól emlékszem:
„Te az úrnődet azokkal a huncutságokkal meghódítot
tad. Jót jóval soha senki sem viszonoz neked. Hatal
mas birtokaid vannak. Kígyót melengetsz a kebleden."
És — ugyan miért ne mondanám el nektek — hozzá
tette, hogy még harminc év, négy hónap és két nap
van hátra az életemből. Továbbá, hogy rövidesen örö
kölni fogok. Ez van megírva felőlem a csillagokban.
És ha sikerül a birtokomat Apuliáig kiterjesztenem,
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nem fogok panaszkodni az életre. Ezenközben Mercurius segítségével felépíttettem ezt a házat. Amint
tudjátok, akkor éppen csak viskó volt, most valóságos
templom. Négy ebédlő van benne, húsz hálószoba,
két márványoszlopcsarnok, emeleti ebédlő, hálószoba
magamnak, aztán ennek a viperának a szobája és pom
pás kapusfülke; a vendégszobákban akárhány vendég
elfér. Elég ha annyit mondok, hogy ha Scaurus erre
jár, a világ minden kincséért sem szállna máshová,
pedig van a tengerparton lakása, amelyet még apjától
örökölt. Van még sok egyéb, majd mindjárt megmu
tatok nektek mindent. Higyjétek meg nekem: akinek
üres a zsebe, kutyába se veszik; aki jól bírja magát,
azt tartják valamire. Így vagyok én is, a ti barátotok;
koldus voltam, király lett belőlem. Nocsak Stichus,
hozd be a halotti ruhákat, amelyeket temetésemre
szántam. Hozd be a kenőcsöt is és egy kicsit abból
az amforából, amelyből végakaratom szerint majd a
holttestemet le kell mosni.
Nem váratott magára Stichus, hanem még fehér
szőnyeget s bíborszegélyes tógát is hozott be s Trimalchio megtapogattatta velünk, milyen finom gyapjúból
készült. Aztán mosolyogva szólt:
— Legyen rá gondod, Stichus, hogy egerek vagy
molyok hozzájuk ne férhessenek: különben elevenen
megégettetlek. Azt akarom, hogy szép temetésem
legyen, s az egész nép áldja emlékemet.
Egyúttal felnyitotta a nárdusolajtartót, mindnyá
junkat megkent és így szólt:
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— Remélem, hogy ez halóporomban is épp oly
jót tesz majd, mint életemben.
A vegyítőedényt is újra megtöltette borral és így
szólt:
— Képzeljétek, hogy a halotti toromra vagytok
hivatalosak.
A dolog már egészen az utálatig fajult, mikor
Trimalchio, holtrészegen, új szórakozás gyanánt kürtö
söket rendelt be az ebédlőbe és megszámlálhatatlan
párnáira támaszkodva, a pamlag egész hosszában végignyujtózott, majd így szólt:
— Képzeljétek, hogy halott vagyok. Fújjatok
valami gyönyörűt!
A kürtösök rázendítettek a gyászindulóra. Éppen
annak a nagyon tisztességes temetkezési vállalkozónak
egyik szolgája olyan fülsiketítő módon fújta, hogy az
egész szomszédságot fölverte. A szomszéd kerületben
őrködő tűzoltók természetesen, abban a hiszemben,
hogy Trimalchiónak ég a háza, nyomban föltépték az
ajtót és vízzel' meg csákányaikkal a szokott módon
kezdtek működni.
Mi megragadtuk a ritka kedvező alkalmat, fakép
nél hagytuk Agamemnont és suttyomban úgy elillan
tunk, mintha csakugyan égett volna a ház.
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B laise Pascal

GONDOLATOK
F rancois M a u ria c vá lo g a 
tásában és b evezető ta n u l
m á n y á v a l.
M é ly filo z ó fia , m e g m é 
lyebb p sy ch o ló g ia, ő szinte,
fe lfak ad ó lír a és csodála
tos zene ez a könyv. V é
gig v ezeti az olvasót a v i
lágon és Iste n h e z érkezik.
L ogikus érveléssel és v a ló 
szín ű ség -szám ítással bizo
n y ítja be P a sc a l az ész
em berének, h o g y a v allá si
közöny a leg n a g y o b b esztelenség.
P ascal
e m b e r
áb rázo lása tö k életesebb a
leg n ag y o b b fra n c ia psychologus író k ra jz a in á l. V il
lá m a sz é th a sítja az eget
— . ír ja ró la M a u r ia c —
és b e v ilá g ít az e m b e r le i
kébe. P ascal n e m v o lt te o 
lógus, m ű v e m égis a le g 
ism erteb b és le g je le n tő 
sebb alkotások eg y ik e a ke
re sztén y h it-iro d a lo m b a n ;
n e m v o lt iro d a lm á r, a G o n 
dolatok m égis a legszebb
költői alkotások egyike.
F ó n a g y Iv á n fo rd ítá sa .
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