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A határhelyzetek poétikája 

Callisto és Venus története a Fasti második énekében 

 

 

Tertia nox veniat, Custodem protinus Ursae 

  aspicies geminos exseruisse pedes.  

inter hamadryadas iaculatricemque Dianam 

  Callisto sacri pars fuit una chori.  

illa, deae tangens arcus, 'quos tangimus arcus,  

  este meae testes virginitatis' ait.  

Cynthia laudavit, 'promissa' que 'foedera serva,  

  et comitum princeps tu mihi' dixit 'eris.' 

foedera servasset, si non formosa fuisset:  

  cavit mortales, de Iove crimen habet.  

mille feras Phoebe silvis venata redibat  

  aut plus aut medium sole tenente diem;  

ut tetigit lucum (densa niger ilice lucus, 

  in medio gelidae fons erat altus aquae),  

'hic' ait 'in silva, virgo Tegeaea, lavemur';  

  erubuit falso virginis illa sono.  

dixerat et nymphis. nymphae velamina ponunt;  

  hanc pudet, et tardae dat mala signa morae. 

exuerat tunicas; uteri manifesta tumore  

  proditur indicio ponderis ipsa suo.  

cui dea 'virgineos, periura Lycaoni, coetus  

  desere, nec castas pollue' dixit 'aquas.'  

luna novum decies implerat cornibus orbem: 

  quae fuerat virgo credita, mater erat.  

laesa furit Iuno, formam mutatque puellae:  

  quid facis? invito est pectore passa Iovem.  

utque ferae vidit turpes in paelice voltus,  

  'huius in amplexus, Iuppiter,' inquit 'eas.' 

ursa per incultos errabat squalida montes  

  quae fuerat summo nuper amata Iovi.  

iam tria lustra puer furto conceptus agebat,  

  cum mater nato est obvia facta suo.  

illa quidem, tamquam cognosceret, adstitit amens, 

  et gemuit: gemitus verba parentis erant.  

hanc puer ignarus iaculo fixisset acuto  

  ni foret in superas raptus uterque domos.  

 

Eljön a harmadik éj, s mindjárt meglátod, az égen 

lábaival hogy nyúl végig az Arctophylax. - 

Callisto, nyilazó Dianának követője, 

erdei nymphasereg szent csapatába vegyült. 

S egyszer, az istennő íját érintve, fogadta: 

„Mindig lány maradok, fegyvered erre tanúm!” 

Cynthia megdicsérte: „Csak aztán tartsd meg az esküt! 

így követőimnek jó vezetője leszel.” 

Hű fogadásához bizonyára, ha arca nem oly szép. 

S kit nem ölelt ember, Iuppiter ejti meg őt... 

íja ezer vadat ölt, s odahagyta Diana az erdőt. 

Már delelőn túljár, vagy delelőn van a nap, 

hogy terebélyes tölgyeknek sűrű ligetébe 

ér, melynek közepén friss patak árja ömöl. 

S szól: „Arcadia szüze, fürödjünk itt, e berekben!’'' 

Elpirul az; visszás volt a fülének e szó. 

Szólt nympháinak is. Nympháknak leple lehullott. 

ö lesütötte szemét: rossz jel a késlekedés. 

Végre lecsúszik az ing, s derekának domborodása 

testének terhét most kimutatja nagyon. 

Szólal az istennő: „Te, Lycaonis, esküszegő vagy! 

Hagyd el e lánycsapatot, hagyd el e tiszta vizet!” 

Már a megújult hold tízszer fogy el és telik újra, 

s kit nemrég lánynak hitt a világ, anya lesz. 

Sértve dühöng luno s változtat a lánynak alakján. 

Mért? Hiszen ártatlan! Iuppiter itt a hibás! 

S látva vetélytársnője vadállati, szörnyeteg arcát, 

így szól: „Iuppiter őt mostan ölelheti már!” 

Rengeteg erdőkön bujkált rút medve-alakban, 

kit nemrég a dicső Iuppiter úgy szeretett! 

Tíz meg öt év múlt el, s a titokban szült fiú felnőtt. 

Majd azután anya és gyermeke szembekerült. 

Mintha megismerné, kábultan a medve megáll és 

felnyög. A fájó hang jelzi az édesanyát. 

Mit se gyanít s már-már dárdát fog rá fia. Csakhogy 

őket egy isteni kéz égbe ragadta legott. 
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signa propinqua micant: prior est, quam dicimus Arcton,  

  Arctophylax formam terga sequentis habet. 

saevit adhuc canamque rogat Saturnia Tethyn  

  Maenaliam tactis ne lavet Arcton aquis. 

Ov. fast, 2, 153–192 

 

 

 

iam levis obliqua subsedit Aquarius urna:  

  proximus aetherios excipe, Piscis, equos.  

te memorant fratremque tuum (nam iuncta micatis  

  signa) duos tergo sustinuisse deos. 

terribilem quondam fugiens Typhona Dione,  

  tum, cum pro caelo Iuppiter arma tulit,  

venit ad Euphraten comitata Cupidine parvo,  

  inque Palaestinae margine sedit aquae.  

populus et cannae riparum summa tenebant,  

  spemque dabant salices hos quoque posse tegi.  

dum latet, insonuit vento nemus: illa timore  

  pallet, et hostiles credit adesse manus,  

utque sinu tenuit natum, 'succurrite, nymphae,  

  et dis auxilium ferte duobus' ait. 

nec mora, prosiluit. pisces subiere gemelli:  

  pro quo nunc, cernis, sidera nomen habent.  

inde nefas ducunt genus hoc imponere mensis  

  nec violant timidi piscibus ora Syri. 

 

Ov. fast, 2, 457–474 

  s egymástól nem messze ragyog két csillag az égen: 

Medve, meg őre; s az Őr mennyben is üldözi őt. 

Egyre dühöng Iuno, és kéri az őszhaju Tethyst: 

Maenala medvéjét víz ne fürössze soha!’ 

Ov. fast, 2, 153–192 

 

Vízöntő s feldőlt kancsója letűnik az égről: 

Hal, te fogadd be a Nap mennyei gyors fogatát! 

Azt mondják, hogy a testvéreddel fényletek együtt, 

s két istenség ült egykor a hátatokon. 

Égi uralmáért harcolt maga Iuppiter egykor, 

szörnyű Typhontól még Venus is menekült. 

Gyermek Ámorral ment el az Euphrates folyamáig, 

és lepihentek a nagy szír vizek árjainál. 

Nyárfa-berek s nádas beborítja a partot egészen: 

egy füzes árnya talán őket is elfedi még. 

Elbújnak. Széltől zendűl a liget. Belesápad 

félelmébe Venus, s azt hiszi, ellene jő. 

És a fiát kebelére ölelve kiált: „Ide, nymphák! 

Két menekült isten kéri segélyeteket!” 

S vízbe ugornak azonnal. Két hal menti meg őket, 

mely most csillagként fénylik az égen ezért. 

Éppen azért az ily állatokat nem eszik meg a szírek, 

s félve, nem érintik hallal az ajkaikat. 

Ov. fast, 2, 457–474 

 


