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Előszó.

Vértesy Dezső, ez a költői lelkületű, tudós tanár 
utolsó lehelletéig a legnagyobb szorgalommal és lelkese
déssel dolgozott a görög bukolikusok magyar kiadásán. 
De törékeny teste már nem bírta lelke szárnyalását, s 
élete tavaszán, 36 éves korában (1917-ben) kihullott kezé
ből a toll. Éppen hogy be tudta fejezni a fordítást, mely
nek elkészítésére a Magyar Tudományos Akadémia klasz- 
szikus filológiai bizottságától biztatást kapott. A fordítás 
bírálója, Hegedűs István még 1917-ben e szavakkal a ján 
lotta a gondos munka kiadását a klassz, fii. bizottság 
figyelmébe: „Vértesy műfordításának kiadása nyereség 
és hézagpótló lesz irodalmunkra és utólagosan is dicső
séget szerez korán elhúnyt szerzőjének“. Bár ezt a véle
ményt a másik bíráló, Moravcsik Gyula is osztotta, a ki
adás a mostoha viszonyok miatt mégis sokáig elhúzódott.

Amikor a klassz, fii. bizottság előadója, Förster Aurél 
azzal a felszólítással tüntetett ki engem, hogy Vértesy 
Dezső szép fordításához a m agyarázatokat készítsem el, a 
munkára a legnagyobb készséggel és örömmel vállalkoz
tam, annál is inkább, mert akkor már évek óta éppen az 
alexandrinus-kori költőkkel foglalkoztam. Sikerült is pár 
év a la tt a megtisztelő megbízásnak eleget tennem. (Kéz
iratom lezárása 1931. március 31-én történt meg.)

'Hálás köszönetét mondok Gyomlay Gyulának elis
merő és segítő bírálatáért, továbbá Láng Nándornak, aki 
a képek kiválogatásának munkájában igen nagy segítsé-
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gemre volt, s végül Förster Aurélnak és Huszti Józsefnek, 
a klassz, fii. bizottság volt és jelenlegi előadójának a 
könyv kiadásának szorgalmazásáért és lehetővé tételéért.

Amikor Vértesy Dezső 1914-ben az Egyetemes Philo- 
logiai Közlöny hasábjain első munkámat megbírálta, bizo
nyosan nem gondolta, hogy az ő utolsó alkotása és éle
tének főműve egyszer majd kettőnk neve ala tt fog meg
jelenni.

Budapest, 1937. május 14.
Módi Mihály.



A gyakrabban használt rövidítések magyarázata.

Beloch2 IV. 1—2. =  Griechische Geschichte von Karl J u 
lius Beloch. Zweite Auflage. Vierter Band. Die grie
chische W eltherrschaft. 1. Abt. 1925., 2. Abt. 1927. Ber
lin u. Leipzig. W. de Gruyter.

Brinker =  De Theocriti vita carminibusque subditiciis, 
Rostock, 1884.

Brunn =  H, Brunn, Die griech. Bukoliker und die bil
dende Kunst. Sitz. Ber. d. kön. bayer. Akad. d. Wiss. 
Philos. Philol. Classe 1879, =  Kleine Schriften III. 
217. sk.

Bücheier — F. Bücheier, De bucolicorum Graecorum ali
quot carminibus. Rhein. Mus. 1875. (XXX.) 33. sk.

Cholmeley — The idylls of Theocritus. Edited with intro
duction and notes by R. F. Cholmeley, B. A., — Lon
don, Bell et Sons, 1919.

Christ6 II. 1. — Wilhelm von Christs Gesch. der griech. 
Litteratur. Sechste Auflage. Unter Mitwirkung von Otto 
Stählin, bearbeitet von Wilhelm Schmid. Zweiter Theil. 
Die nachklassische Periode der griech. Lit. Erste Hälfte 
von 320. V. Chr. bis 100. n. Chr. München, Beck, 1920.

Edmonds — The greec bucolic poets with an english trans
lation by I, M. Edmonds. London, W. Heinemann, 1928.

Fritzsche =  Theocriti idyllia. Commentariis criticis atque 
exegeticis instruxit Ad. Th. Arm. Fritzsche. I—IL Leip
zig, Teubner, 1870.

Fritzsche2 — Theokrits Idyllen. Mit deutscher Erklärung 
von Ad. Th. Hermann Fritzsche. Zweite neu bearbeitete 
Auflage, Leipzig, Teubner, 1869.

Fritzsche-Hiller — Theokrits Gedichte erklärt von H.
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Fritzsche. Dritte Auflage besorgt von Eduard Hiller, 
Leipzig, Teubner, 1881.

Haeberlin =  Carolus Haeberlin, De figuratis carminibus 
Graecis, Hannoverae, 1886.

Hermann — Bionis et Moschi carmina. Recensuit God. 
Hermannus, Lipsiae, 1849.

Hiller, Beitr. — Beiträge zur Textgeschichte der griechi
schen Bukoliker von Eduard Hiller, Leipzig, 1888.

Kaerst2 =  J, Kaerst, Die Geschichte des Hellenismus.
2. Auflage. I—1L Leipzig, 1926.

Körte, Hell. Dicht. — Die hellenistische Dichtung von 
Alfred Körte, Leipzig, Kroner, 1925.

Legrand 1—//. — Bucoliques Grecs. Texte établi et tra 
duit par Ph. E. Legrand. Paris, Soc. d. éd. Les Belles 
Lettres. Tome I. Théocrite 1925. Tome IL Pseudo- 
Théocrite, Moschos, Bion, Divers. 1927.

Legrand, Ét. =  Étude sur Théocrite par Ph. E. Legrand. 
Paris, A. Fontemoing éd. 1898.

Niese =  Geschichte der griechischen und makedonischen 
Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea von B. Niese, 
Gotha I. 1893., II. 1899., III. 1903.

P— W. =  Paulys Real-Encyclopädie der classischen A l
tertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Begonnen von 
G. Wissowa unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenos
sen. Herausgegeben von W. Kroll und K. Mittelhaus. 
1894— 1930. I—XIV., IA—III.A, I—IV. Suppl.

Reich =  Der Mimus. Ein litterarentwickelungsgeschichtli- 
cher Versuch von Hermann Reich. E rster Band. Erster 
Teil. Theorie des Mimus. Zweiter Teil Entwickelungs
geschichte des Mimus. Berlin, Weidmann, 1903.

Reitzenstein =  Epigramm und Skolion. Ein Beitrag zur 
Geschichte zur alexandrinischen Dichtung von E. Rei
tzenstein, Giessen. 1893.

Rostagni =  Augusto Rostagni, Poeti Alessandrini, Torino, 
Fr. Bocca, 1916.

Sehol. =  Scholia in Theocritum vetera. Ree. Carolus 
Wendel, Lipsiae, Teubner, 1914.

Susemihl =  Geschichte der griech. Litteratur in der Ale-
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xandrinerzeit von Franz Susemihl. I— IL Leipzig, Teub- 
ner, 1891.

Taccone — Gli idilli di Teocrito tradotti in versi italiani 
da Ang. Taccone con introduzione e nota. Torino, Fr. 
Bocca, 1914.

Wilamowitz, Bue. Gr.2 =  Bucolici Graeci. Recensuit et 
emendavit Udalricus de Wilamowitz-Moellendorff. Edi- 
tio altera correctior, Oxonii e typ. Clarendoniano, 1910.

Wilamowitz, Textg. =  Die Textgeschichte der griechi
schen Bukoliker. (Philolog. Untersuchungen XVIII.) 
Berlin, Weidmann, 1906.

Wilamowitz, Hell. Dicht. — Hellenistische Dichtung in 
der Zeit des Kallimachos von U. v, Wilamowitz-Moel
lendorff. I—II. Berlin, Weidmann, 1924.

Wilamowitz, Red.* =  Reden und Vorträge von Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorff. Band I. Vierte umgearbei
tete Auflage. Berlin, Weidmann, 1925.

Wilamowitz, Bion — Bion von Smyrna, Adonis. Deutsch 
und griechisch von U. von Wilamowitz-Moellendorff, 
Berlin, 1900.

Wilamowitz, Aratos =  Wilamowitz-Moellendorff, Aratos 
von Kos, Gott. Nachr. Philol. Hist. Kl. 1894. 182. sk.

Wilamowitz, De Lyc. — Wilamowitz-Moellendorff, De 
Lycophronis Alexandra, Greifswald, 1883.

W üstemann — Theocriti reliquiae. Recognovit et illustra
v i  Ernestus Fridericus W üstemann. Gothae et Erfor- 
diae, 1830.



A görögök bukolikus költészete.

A görögök bukolosnak (ßovxoXog) nevezték a m arha
pásztort, gulyást, s bukolikus (ßovxohxög) költemények 
ala tt az olyan dalokat értették, melyeket általában pász
torok énekeltek. Az ilynemű dalok eredete bizonyára visz- 
szanyúlik a mítoszi időkig — megalapításukat a szép szi
cíliai pásztornak, Daphnisnak tulajdonították — a görög 
költészetben azonban a bukolikus dalokhoz kapcsolható 
első biztos adatot — Daphnís megéneklését — csak Ste- 
sichorosnál találjuk.

A bukolikus költészet fejlődésének menetét nyomon kö
vetni nem tudjuk. Vannak ugyan adataink egyes szatír- 
drám ák és dithyrambusok bukolikus színezetéről, mégis e 
költészet igazi atyjának Theokritost kell tekintenünk. Az 
ő működése emeli a költészet e nemét formai tökéletes
ségre és sorolja be az irodalmi műfajok közé. Ebben az 
irányban kezdte meg költői pályáját, ezt művelte a leg
szívesebben, s ennek köszönheti azt, hogy őt szokták a 
görög költészet utolsó nagy klasszikusának tekinteni. Ez
zel — bukolikus dalaival — szerezte meg magának a hal
hatatlanság pálm áját. A pásztor- és falusi élethez való 
kétségtelen hajlamán, szeretetén és a természethez való 
odaadó ragaszkodásán kívül fontos szerepet játszott eb
ben a kor szelleme.

Nagy Sándor után Athén elveszítette jelentőségét, s 
új nagy városok, világvárosok keletkeznek, melyek a poli
tikai vezetés mellett magukhoz ragadják a görögség szel
lemi irányítását is. Legnevezetesebb központtá Alexandria 
válik. A bőkezű első Ptolemaiosok alatt milliós várossá 
duzzadt Alexandria lakói sajnálatosan nélkülözték a te r
mészet szépségeit. Nem volt ott a közelben erdő, nem
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forrás, nem voltak hegyek. Mesterséges parkok a hiányt 
pótolni nem tudták, s a nap forrón tűző sugarai elől a 
legtöbb ember csak a falak közé menekülhetett. Minél in
kább nélkülözték a szabad term észet áldásait, annál in
kább vágyódtak utána. A megélhetésért vívott küzdelem
ben, a pénzszerzésért — akárcsak manapság — minden 
eszközzel folytatott tülekedésben kifáradt, túlfínomult 
kultúrájú városlakók irigykedve gondoltak az egyszerű, 
igénytelen pásztorokra, a nótáskedvü falusi emberekre 
és arató munkásokra, akik nehéz robotjuk közben is rá 
érnek egymással évődni, versenyezve dalolni, akik déli 
pihenőjüket árnyas platánok alatt, szellős domboldalon, 
csörgedező források közelében tölthetik s hallgathatják a 
tücsök cirpelését, a béka kuruttyolását, a méh zümmögé
sét, vadgalamb búgását. Mindez, ami a városiak számára 
az elvesztett és vissza-visszasírt szabadságot jelképezte, 
megvolt Theokritos költészetében.

A faluért való vágyódást érezhetjük sokszor az ú j
komédia töredékeiben, láthatjuk az epigrammaíróknál 
(Anyte) is, de sehol oly igazi őszinteséggel és kizáróla
gossággal nem jelentkezik ez a hangulat, mint Theokri- 
tosnál.

Ez a kor nem volt alkalmas nagyszabású költői mű
vek alkotására; ilyesminek olvasására az embereknek se 
türelmük, se idejük nem volt. Az egész görögség össze
fogására a jelentőségét vesztett politikában vagy immár 
mindinkább a bölcselettől pótolt vallási kultuszban többé 
gondolni sem lehetett. Irodalmi sikert is csak a rövid, 
élces, szórakoztató költeményektől (epigramma) lehetett 
várni, melyek a fáradt, agyonhajszolt szellemeknek rög
töni kielégülést hoztak, vagy az olyan tárgyú rövid költői 
alkotásoktól, melyek alkalmat adtak egy óhajtott, szere
te tt világon való elmerengésre, melyek bepillantást enged
tek az immár soha el nem érhető boldogabb életbe. Theo
kritos költészete ez utóbbit hozta a nagyvárosok művelt 
lakóinak.

E kor költőinek meg kellett elégedniük a néptől 
műveltsége miatt messze elkülönült szűkebb irodalmi kö
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rök tetszésének megnyerésével és arra kellett törekedniök, 
hogy valamelyik hatalmas pártfogó (Antigonos Gonatas, 
Antiochos, Ptolemaiosok) figyelmét magukra irányíthas
sák. M indkettőre szükségük volt. Az egyik megélhetésü
ket és anyagi jólétüket biztosította, a másik szellemi téren 
bíráskodva rányomta műveikre az elismerés pecsétjét.

Theokritos első bukolikus kísérletei hamarosan meg
szerezték számára a babért. Ott van korának legnagyobb 
és legértékesebb költői között. Tudomást szerez róla az 
irodalmi életet nagy érdeklődéssel kísérő Ptolemaios Phi- 
ladelphos is, odavonja környezetébe. Theokritos pályájá
nak zenitjén áll, de ez az állapot számára tartós nem 
lehetett: az udvari légkört nem bírta. Elszakadt az édes 
anyaföldtől, s erejét vesztette, mint Antaios. Érzi, hogy 
a tülekedés, a hízelgés nem neki való, megcsömörlik az 
őszinteség hiányától, az intrikáktól. Megkísérli ugyan le
győzni természetét, de hiába, ez nem sikerül neki. S eb
ben volt sorsának tragikuma. Menekül a gondtalan jó
létből, otthagyja a hazug udvari életet, hazamegy egykor 
szép és virágzó, most a háború pusztításaitól sújtott szi
getotthonába, megértést azonban ott sem talál. Talán már 
a szülei sem éltek. Nagyratörő lelke hajtja-űzi tovább. 
Felkeresi első sikereinek színterét, régi barátait a dere- 
sedő költő; s aztán feleség, család, igazi otthon nélkül, 
ahol szerettei között megpihenhetett volna, nyugtalan 
hánykódásai közben valahol utoléri a halál.

*
Theokritos Szicília szigetén született Syrakusaiban 

vagy egy Syrakusai melletti faluban Kr. e. 300. táján. 
Szüleit is megnevezi az az epigramma (Anth. Pal. IX. 
434.), melyet költeményei elé egyik kiadója helyezhetett:

Nem Chios költője, Theokritos írta e könyvet, 
Büszke Syrakusai-városa volt a hazám.

Práxagorás az apám, s az anyám a drága Philiné.
Én idegen múzsát dalba' sosem követék.

Syrakusai környékén tölthette gyermekéveit, látta a pász
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torok életét, a békén legelő nyájakat, gulyákat, s meg
szerette a természetet. A falusi élet iránti vonzalmát 
haláláig megtartotta, s e m ellett lehetőleg minden mun
kájában igyekezett tanúbizonyságot tenni. Édesanyja, 
Philiné, kosi származású lehetett — ez a név kosi felira
tokon elő is fordul — s így költőnket ehhez a kis szigethez 
rokoni kapcsolatok fűzték. A gondos anya kis fiát — aki 
tehetségének bizonyára korán jelét adta — a gyermek
évek elmúltával s a legszükségesebb tudnivalók elsajátí
tása után Kos szigetére küldötte, hogy ott képezze magát 
tovább. Ez a kosi tartózkodás a fiatal Theokritos életére 
sorsdöntő jelentőségűvé vált.

A Kr. e. III. sz. elején aligha volt a Földközi-tenger 
környékén még egy olyan hely, amely Kos szigetével a 
versenyt felvehette volna. Tekintélyét nemcsak híres, 
évszázados orvosi iskolája emelte, s nemcsak messze föl
dön ismert Asklepios-kultusza biztosította (— Askle- 
pieionjának féltett kincsei közül csak Apelles Aphrodite 
Anadyomenéjére m utatunk rá — ), mely a kuruzslást űző 
Epidaurost túlszárnyalta, hanem különös jelentőséget 
adott a kis szigetnek az a körülmény is, hogy Ptolemaios 
Philadelphos — 285-től Egyiptom uralkodója — Kr. e. 
309-ben itt született. Innen választotta Ptolemaios Soter 
a kis fiú nevelőjét a költő kosi Philitas személyében. Ez 
a tudós-költő felkeltette a későbbi uralkodó érdeklődését 
az irodalom és a tudományok iránt, s bizonyára nem utolsó 
sorban köszönhető neki az a bőkezűség, mellyel korának 
jelesebbjeiről Philadelphos az alexandriai Museionban 
gondoskodott.

Philitas a Kos szigetén pezsgő irodalmi életnek is a 
középpontjában állt. Ott látjuk ebben a körben — rész
ben még Philitas életében, részben az ő halála után — 
a samosi Asklepiadest, a krétai Dosiadast, az aitolíai 
Alexandrost, Hermesianaxot, az orvos-költő Nikiast, 
Hero^dast, sőt valószínűnek tarthatjuk, hogy a fiatal 
Kallimachos is megfordult e szigeten. így Theokritosnak 
módjában volt itt megismerkedni korának legkiválóbb 
költőivel, akiktől bizonyára ösztönzést kapott a munkára.
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Már 280 táján  te tt költői kísérletet hazai tárgy feldolgo
zásával (XL). Műveiben sajátságosán igyekezett össze
egyeztetni a hazai földnek és mondáknak, továbbá a pász
toréletnek és természetnek szeretetét a kosi költők s á lta 
lában a kor szellemével, mely a költői alkotásokban is 
megkívánta a tudomány fűszerét.

A következő évek termelése túlnyomóan a bukolikus 
költészet körébe vágott. Ily irányú költeményei közül a 
280. és 274. évek közé tehetjük az L, VII., III., V. és VI. 
pásztordalok illetőleg pásztormimusok keletkezését, aztán a 
Syrinxet, a XII. szerelmes verset, s végül a XIII. epikus 
költeményt. Képzeletében vissza-visszaszáll a távoli ha
zába, majd Dél-Itáliát keresi fel, melyet — bizonyára 
utazgatásai révén — szintén jól ismert, s ahol a tarentumi 
Leonidasszal barátságot is köthetett. De kosi barátainak 
is szép emléket állít, lerója irántuk érzett háláját, midőn 
Thalysiájában bem utatja kedves, tréfás szórakozásuk kö
zepette mindazokat, akikkel szorosabb kapcsolatba került. 
Sajnos, az egészen egyéni vonatkozások feltárása a tudo
mánynak még teljesen nem sikerült, s talán — hacsak 
újabb adatok birtokába nem jutunk — teljesen nem is fog 
sikerülni, mégis így is megbecsülhetetlen kincs számunkra 
az a kedves, családias, játszi kép, melyben költőnket lá t
hatjuk. Kosnak hódolt abban is, hogy lehetőleg olyan ne
veket választott szereplői számára, amelyek a szigeten jól 
ismertek voltak. A Theokritos-használta neveknek 2/2 ré 
sze megtalálható ma is a különböző kosi feliratokon.

A fiatal Theokritos működése nem egy tekintetben 
meglepetést hozott az irodalom-barátok számára. Friss 
falusi levegő, sok új meglátás, egészséges életfelfogás ér
zett ki e munkákból. Philadelphos is hamarosan figyelni 
kezdett költőnkre, s így történt, hogy 274 táján igen nagy 
kitüntetésben részesült: ha nem is éppen meghívást, de 
biztatást mindenesetre kapott irodalmi köröktől az ale
xandriai útra.

P ár évet 273—271-ig Alexandriában töltött. Itt ta r
tózkodásának gyümölcse a XVII., XV., XXIV., s minden 
valószínűség szerint a csak egy rövid töredékből ismert
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Berenike. Theokritos azonban nem tudott magának állandó 
otthont biztosítani Alexandriában, Bizonyára inkább belső, 
lelki, mint külső körülmények kényszerítő hatása a la tt 
vándorbotot vesz a kezébe, ellátogat Kosra (X,, XIV,), 
m ajd ismét Szicíliában és Dél-Itáliában bukkan föl (XVI,, 
IV,), A 60-as évek végén kétségtelenül elmegy még egyszer 
Kos szigetére (II.) és kedves barátjához, Nikiashoz Mi- 
letosba (XXVIII.),

Életének további folyásáról csaknem semmit sem tu 
dunk. A már öregedő költő alkotásai a XXIX. és XXX. 
szerelmes versek. Hogy Helene epithalamiosát (XVIII.), 
a Díoskurosokról szóló himnust (XXII.) és az epigram
mák nagy részét mikor és hol írhatta, arra nézve semmi
féle támaszpontunk sincs,

A szorosabb értelemben vett bukolikus költemények 
— mimusok — m ellett tehát Theokritos még sokoldalú 
munkásságot fejtett ki. A Suidas-felsorolta költemények
nek azonban csak egy része m aradt ránk. A birtokunkban 
levő alkotások közt — a bukolikus darabok m ellett — 
legsikerültebbeknek ú. n. városi mimusait tarthatjuk, me
lyeket egyfelől Sophron, másfelől a népies mimus tanul
mányozása alapján alkotott, s így e pontban találkozott 
Herondasszal is, akivel valóban sok rokonságot árul el. 
Szerelmes versei a kor erkölcsi felfogására jellemzőek, 
epikus működése, mitológiai képei pedig azért figyelemre
méltók, mert azokban a mesés hőskor héroszait sa já t ko
rának légkörébe helyezve m utatja be olvasóinak, hall
gatóinak.

Theokritos költői érdeme nem abban áll, hogy minden 
tekintetben eredetit alkotott. Nemcsak a városi mimusok- 
ban haladt az elődöktől (Sophron) taposott úton, hanem 
az epikus költeményekben (Homeros) és lírikus dalokban 
is (Alkaios, Sappho, Anakreon), sőt fellelhető Philoxenos 
(XL), Philitas (XII.) és a kardalköltők (XVI., XVIII.), 
különösen Pindaros hatása (XXIV.) is nála. Működésének 
a mezei és városi élet pontos megfigyelése mellett mégis 
különös jelentőséget ad egyfelől a nyelv, másfelől a vers
mérték művészi kezelése.
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Bukolikus és mimikus darabjaiban a dór nyelvet hasz
nálta. Ez ugyan valószínűleg tanulmányainak lehetett az 
eredménye, — akárcsak Herondas ión-nyelve, — s nem 
az a dialektus volt, melyet az ő korában valóban így be
széltek Szicíliában, Koson vagy másutt, de a  közmondá
sok és szólásmódok alkalmazásával annak mégis népies 
zamatot adott. Éppígy nyelvi tanulmányainak gyümölcse 
a lírikus dalokban az aeol, az epikus alkotásokban pedig 
az ión epikus stílus használata.

Sophron prózájával és Herondas sánta iambusaival 
szemben a mimusokban használt hexameterrel előadásá
nak ünnepiesebb formát kölcsönzött. Hexametereinek tú l
nyomó nagy többségében — a bukolikus költeményekben 
az összes sorok 74%-ban — megtalálható a bukolikus 
caesura, vagyis a negyedik láb utáni sormetszet. Ezzel a 
hexametert két kisebb részre osztotta, s emlékeztetett vele 
a pásztoroknak rövidebb sorokból álló dalaira.1 A hexa
meteren kívül még változatos versmértékeket találunk 
nála a XXVIII—XXX. költeményekben, a Syrinxben és 
az epigrammákban.

Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy Theokritos min
den alkotására rányomta egyéniségének, természetszere
tetének, szelíd humorának bélyegét, hogy milyen válto
zatos típusokat és képeket tá r elénk, meg fogjuk érteni 
azt a népszerűséget, melyet minden bizonnyal már életé
ben élvezett, s amely halála után egészen napjainkig is 
körülveszi őt. Itt megelevenít előttünk egy szépségére 
büszke, daliás termetű sportfiút (II.), ott bemutatja a III. 
sz. szerelmes ifjainak típusát (XI.), vagy a hirtelen ha
ragú, nyers, erőszakos és féltékeny szerelmest (XIV.), 
majd ismét a lovagiasság mintaképeit (XXII.), s főként a 
legkülönbözőbb pásztortípusokat: az öngyilkosságra ké
szülődő bánatos kecskepásztort, kit szerelmi csalódásában

1 V. ö. Rossbach-Wet tphal, Theorie der Musischen Künste der 
H ellenen3 III. Band, 2. Abt. Leipzig, 1889. 849—855. 1. Zweiter Ex- 
curs. Der Hexameter des Theokrit von Carl Kunst. — A költem é
nyek tárgyalásánál a versm értékről csak akkor emlékezünk meg, 
ha az nem hexameter, illetőleg az epigrammákban nem disztichon.
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még főfájás is gyötör (III.), a jámbor Korydont és a 
rosszakaratú Aigont (IV.), a szellemes Komatast és La- 
kont (V.), az öntolt és képzelődő Polyphemost (VI.), az 
ábrándozó szerelm est és csak a kötelességével törődő ed
zett szívű munkást (X.). Ezek a pásztorok a legtöbb eset
ben még igazi pásztorok, mindössze egyetlen egyszer á llít
ható kétségtelen bizonyossággal, hogy a pásztorok álarca 
a la tt kortársai szerepelnek (VIL),

Theokritos reális vonásokkal festette a pásztorok 
világát, a nélkül azonban, hogy az élet csúnyább oldalait 
is annyira megvilágította volna, mint Herondas az ő mi- 
miambusaiban. Az ő realizmusán mindig át-átcsillan a 
szépért, a term észetért való lelkesedés idealizmusa is. 
Szerette a pásztorokat nótás kedvükben, szerelmi bána
tukban, egymással évődve bemutatni: amit róluk mond, 
amit róluk elénk tár, az mind az életet varázsolja elénk. 
S nem róhatjuk fel súlyos hibájául, hogy nem mondott el 
mindent az ő életükből, hogy reális képeiben is igyekezett 
az ember nemesebb érzéseit kidomborítani, s az egyszerű 
pásztorral is m egláttatta és megszerettette azt, ami az ő 
lelkét annyira betöltötte.

Női típusai is igen változatosak: itt egy kacéran vi
selkedő lány (I. és VI.), egy könnyelmű hetaira (XIV.), 
egy fuvolás lány (X.), egy rostával jósló kuruzslónő (III), 
egy bámuló cseléd és egy szerelmének áldozatul esett 
jobb sorsra érdemes lány (II.), ott egy bájos fiatal me
nyecske, akitől most búcsúznak társnői (XVIII.), a jó 
édesanya (XXIV.), a derék háziasszony és jó feleség min
taképe (XXVIII.), a zsörtölődő feleség, de a mellett gon
dos anya és módfelett kíváncsi természetű örök-asszony 
típusa (XV.) jelennek meg sorra előttünk a költő mű
veiben.

*
Hogy a pásztorok legtöbbet Pánnal és a nimfákkal 

foglalkoznak, nekik hoznak áldozatot, az ő kegyeikért 
esengenek, természetes. De hogy Pánnak homolai kultu
szát említi (VII. 103.), ahol mint a fiú-szerelem védőjét 
tisztelték, az már csak a kor szellemével magyarázható.
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Ilyen Priaposnak, a termékenység szimbólumának elő
térbelépése (I. és Epigr.), az orgiákkal kapcsolatos Ko- 
tytto-kultuszra (VI. 40.) és a misztériumokra (III. 51.) való 
célzás, vagy az Adonis-ünnep jelentőségének kidomborí
tása (XV.).

A régi dicső istenvilágban Theokritos és hallgatói, 
olvasói már csak képzeleti alakokat láttak. Előtte a mito
lógia történetei már korántsem szentek, azokat kénye- 
kedve szerint átalakítgatja (III. 40. sk., VII. 150., XIII., 
XXII.), a héroszokat a humanizmus bajnokaiként tünteti 
föl (XXII.), s a jelenkor eseményeit a mitológiával szen
tesíti (XVII,).

*
Theokritosnak kortársaira és a későbbi költőkre tett 

hatását bizonyítja, hogy számos költő igyekezett az ő szel
lemében, tágabb értelemben vett ,,bukolikus” költeménye
ket írni. A követők közül csak kettőnek tudjuk a nevét: 
egyik a syrakusai Moschos, másik a kisázsiai Smyrna 
melletti Phlossából származó Bion.

Moschos több mint egy évszázaddal élt Theokritos 
után. Virágzását Kr. e. 150 tájára  tehetjük. Néhány ki
sebb dalon kívül kétségtelenül az ő alkotása a bukolikus 
gyűjteményből Europe, meg a Szökevény Eros. Az utób
bival való rokonsága alapján valószínűleg jogosan tu la j
donítható neki Theokritos Méztolvaja (XIX.) is.

A másik Theokritos-utánzó, Bion a Kr. e. II. és I. sz. 
fordulóján élt. Néhány töredékét és kisebb dalát ismer
jük; ránk m aradt egyetlen hosszabb alkotása Adonisszal 
foglalkozik. Aphrodite erősen szentimentális hangon si
ra tja  a szép ifjút. Bion verselése sokkal lágyabb, mint 
Theokritosé, csaknem kizárólag dactylusokat használ.

A bukolikus hagyományban fennmaradt darabok kö
zül néhánynak szerzőjét nem ismerjük. Ilyenek Theokritos 
VIII. és IX. (részben), továbbá a XX., XXL, XXIII., XXV., 
XXVI., XXVII., a tévesen Moschosnak tulajdonított Bion 
siratása, Megara és az ugyancsak tévesen Bion javára írt, 
Axhilleus és Deidameia nászdalából való töredék. Mivel 
azonban ezek részben Moschosszal, részben Bionnal mu-



tatnak közös sajátságokat, valószínű, hogy a szerzők az 
ő környezetükből vagy iskolájukból kerültek ki.

*
Theokritos utánzóinál a realisztikus vonás, az üde 

term észetszeretet — vagy amint Reich2 mondja: a mi- 
mikus biológia — mindinkább háttérbe vonul, s mindin
kább helyet ad a szentimentalizmusnak és romanticizmus- 
nak. Már Moschosnál és Bionnál sincsenek a pásztorok 
mindig húsból és vérből, sokszor már csak bukolikus masz
kot viselnek, hogy ezzel a költők a kor szokásának és az 
irodalmi divatnak hódoljanak. Még jobban eltávolodnak 
a természettől Vergilius allegorikus pásztorai. Calpur- 
nius, Nemesianus és az einsiedelni bukolikus dalok szer
zője előtt pedig már Vergilius szerepel követendő példa
képként.

A Theokritosnál előforduló motívumok és az ő 
pásztornevei — Vergilius közvetítésével — a világiroda
lomban számtalanszor ismétlődnek. A pásztordaloknak, 
pásztorregényeknek a különböző európai irodalmakban se 
szeri, se száma. A pásztorélet népszerűségét és közked
veltségét bizonyítja az olaszoknál a XVIII. sz.-ban alakult 
Arcadia-akadémia, melynek tagjai bukolikus neveket vet
tek fel, s az egyszerű pásztorélethez való visszatérést hir
dették. De Theokritos üdeségét sem a francia trouveurök 
pastourelle-jei, sem a provençâlok troubadourjainak pas- 
torelái vagy a carmen amoebaeumra emlékeztető tensosai 
(vitadal), sem a spanyolok serranillasai (hegyi pásztor
dal), sőt még Gessner- és Hebelnek nagy hírnévre szert 
tett idill jei sem tudták többé sohasem elérni.

*
Theokritos költeményeit csak egyenként adta ki, 

ezért nevezték azokat eidyllionoknak (eióvlliov ßovxohxöv) 
azaz egyes, magukban álló kis (a pásztoréletből vett) ké
peknek. (Az idill szónak tehát mai bővült jelentése csak 
későbbi keletű.) A szétszórtan található költeményeket

2 I. 2. 885.
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A görög bukolikusok költeményei. 2
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csak Kr. e. 70 táján  foglalta egy bukolikus kiadásba Ar- 
temidoros. Ez a kötet azonban egyfelől aligha volt teljes, 
azaz Theokritosnak nem minden alkotását ölelhette fel, 
másfelől pedig mások (Moschos, Bion) költeményeit is 
tartalm azta. E kiadás élén állott ez az epigramma (Anth. 
Pal. IX. 205):

Pásztori múzsák, szerte szakított egykor a sors, most 
Egybetereltünk már, egy ma a nyáj, a karám.

Artemidoros fia, Theon készítette az első magyarázatos 
kiadást, s így a legrégibb scholionok — legalább részben 
— őrá vezethetők vissza. Az ókori kiadók közül megem
lítjük még a Trallesből való Munatiost és Amarantost. 
Mivel a bizánci korban Theokritos első nyolc költeményét 
olvastatták az iskolákban, ezekhez igen sok scholion ke
letkezett (Moschopulos, Maximus Planudes, Demetrios 
Triklinios). A régi scholionokat ezektől a kevésbbé érté
kes későbbiektől elválasztotta Wendel: Scholia in Theo- 
critum vetera, 1914.

A bukolikus kódexek között legjobb a XIII. sz.-bói 
származó Ambrosianus 222 =  K., csak az a kár, hogy 
nem tartalmazza valamennyi költeményt.3 Az első teljes 
nyom tatott kiadások 1516-ban jelentek meg, és pedig a 
Kalliergesé Rómában, az editio Iuntina pedig Firenzében.4

Ma a legjobb és leghasználhatóbb szövegkiadás a 
Wilamowitzé (2. kiad. Oxford, 1910.) kritikai apparatus- 
sal; azután az Edmondsé (5. kiad, London, 1928.), aki 
angol prózai fordítást is csatolt a bukolikusokhoz, továbbá 
a Legrandé (I. rész 1925., II. rész 1927., Párizs), aki 
francia prózai fordítást is adott. Külön csak Theokritos- 
hoz a legjobb jegyzetes kiadások a Fritzschéé német 
jegyzetekkel, melynek 3. kiadását Hiller dolgozta át

3 A kódexeket és a bukolikus hagyományt általában lásd Wi- 
lamowitz, Textg. és Legrand I. XXIII. sk., II. III. sk. A kódexek 
jelzésében W ilamowitzot követjük. V. ö. Bue. Gr.2 XIV—XV.

4 Ezeknek a kiadásoknak az alap ja  a ma már elveszett codex 
Patavinus (= B ) volt.
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(Lipcse, 1881.), és a Cholmeley-é (6. kiadás London, 
1919.) angol magyarázatokkal.

*

A magyar fordítás mindenütt m egtartotta az eredeti 
versmértéket. Az általában alapul vett görög szöveg Wila- 
mowitz kiadása (1910.) volt, az eltéréseket a jegyzetek
ben megemlítjük. A sorrend tekintetében is Wilamowitzot 
követtük: a gyűjtemény első részét Theokritos valódi köl
teményei képezik, ezekhez csatlakoznak függelékként 
(Appendix) — Moschos és Bion költeményeivel és töre
dékeivel együtt — azok, melyeket a kritika csaknem egy
hangúlag nem az ő alkotásainak tart, végül pedig az ú. n. 
technopaignia.



Theokritos I. Thyrsís. ( & TP2I2)

Nyájaik legeltetése közben déli pihenőt tartanak: 
Thyrsis juhász és egy kecskepásztor. Leülnek Priapos 
szobra mellé egy dombra, melyen a fákat és bokrokat 
lenge szellő susogtatja. Mellettük a szikláról friss forrás 
vize csörgedez. Miután egymás énekművészeiét kölcsönö
sen megdicsérték, a kecskepásztor igyekszik Thyrsist rá 
beszélni, hogy énekeljen Daphnis haláláról. Hiszen nem
régen ezzel a dalával győzte le a libyai Chromist. Fára
dozásáért jutalm at is ígér: kecsketejet és egy dombor
művekkel ékesített ivó-edényt. (1—68. v.)

Thyrsis enged a kecskepásztor kívánságának: Daph
nis szerelméről és haláláról dalol. Nem mondja el Daph
nis egész történetét, de a haldoklót mégis úgy m utatja be, 
hogy rendre az előzményekről is értesülünk. A szeren
csétlen ifjú fájdalm ában nemcsak kedvenc állatai, hanem 
még a vadállatok is osztoznak. Felkeresik Daphnist szen
vedésében pásztortársai, majd az istenek közül Hermes, 
Priapos és végül maga Aphrodite, aki büszke Daphnis 
fölött aratott győzelmére. Daphnis gúnyos hangon felel 
az istennő dicsekvésére, elbúcsúzik az állatoktól és for
rásoktól, majd Pánt hívja, hogy vegye át tőle a pásztor
sípot. Felszólítja végül a természetet is a gyászolásra. 
Aphrodité szíve megesik az ifjú fájdalmán, szeretne se
gíteni rajta, de már késő, Daphnis életének fonala el
szakadt. (64— 142. v.)

A kecskepásztor megdicséri Thyrsis mézédes hang
ját, á tad ja  a pompás serleget, s odaszólít egy jól tejelő 
kecskét. Utolsó szavával a pajzánkodó állatokat csilla
pítja. (143— 152. v.)

*
Daphnis a pásztordalokban sokszor ünnepelt, szép
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szicíliai mítoszi pásztorfiú Hermesnek és egy nimfának 
volt a fia. Nevét a születése helyén levő babérfától 
(óácpvrj) kapta.1 Az ő nevéhez kapcsolták a bukolíkus köl
tészet megalapítását. Szicíliában pásztorkodott, de e mel
lett szívesen járt vadászgatni is Artemis társaságában. 
Meg akarta őrizni ártatlanságát1 2 és fogadkozott, hogy nem 
veti magát alá a szerelem hatalmának (97. sk. v.). Aphro
dite azonban vágyat kelt benne egy nimfa iránt,3 aki 
viszontszereti őt. Daphnis szembeszáll a természet törvé
nyével, menekül a lány elől, küzdelme azonban végül is 
hiábavaló: a szeretett nimfa utáni epekedésébe belepusz
tul (66. és 135. sk. v.).

Wilamowitz4 összehasonlítja Daphnist a tisztaság 
megőrzéséért folytatott küzdelmében a kereszténység 
szentjeivel, és úgy találja, hogy Daphnis helyzete sokkal 
nehezebb volt, mint a szenteké, ő t  ugyanis még az a meg
győződés sem vigasztalhatta, hogy a túlvilágon kárpótlást 
nyer m ajd szenvedéseiért. Daphnisnak ellenállásában 
egyetlen támasza szilárd akaratereje volt.

Volt azonban a Daphnis-mítosznak egy másik, a 
Thyrsis dalától eltérő változata is, mely szerint Daphnis 
hűséget fogadott a nimfának, de erről egyízben részeg 
állapotban megfeledkezett, s ezért lakolnia kellett.5

Sositheos satyros játékot írt Daphnis és Menalkas 
versenyéről,6 Alexandros Aitolos7 szerint pedig Daphnis 
volt a fuvolázásban a fríg Marsyas mestere.8 Theokritos

1 Diodor. IV. 84., Aelian. Var. Hist. X. 18. szerint születése után 
az anyja egy babérfa alá helyezte.

2 V. ö. H ippolytos történetével, Eur. Hípp.
3 Theokr. VII. 73. szerint a leány neve Xenea.
4 Red.4 271. sk.
5 A sehol. Theokr. V III. 93. szerint a szeretett nimfa Daphnist 

hűtlensége m iatt megvakította, Ovid. Met. IV. 277. sk. szerint pedig 
kővé változtatta. V. ö. Sérv. ad Verg. Eel, V III. 68.

6 T G F2 821. Nauck., ez a V III. pásztordalnak is a tárgya.
7 Sfchol. Theokr. VIII. 1,, Frg. 5. Meineke Anal. Alex. 250.
8 Lásd Daphnisra vonatkozólag még a VII. 13. és V III. 1-hez írt 

jegyz. V. ö. Parth . 29., Reitzenstein 196. sk., — Gruppe, Griech. Myth. 
964. sk. — C artault, É tude sur les bucoliques de Virgile 148 sk. I.
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többször említi Daphnist,9 s a VI. pásztormimusban10 mint 
szereplőt lépteti fel. Kallimachos XXII, epigrammájában 
(Wil.) úgy emlékezik meg róla, mint a bukolikusok ked
velt tárgyáról,11

Énekelt azonban Daphnis sorsáról már Stesichoros is, 
aki a lokrisi Mataurosból származott ugyan, de huzamo
sabban élt Szicíliában, Himera városában,12 Theokritos- 
nak ismernie kellett Stesichoros költeményét, mert a VII. 
73-ban a Himeras folyónak Daphnisszal kapcsolatban való 
említésével kétségtelenül Stesichorosra és az ő Daphnis- 
ról szóló alkotására céloz,13 Sőt Stesichoros költeménye 
lehetett Theokritos e mimusának — legalább is a Daphnis- 
ról iszóló résznek — egyik forrása. Másik forrása — 
mint általában Theokritos pásztorköltészetének — a szi
cíliai pásztorok énekeiben keresendő.14

*
Thyrsis énekébe refrain-szerű vissza-visszatérő soro

kat sző.15 Ezek alkalmasak egyfelől arra, hogy a dal egy
séges hangulatát kidomborítsák, másfelől, hogy az elő
adónak egy-egy kis pihenőt adjanak. A költemény 
recitálása közben a refrainek után meg-megfújja syrinxét 
is, de csak néhány akkordot játszik rajta, s aztán folytatja 
a szavalást.16 Az azonban legkevésbbé sem valószínű, hogy

La cinquième éclogue. — Legrand, Ét, 146. sk. — Schwartz, Gött, Gel. 
Nachr. 1904. 285. sk.

9 V. 20. és 81., VII. 73.
10 így a nem valódi VIII. és IX.-ben is.*
11 D aphniít választotta hősének Longos is bájos pásztor-elbeszé

lésében (Daphnis és Chloe), melyet az ókori görög irodalom utolsó 
bukolikus termékének tekinthetünk. M agyarra fordította V ajda K á
roly, Fehértemplom, 1892., s újabban Fóti Lajos, Bpest, Szacelláry 
P. 1921.

12 Suidas, Steph. Byz, — Cicero még látta Himerában Stesi
choros szobrát: in Verr. II. 35., 87.

13 Wilamowitz, Red.4 265. 1.
14 C hrist6 IL 1. 184. 1.
15 Versus intercalares, ilyenek a 64., 70., 73., 76., 79., 84., 89., 

m ajd 94., 99., 104., 108., 111., 114., 119., 122. és végül a 127., 131., 
137. és 142 sorok.

16 Wilam. Textg. 148.
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ezek az ismétlődő sorok a dalt egyenlő szakaszokra is 
osztották volna.17

A költemény keletkezését Wilamowitz úgy képzeli 
el,18 hogy Theokritos eredetileg csak a Daphnísról szóló 
dalt írta  és adta elő, s csak miután ezzel nagy sikert ért 
el, fűzte hozzá a keretet is.

Theokritos itt művészi módon egyesítette az epikus, 
recitativ formát — mely a költemény első felében a leíró 
jellegnek legjobban megfelelt — a lírikus elemmel, mely 
a Daphnisról énekelt dalban az uralkodó, sőt kizárólagos 
elem. Wilamowitz19 éppen abban látja  Theokritos nagy 
érdemét, hogy az epika eszközével, a recitatióval is tudott 
zenei, lírai hatást kiváltani.

A költő erre a bájos pásztormimusra korának bélye
gét is rányomta. Az alexandrinus kor divatjától ő sem 
tudott szabadulni, s a költők közt elterjedt szokásnak hó
dolt, midőn a földrajzi nevek halmozásával — az egy
szerű pásztorembereknél fel nem tételezhető — tudákos- 
ságot árul el. Kissé a pásztorokat is idealizálta: csak a 
mímus elején és végén vall beszélgetésük a pásztorok 
gondolkodására. A pásztorok álarca a la tt néha — (a VII. 
Thalysiában kétségtelenül) — kortársait szerepelteti. Sőt 
vannak, akik azt tartják  — mindenesetre túlozva, — hogy 
Theokritos minden pásztora a la tt lappang valaki.20 Thyr- 
sisben is sokan magát Theokritost, a 24. sorban említett 
libyai Chromisban pedig Kallimachost vélik felismerni.21

*

A kor ízlésének hódolt Theokritos abban a részben 
(27—60. V .) is, melyet a kétfülű, öblös ívóedény díszeinek 
leírására szentelt.22 Az edény díszeit a következő módon 
képzeljük el.

17 Wilam. Textg. 150.
18 W ilam. Textg. 163.
19 Wilam. Textg. 150.
2<NHaeberlin 58. 1,
21 Wilamowitz, Textg. 162. sk., — Rostagni 178. és 199. 1,
22 A 27. sorban MOOvßior-nak, az 55-ben <fót«s-nak, a 143-ban 

pedig exíxpos-nak mondja.
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Felső peremét belül aranygyopárral (élíyovaog) behin
tett repkény ( xiooós) övezi, melynek tekervényes indáját 
(eh%) sáfrányszínű bogyók ékesítik.23

Az edény belső fenekén látható egy gyapjúruhás, fej
díszes nő, kinek kegyéért két széphajú ifjú versenyez. 
Éppen civódnak érte, s szerelmes pillantásokat vetnek 
feléje. A nő kacéran hol az egyikre, hol a másikra 
mosolyog.24

A két fül közötti részt egyik oldalon az öreg halász 
tölti ki, aki egy sziklán áll és éppen most veti ki hálóját. 
Nyakán kiduzzadnak az erei, mert olyan erőt fejt ki, mely 
ifjú embernek is becsületére válnék,25

A fülek közötti másik oldalon gazdag termésű szől- 
lőt őriz egy gyermekifjú. Sáskahálót fon, s munkájában 
úgy elmerül, hogy a közelébe lopódzott két róka kikerülte 
a figyelmét. Egyik a barázdák mentén az érett szőllősze- 
meket szedegeti, a másik pedig az ifjú tarisznyájából ké
szül annak reggelijét kilopni.26

Az edény egész külső részét akanthos-levelek futják 
körül, mintegy keretbe foglalva az említett képeket.

A képeknek, helyesebben reliefeknek (43. v.) az edé
nyen való elhelyezésére vonatkozólag többféle vélemény 
van. Wilamowitz27 valamennyi képet az edény belsejébe 
helyezi: fenekén volt a halász; fölötte, az edény oldalán 
a lány két udvarlójával; ezekkel szemben, tehát az edény 
másik oldalán, a halász alatt, az ifjú a két rókával. Az 
ifjútól jobbra és balra levő két róka megfelelt a lány két 
oldalán elhelyezett ifjaknak, s így az egésznek szimmet
rikus elrendezése volt.28

23 Wilam. Textg, 227. — Legrand I. 21. — Fritzsche—H iller 
(44. 1.) két borostyánszegélyre gondol, s a m ásodikat az edény alsó 
felére helyezi. így Taccone (6. 1.) is.

24 Eszünkbe ju tta tja  ez a jelenet az Ilias XVIII. 498. sk. sorait.
25 Ez a kép Hesiodos H erakles pajzsának 213. sk. soraira em

lékeztet,
28 A szőllő leírása it t is rokonságot m utat Achilleus pajzsának 

díszével (II, XVIII. 561. sk.).
27 Textg. 227. sk.
28 Nagyjából így gondolja Gow, Journal of hellen. Stud. 1913.
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A képek elhelyezésével kapcsolatos nehézségek miatt 
gondolja Legrand,29 hogy Theokritos nem is egy megha
tározott edényt ír le, hanem több helyen látott, különböző 
motívumokat a saját képzeletével kiegészít és egy egészbe 
fűz. Meg azután ilyen díszes edény semmiesetre sem 
szolgálhatott a pásztoroknál mindennapos használatra. 
E rre a következtetésre jutott Fritzsche-Hiller (46. 1.) is 
annak alapján, hogy mind a három kép többé-kevésbbé 
egyezik egy-egy homerosi vagy hesiodosi leírással. Wila- 
mowitz30 szerint lehetséges, hogy a költő a kosi költői ver
senyeken Thyrsisével (a Daphnisról szóló résszel) ezüst 
serleget nyert jutalmul, s ezt a serleget írta itt le hálából 
és az adományozó iránti tiszteletből.31

*

A mimus színterét a hypothesis írója Szicília szige
tére helyezi. Szicília mellett szólnak a földrajzi nevek,32 
azután hogy Thyrsis magát aitnainak nevezi (65. v.), hogy 
a haldokló Daphnis ide hívja Pánt (124. v.), s végül hogy 
egy pásztor Libyából (24. v.) könnyen kerülhetett a közeli 
Szicíliába.

Wilamowitz33 szerint azonban a költő Kos szigetén

207 sk. és Legrand I. 21. sk. is. V. ö. még Gaedechens, Der Becher 
des Ziegenhirten bei Theokrit, Jena, 1868. — Zacher, Der Becher des 
Ziegenhirtes bei Theokritos. (Jahrb. f. Philol. CXXIX. 285. sk.)

29 I. 18. sk.
30 Textg. 163.
31 A x io o v ß i o v  részletes, művészi leírásá t össze lehet hasonlí

tani Achilleus pajzsával (II. XVIII. 478. sk.), H erakles pajzsával (Hes. 
Scut. 139. sk.), Europe aranykosarával (Append. XIV. Mosch II. 37. 
sk.), az Erosoknak a halott Adonis körüli sürgésével (Append. X., 
Bion I. 80. sk.), Iason köpenyének díszeivel (Apoll. Rhod. Arg. I. 
721. sk.). Emlékeztetnek rá  a római költészetből: Cat. LXIV. 50 sk. 
(az A riadne sorsát ábrázoló ágyterítő), Verg. Aen. V. 250. sk. (a 
győztesnek jutalm ul adott chlamys), VI. 20. sk. (a cumaei templom 
ajtódíszei), V III. 625. sk. (Aeneas pajzsa), Ovid. Met. II. 5 sk. (a 
Nap p a j tá já n a k  ajtószárny-díszei), X III. 681. sk. (Anius cratere).

32 Anapos 68. v., Aitna, Akis 69. v., A rethusa 117. v., Thymbris 
118. v.

33 Textg. 162. sk., Bue. Gr.2 156.
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ad ja  elő barátainak ezt a mímust. Thyrsis, a szicíliai pász
tor éppúgy Kos szigetén él, mint maga a költő. Kos szigete 
mellett Wilamowitz a következő érveket sorakoztatja fel: 
A költő a 72. sorban említi az oroszlánt, pedig Szicíliában 
m ár ebben az időben sem élt ez az állat, Kis-Ázsiában 
azonban igen. Tehát a költőnek olyan helyen kellett írnia 
mimusát, amely Kis-Ázsiához közel van.34

A 46. sorban előforduló nvçvaicuç-1 (érett, sárga) 
Wilamowitz IIvQvaícus-nak olvassa.35 E szerint Pyrnos 
káriai városból való szőllőfajról lenne szó. Wilamowitz 
szerint a Pyrnoshoz közel fekvő Koson inkább feltételez
hető e szőllőfaj termelése, mint a távolabbi Szicíliában."3

Az 57. sorban a kódexek KaXvdwvícp- jával szemben 
Wilamowitz37 az egyik sehol, megjegyzése alapján 
KaXvóvíw-t ír. Ez is Kos szigete mellett bizonyít, mert a 
kis Kalydnai-szigetek Kos közelében voltak.

*
A mimus keltéről csak annyit mondhatunk, hogy az 

V. után kellett keletkeznie, mert a költő itt az V. néhány 
sorát átveszi.38

*
Hatása érezhető Bion Adonis síratásában (Append. 

X.), Ps. Moschos Bion síratásában (Append. I.) és Vergi
lius eclogáiban.

*
Az ide vonatkozó speciális irodalomból még megem

lítjük a következő munkákat: C. F. Herman, De Daphnide 
Theocr. 1853. — F. C. Goebbel, De Theocr. Idyll. I—II. 
ratione strophica 1862, — O. Kreussler, Observ. in Theocr. 
carm. I. 1864—80.

34 Red.4 268. 3. j.
35 V. ö. Textg. 227. 2. j.
36 Viszont Taccone — aki k ita rt a szicíliai színtér m ellett — 

erre megjegyzi (7. 1.), hogy Olaszország északi részén is vannak 
tokaji szőllő-ültetvények, pedig Tokaj sincs Olaszország közvetlen 
közelében.

37 Textg. 37. sk.
38 Wilam. Textg. 229. — L. a 13. sorhoz írt jegyz.



Theokritos I. Thyrsis.1

T hyrsis

Lágyan csörren, csobban a csermely, lágy susogással
Zúg partján  a fenyő,1 2 3 édes dalt zeng a te sípod,
Csak maga Pán isten tud nálad zengeni szebben.*
Versenyen ő neki bak, teneked jut majd a fejőse.

5. Hogyha fejős az övé, a gidáját hagyja tenéked:4
Most még gyönge a húsa, de később m ajd teje édes...

Kecskepásztor

Lágyabban su?ogó dalt önt ó pásztor, az ajkad,
Mint a sziklából bugyogó víz csörgedezése.
Hogyha a múzsákkal mérkőznél s egy anyabárány5

1 Theokritos költeményeinek kiadásában azért került ez a 
mimus az első helyre, m ert ezt ta rto tták  a legszebbnek. Igen a lkal
mas a refrain je  a bevezetésre, valamint tárgya is: Daphnisnak, a 
bukolikus költészet héroszának története. A sehol, hivatkozik Pinda- 
ros m ondására is (Ol. VI. 3.).

2 A fenyő (t íít v s  =  pinus pinea L., a görög szövegben előfor
duló fák latin  nevét m indenütt Fritzsche— H iller kiadása szerint idéz
zük) mind Görögországnak, mind Itáliának egyik legelterjedtebb fája. 
A  tobozban levő m andulaszerű mag a mai görögöknek is kedves 
csemegéjük (xovy.y.ovváqa -nak nevezik), V. ö. V. 49.

3 Pán, m ert ő volt a syrinx felta lá ló ja  és annak első mestere. 
(Ovid. Met. I. 689. sk.) Pán nevére és szárm azására nézve v. ö. 
Theokr, Syr. 1. sk.

4 A gida (gödölye, xarGixáia — éppúgy mint a fiatal bárány, 
á qváK V k  — a mai görögöknek is legkedvesebb ételük. V, ö. V. 139,

5 Az eredetinek e sorában három egymásután következő spon- 
deus van. Theokritos e tekintetben nem volt oly kényes, mint Kalli- 
machos. V. ö. Bücheler 34. 1.
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10. Lenne az ő díjuk, most ellett6 jutna teúéked.
Vagyha övék a szopós, a fejős lesz majd a te díjad.

T hyrsis
Nimfák7 kedvire ülj mellém ide, ülj ide, pásztor, 
Nézd e kicsiny dombon tamariszkusz lombja borul

[ránk . . /
Zengj nekem egy dalt, én magam őrizem addig a

[nyájad.
Kecskepásztor

15. Ja j, tilos ám, te juhász, dalt zengeni déli időben. 
Hej, félünk Pántól, ha vadászat után haza ballag . . ." 
S fáradtan nyugovóra terül, mérges, ha zavarják, 
Könnyen felfortyan10 s a dühét keserűli a népünk. 
Inkább hát, Thyrsis,11 te dalold Daphnisnak a búját.

6 Az eredeti öajcirag-án a sehol, szerint olyan juhot kell é rte 
nünk, melyet hízásra fogtak a karámban, vagy szopós bárányt, me
lyet a karám ban külön tarto ttak .

7 H erondas asszonyai a M oirákra (I. 16., IV. 30.), Theokritos 
pásztorai a nim fákra esküsznek (így még IV. 29., V. 17., V. 70.). Ezek 
u. i. a szabad természetben m indenütt ott vannak: forrásoknál (VII. 
137.), fáknál (VII. 154.) dalra tan ítják  a pásztorokat (VII. 92.), ö r
vendenek a tej- (V. 53.), valam int a bárány- és kecskeáldozatnak (V. 
12., 139.). Démonszerű term észetük m iatt veszedelmesek is lehetnek 
(XIII. 44.). Fritzsche—H iller 41.

8 Ezt a sort az V. 101.-ből vette át a költő. O tt ugyanis sokkal 
fontosabb szerepet tö lt be ez a sor, mint itt. Wilam. Textg. 229. sk. 
— A tam ariszkusz (tam arix Gallica L.) szürkészöld levelű, rózsaszín 
virágú bokor.

9 A syrinx éles hangja (az eredetiben a v q i o S e v )  felébresztené 
P án t s a rra  féltékeny is lehetne, az ének azonban nem bántja. — A 
déli országokban nyáron a nagy hőség m iatt a déli órákban a munka 
szünetel, akkor mindenki pihen, — tehát Pán is. Pán volt a vadá
szatnak is az istene. Kallimachos III. (Art.) himn, 87. sk.-ben ő látja 
el A rtem is vadászkutyáit.

10 Az eredetiben Sqifieïa %oXù Ttoxï öivi -xád-^rai. Az orrot u. i. a 
harag központjának tekintették. V. ö. Herond. VI, 37. sk. — A rany 
is azt mondja Toldijában: ,,Fú veszett dühében", mert a haragvó állat 
(pl. ló) orrlyukai kitágulnak. Mi is mondjuk a harag felkeltéséről: 
valakinek az o rra  a la tt piszkálni.

11 Thyrsis költö tt név, a görögöknél aligha viselték, a rómaiak
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20. Nincs ki veled dalban vetekednék pásztori sípon.
Jer, telepedjünk ottan a szilfa12 tövébe, Priapos13 
S hablányoknak14 a szobra elé, hol a pásztori szék vár 
Tölgynek az árnya alatt. Ha talán tudsz zengeni

[olyat,
Mint amikor Chromison győztél, aki jött Libyából,15 

25. Kétgödölyés kecském háromszor fejheted16 érte.
Két sa jtá rt könnyen telidestele fejsz a tejével!
S kétfüles új kancsóm17 megkapnád. Sárga viasszal1’ 
Most remekelték, még véső-szagot érzeni rajta.
Zöld repkényindák koszorúja köríti a száját 

30. S repkény zöldje közé a gyopár aranyága fonódik. 
Sárga bogyós fürtök terhétől nyögnek az ágak.19

azonban szívesen adtak  rabszolgáiknak ilyen irodalmi neveket. Wilam. 
Textg. 134.

12 V. ö. VII. 135. sk.
13 P riapost lásd Theokr, IV. epigr.-nál.
14 Tehát a forrásokkal és azok nimfáinak szobraival szemben.
15 Libyát mint nyájakban gazdag vidéket már az Odysseia (IV. 

85.) is említi. V. ö. Theokr. III. 5. A közeli Szicíliába könnyen kerü l
hetett libyai pásztor. Ha Chromisszal a költő Kallimachosra, vagy 
legalább is az Egyiptomban elért költői sikereire célozna, akkor a 
mimusnak az alexandriai út után  kellett volna keletkeznie. Wilam. 
Textg. 163.

16 V. ö. Verg. Eel. III. 30.
17 K ioaoßiov  (V. ö. Odyss. IX. 346., XIV. 78.); nevét talán a boros

tyánfátó l (n  I a  a  ó s) kapta, mert abból készült, vagy m ert ebbe ön
tö tték  az innivalót (xvoalitiov). Sehol. — Nem volt ugyan m eghatározott 
form ája (Wil. Textg. 227.), de nagyobbfajta ivóedény lehetett. Az 
ión szigetek lakói a tejet ma is a Y .iG ö o v ß i nevű edényben ta rtják . 
Fritzsche—H iller 43.

18 A viasszal való bevonást v. ö. Ovid. Met. V ili. 670.
19 Valószínű, hogy az edényen levő képek reliefek voltak. — A 

repkénynek (hedera chrysocarpa v. hedera poetica L.) sárgás, ötmagú 
gyümölcse van. Görögországban ma is gyakori s most is mggós a neve. 
Az aranygyopár (gnaphalium stoechas L.) bozótszerűen nő a F öld
közi-tenger vidékén sziklákon, homokban. Aranyosszínű rojtos virága 
van. Az újgörögök óú'aqvu g T lavayíag-nak nevezik. (Fritzsche—Hiller 44.) 
Theokrii^s e helyét utánozta Vergilius, aki az Eel. III. 38. sk.-ben 
szintén két egymásba-fonódó virágfűzért ír le. V. ö. még Theokr. 
Epigr. III. 3—4. — Taccone (6. 1.) a n a r ’a v r ó v - t  úgy érti, hogy az edény 
felső, külső peremén elhelyezett repkénynek „megfelelően“, vagyis az
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S látni belől20 tündérszép lánykát21 — ó be csodás
[mű!22

Drága palást fedi; párta fején; mellette legények, 
Göndör hetyke fiúk csalogatják cifra beszéddel.

35. Hasztalanul biz a szó, csak játszik a lány a legénnyel. 
Most egyikre nevet, de mikor még erre kacsingat, 
M ár másik fele vet pillantást. Kár epekedni,
Kár a legényeknek biz’ a lányért így vetekedni! 
M ellettük:23 készül a halász megvetni a hálót.

40. Vén a legény, hálója nehéz, ám győzi erővel.
Látni, kemény munkája miképpen hívja bírókra, 
Küzd a halász a nehéz terhével minden erőből. 
Kínjában kidagadt a nyakán is mindenik izma. 
Szürke fejíi biz a vén s ifjúval bírja a versenyt.

45. Tenger-hányta-vetette24 öregtől egy kicsit arrébb 
Bíborodó25 szőllő-fürtöktől hajlik a tőke.
Csősze, kicsiny gyerkőc, heverészik a rőzse vacokján. 
Bezzeg víg mellette szüret je a róka-komáknak. 
Szőllőt megy böngészni az egyik, amíg a tarisznyát 

50. Kezdi ki m indjárt háta megett egy más csalafinta 
S ott marad egy-kettőre a pásztor reggeli nélkül, 
Míg oly nagy gonddal fonogatja a sáska-kelepcét20 
Szittyóból, a tarisznya bizony már menten üres lesz! 
Mit neki szőllő? reggeli? játék mostan a gondja.

edény alsó részén. Szerinte valamennyi kép az edény külsejét díszí
tette. A  két fül közötti egyik oldalra helyezi az első képet, a másik 
oldalra pedig a másik kettőt.

20 Vergilius Eel. III. 40-ben in medio-nak fordítja az ëvxoad-ev-t.
21 A lányka a sehol, szerint talán Pandora.
22 V. ö. XV. 70. — Herond. IV. 56. sk., IV. 75. sk„ VII. 116. sk
23 Tóig ôè fierù-i úgy értjük, hogy ezeken kívül, azután. A követ

kező két jelenet valószínűleg az edény külsején volt.
24 Herond. III. 51. sk. is említi a  nyomorúságosán élő delosi 

halászt.
25 W ilamowitz Textg. 227. 2, j, szerint itt IlvqvaXos -t (Pyrnos 

káriai városból képezett melléknév) kell olvasnunk.
26 A sáskafogó hálót (änqiöod-^qa) ma is használják Görög

országban.
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55. Nézd mindenfele púha akanthus harmatos ága
Fonja körül.27 Nézd: mily csodaszép, mily gyöngy ez

[a serleg!
Kis gidaért kalydóni28 hajóstól vettem a múltkor, 
Jókora sajt is járt neki még ki a díja fejében.
S még ma sem érin té ajkam, ma is újdonat új még!29

60. Ezt a kupát, pajtás, neked  olyan szívesen adnám, 
Hogyha dalolnál egyetlen dalt, mint az a régi . . . 
Állom, ahogy mondom, kezdjed hát, kezdd el a nótád, 
Ügyse viszed dalodat Hádésnek a néma honába.

Thyrsis

Csendüljön, múzsák, harsanjon a pásztori ének!30
65. Thyrsis kezdi a mézes dalt, a nagy Aitna lakója!31 

Nimfák! nem láttátok a Daphnis hervadozását? . . .32 
Péneios völgyén, vagy a Pindos bérei tetőj én 
Járta tok ,33 elfeledéíek a tájt, hol zúg az Anápos,34 
S Aitna hegyéről a szent Ákis kristályvize csobban.3,

27 Taccone (8. 1.) szerint úgy vette körül a képeket az akanthos, 
ahogy a korinthosi oszlopfön szokták alkalmazni.

28 K alydon Aitoliá.ban fekvő város. Ha a színtér Szicília, oly 
hajósról lehetett szó, aki Szicília és A itolia között bonyolította le a 
forgalmat. Bücheler (Rh. M. XLVIII. 85.) Kalydon említésében a pleu- 
roni A lexandrosra való célzást is lát. Wilam. (Textg. 37.) szerint 
azonban itt a Kos m elletti Kalydnai szigetcsoportról van szó.

29 V. ö. Verg. Eel. III. 43. needum illis labra admovi, séd con
dita servo.

30 Ilyen ismétlődő sor a Ps. Mosch. Bion siratásában (Append. 
I. 8. sk.), Bion Adonisában (Append. X.) és Vergiliusnál (Eel. VIII. 
68. etc.) is látható.

31 V. ö. XI. 7—8. — Thyrsis dicsekszik aitnai (szicíliai) voltá
val. V. ö. IX. 15.

32 Thyrsis csodálkozva kérdi, hogy miért nincsenek a haldokló 
m ellett a nimfák, akik úgy szerették őt (141. v.). V. ö. Verg. Ecl 
X. 9. quae nemora aut qui vos saltus habuere, puellae Naides, indigno 
quum G allus amore perire t?

33 A ^Peneios, Thessalia legnagyobb folyója a híres Tempe-völ- 
gyön át folyik; az ugyancsak thessaliai Pindos-hegyen ered.

34 Az Anapos Syrakusaitól délre ömlik a tengerbe.
33 így beszél a XXV. 10. az Alpheios szent folyásáról. — Az
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70. Csendüljön múzsák, harsaujon a pásztori ének! 
Sírva üvölt a sakál, falkástól könnyez az ordas,36 
Búsan bőg a csalit mélyében a sárga oroszlán . . ,37 
Csendüljön, múzsák, harsanjon a pásztori ének!
Lába felől a bikák, a tinók, tehenek keseregnek.

75. Gazdájuk holtán az üszőknek könnye kicsordul . . .3* 
Csendüljön, múzsák, harsanjon a pásztori ének!
Jö tt Hermès39 a magas bércről és kérdezi: „Daphnis! 
Mondd ki sebezte szíved, ki taszított ily szerelembe?’' 
Csendüljön, múzsák, harsanjon a pásztori ének!

80. Jönnek a csordások, mind jönnek a pásztori népek, 
Szíve bajá t mind hallani vágynak s kezdi Priapos:40 
,,Ó te szegény Daphnis, hisz a lány, akiért sebed éget, 
Fut források ölén, erdő mélyén a nyomodban." 
Csendüljön, múzsák, harsanjon a pásztori ének!

85. ,,Belső lángod emészt, te-magaddal küszköd a
[lelked!41

Csordás volt a neved s kecskéknek a pásztora lettél.42 
Hogyha szilaj bakját kecskék közt látja a pásztor, 
Tágra dagadt szemmel vágyódik a bakja helyébe." 
Csendüljön, múzsák, harsanjon a pásztori ének!

Akis folyó az Aitna-hegység északi részén ered s Akisnak, Poly- 
phemos vetélytársának véréből fakadt, (V. ö. Ovid. Met, XIII. 750. 
sk.) Valószínűleg azonos a mai A lcantaré-val, amely G iardinitől 
délre ömlik a tengerbe.

36 V. ö. Bion I. (Append X.) 18.
37 V. ö. Verg. Eel. V. 27.
38 V. ö. Mosch. I l l , (Append. I.) 23. sk.
39 Hermes kettős minőségben jelenik meg elsőként Daphnis előtt: 

mint Daphnis apja és mint a pásztorok istene.
40 Priapos szavaiból kitűnik, hogy nem ismeri Daphnis bánatá

nak igazi okát. Ö a maga érzékiségének megfelelően feltételezni sem 
tu d ja  azt, hogy Daphnis a szerelem elől menekül.

41 Priapos azt hiheti, hogy Daphnis egy véle mit sem törődő 
lényről ábrándozik, aki szám ára elérhetetlen s ezért hanyagolja el a 
neki felkínálkozó lányt (Legrand, I. 24.).

42 A költő nem veszi tekintetbe, hogy ezekkel a Priapos szájába 
adott szavakkal Thyrsis hallgatóját, a kecskepásztort megbántja 
(Taccone 9. 1.). A pásztorok rangsorában első volt a gulyás (ßovras, 
ßovy.óÀog a fordításban csordás), azután jö tt a juhász, majd a kecske
pásztor és utolsó volt a disznópásztor.
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90- „Víg, kacagó lányoknak a sergét hogyha te látod,
Tágra dagadt szemmel vágynál táncolni körükben."43
Szótalanul hallgatja a csordás, végzete teljes:
Bús szerelem keserű poharát kiüríti fenékig.
Csendüljön, múzsák, még zengjen a pásztori ének!

95. S jő a mézmosolyú bűbájos Kypris, a lelkén
Búbánat felhője borong, bármint kacag ajka.44
Szól: „Váltig hirdetted: Erős nem bírna45 tevéled
S mégis Eros marad íme felül s nem bírsz ma te véle!"
Csendüljön, múzsák, még zengjen a pásztori ének! 

100. S Daphnis az istennel perel: ,,Ó Kypris, te kegyetlen,
Gyűlöletes Kypris, te halandók ostora, mérge!
Azt hinnéd, a napom végkép felhőbe hanyatlik?
Meglásd, még meggyűl odalent az Erős baja vélem."
Csendüljön, múzsák, még zengjen a pásztori ének! 

105. „Vár a gulyás ölelő két karja az Ida hegyében!46
Vár Anchisés tölgyek alatt, ciprusfa tövében.
Nyüzsg a köpű s zajjal szálldos zümmögve a népe."47
Csendüljön, múzsák, még zengjen a pásztori ének!
„Nyája között vár szép szeretőd, a hősi Adónis,48

43 Priapos a maga nyers természetével hasonlítja össze a Daph- 
nisét. V. ö. Taccone 10. 1.

44 A phrodite nevetéssel akarja  elpalástolni Daphnisszal szemben 
érzett haragját. Lásd. J . G. Zetsche, Quaest. Theocr. part. V. qua 
agitur de risu Veneris, Idyll. I. 95—6. Pr. 1865.

45 ulvyiÇa) a sportból vett kifejezés.
46 A zért említi az Ida-hegyet, m ert itt találkozott A phrodite 

Anchisesszel, A ineias apjával. Sehol. Daphnis a  következőkben sze
mére veti A phroditének, hogy neki azért kell bűnhődnie, m ert nem 
vetette alá magát a szerelem hatalm ának. De mások sem já rtak  sze
rencsésebben, még A phrodite kedvencei sem: Anchisés megvakult, 
A donist a vadkan pusztíto tta el.

47 V. ö. V. 45— 46. — E két sor értelm ét — az Idára vonatkoz
tatva — W ilamovitz Textg. 231. sk. á llíto tta  helyre. Hogy Anchisest 
— am iért A phrodite szerelmével eldicsekedett — nem Zeus villáma 
sújtotta, hanem a méhek vakították meg, Theokritos módosítása. (V. 
ö. Verg. Aen. II. 647. sk.) Ezzel Theokritos ügyesen célzott a  Daphnis- 
mondának arra  a változatára, mely szerint ittas állapotban elkövetett 
hűtlensége m iatt őt is vaksággal büntette a nimfa. — A zümmögő 
méhet említi a III. 13., V. 46-ban is.

48 A donisra vonatkozólag lásd XV, és Bion I. (Append. X.). A

A görög bukolikusok költeményei. 3
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110. Nyúlra vadász, de egyéb vadat is megkerget a
ré te n . .  .”49

Csendüljön, múzsák, még csengjen a pásztori ének! 
„Menj, Diomédésszel még egyszer szállj ki csatázni,50 
Mondd: a gulyás Daphnist letiportam, rajtad  a sor

most!”
Csendüljön, múzsák, még csengjen a pásztori ének! 

115. „Medve, sakál, farkas, barlangok bérei lakói, 
Búcsúzik Daphnis, nem jár már többet az erdőn.
H á t . . .  isten veletek, csalitok, berkek s Arethúsa51 
És ti folyók, lágyan lefolyók a tenger52 ölébe . . .” 
Csendüljön, múzsák, még zengjen a pásztori ének! 

120. „Daphnis ez itt, ki tinókkal, üszőkkel róttam a rétet, 
Daphnis ez itt, ki delelni bikáim ivóra tereltem .” 
Csendüljön, múzsák, még zengjen a pásztori ének! 
„Pán, nagy Pán, ki bolyongsz a Lykaion53 bérei tetőj én, 
Mainalos54 orma felett s sikelok szigetén aki járdalsz,

sehol, szerint Apollon fiának, K inyrasnak és lányának, Smyrnának 
gyermeke, Smyrna h a já t kibontva azzal dicsekedett, hogy ez szebb, 
mint az Aphroditéé. Ezért az istennő büntetésből szerelmessé te tte  az 
apjába. Smyrna cselédnek öltözve férkőzött ap ja  közelébe. M iután 
A donisnak életet adott, szégyenkezve azért imádkozott, hogy fává 
változzék át.

49 E sor második felét az V. 107-ből vette át a költő. Wilam. 
Textg. 231,

50 Az Ilias V. 336-ra céloz, ahol Diomedes megsebesíti A phro
ditét.

51 Az A rethusára vonatkozólag lásd Moschos III, frg-nál. V. ö. 
még Append. I. (Mosch. III.) 10., 6. jegyz.

52 Az eredetiben „Thymbris", a sehol, szerint szicíliai folyó, 
melynek m edrét H erakles tem ette be o tt jártakor. Ma semmi nyoma 
sincs, illetőleg Szicília egyik folyójával sem azonosítható. Wilamowítz 
Textg. 232, megjegyzi, hogy ezen nem szabad csodálkoznunk, hiszen 
Theokritos és az ő első magyarázóinak kora között sok idő elte lt s 
közben sok változás következett be. Ilyen pl. többek között az is, 
hogy Syrakusai elvesztette nagyvárosi jelentőségét s vidéki várossá 
süllyedt.

53 A Lykaion arkadiai hegy, nevét Lykaonról, Kallisto ap járó l 
kapta. Pán szeretett itt tartózkodni, ahol jóshelye is volt. Sehol.

54 A Pánnak ugyancsak kedves M ainalos-hegy is Á rkádiában 
volt (Paus. V III. 36.). Nevét Lykaon fiáról, M ainalosról kapta.
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125. Hagyd Heliké33 halm át s hol az égi lakók szive dobban,
Hagyd a Lykaonides56 sírhantját s jöjj uram -isten!"
Hagyjátok, múzsák, hagyjátok a pásztori nótát!57
„Jösszte, uram, ne feledd szépséges drága tilinkód,5*
Ajkadról mézes nóták szállnak viaszából. . .59 

130. Már Hadesbe taszít a hatalmas Erős ime engem."
Hagyjátok, múzsák, hagyjátok a pásztori nótát!
„Nyíljanak illatozó ibolyák a tüskebozóton
És szederindákon60 s narcisszos a törpe fenyőkön.61
Forduljon minden, fenyvesben körte teremjen,

135. Szarvastól elfusson az eb, Daphnis ha nem él már!
Már a füles-bagoly is csalogányt verjen le a dalban!"
Hagyjátok, múzsák, hagyjátok a pásztori nótát!
Elhal a szó ajkán. Kypris nógatja;62 nem éled.
Ifjan eloldva a szál a kegyetlen Moira kezében.63

55 Helike — eredeti nevén Kallisto — Lykaon leánya Zeusnak 
kedvese lett, am iért a féltékeny H era (Kallim. frg, 385.) medvévé vál
toztatta. Mások szerint (Hesiod, frg. 181.) A rtem is változtatta  át, 
midőn fürdés közben észrevette — eddig előtte e ltitko lt — áldott 
állapotát. K allisto Á rkádiában hozta világra Á rk a it (Paus. V III. 35. 
8. — V. ö. Ovid. Met, II. 401. sk.). Zeus a csillagok közé helyezte. 
(Nagy medve, i'cçxtos, Helike, Nagy göncöl szekere, ccf/aÇa). A rat. Phain. 
27. sk.

56 Lykaonides =  A rkas. (Achilleust is nevezik nagyapjáról 
A iakidesnek). A rkas a Mainaloson volt eltemetve, m ielőtt holttestét 
átv itték  M antineiába. (Paus. V III. 9. 2.)

57 V. ö. Bion I. (Append. X.) 97. — Vergilius Theokritos e 
helyét utánozza, Eel. VIII. 61.: desine M aenalios, iám desine, tibia, 
versus.

58 Syrinxét Pánnak adja, m ert ő volt a zenében mestere. Sérv. 
ad  Verg. Eel. V. 20. — A syrinxét 1. a VIII. 18-nál.

59 V. ö. V III. 19.
60 Bárog  (rubus fruticosus L.) szederbokor.
61 Az SQyj-v&os (iuniperus Phoenicea) gyalogfenyő, boróka (V. 

ö. V. 97.). Vergilius (Eel. V. 38.) utánozza e helyet: pro molli viola, 
pro purpurea narcisso carduus et spinis surgat paliurus acutis.

62 ^ jh ro d ite  tehát nem akarta  Daphnis halálát, de a segítséggel 
már elkésett.

63 Ma is beszélünk az élet fonaláról. A Moirák (a latin Parcák) 
a  sorsot intéző istennők: Klotho, Lachesis és Atropos.

3'
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140, Átkelt már a folyón,64 örvénybe hanyatlik az élte. 
Múzsák kedvese65 volt s nimfák kegye hullt a fejére. 
Hagyjátok, múzsák, hagyjátok a pásztori nótát!

*

Adsza kupád, kecskéd; hadd fejjem s friss teje t öntsek 
Múzsáinknak, a  hála övék, csak az ő nevük áldott. 

145. Bár tudnék, múzsák, még szebb dalt zengeni máskor.

Kecskepásztor

Thyrsis szép ajkán soha el ne apadjon a színméz,66 
Lépes méz, meg aszú füge67 jusson a méz-ajakának! 
Andalítóbban szól nótád a réti tücsöknél. .  ,68 
Fogd a kupám! Pompás illatját érzed-e rajta?

150, Mintha a Hórák69 kútja vizének az illata volna.
Je r Kissaithám.70 Fejd ki a részed! Hej, ti gidáim, 
Ej no, ne oly vígan, jó lesz, ha ügyeltek a bakra!...71

64 A meg nem nevezett folyón az Acheront érthette. így XV. 86.„
136.. , XVI. 31., XVII. 47-ben is. V. ö. Sérv. Verg. Eel, V. 20.

95 V. ö. Hör. Carm. I. 26. 1.
69 V. ö. a  VII. 80. sk.-ben a K om atasról mondottakkal.
67 Az eredetiben arc' AiyíXot toxáöa, Aigilon attikai demos u. i. hí

res volt fügéjéről. V. ö. Philemon, Athen. XIV. 652. e. — Fritzsche— 
H iller 57.

68 M ár az Ilias említi (III. 151.) a tücsköt mint jó énekest. — 
V. ö. V. 29.

99 V. ö. XV. 104—5. — A  Hórák a ChaTisokhoz hasonlóan min
dennek szépséget é s  b á jt kölcsönöznek.

70 K issaitha a kecske neve. V. ö. II. 101. Simaitha, V. 102. Ki- 
T aitha, IV. 46. Kymaitha.

71 Ilyen tréfás befejezése van a IV. 63-nak is. V. ö. Herond. II-
102., III. 96. sk., V. 85., VI. 99. sk., VII. 129.



Theokrítos VII. Aratóünnep. (QAAT2 IA. )

Ha az I. mimust a bukolikus költemények legbájosab- 
bikának mondjuk, a Thalysiát joggal tarthatjuk  Theokrítos 
valamennyi alkotása között irodalomtörténeti szempont
ból a legnagyobb jelentőségűnek. Ebben u. i. megörökítette 
egy Kos szigetén, kedves baráti körben eltöltött kellemes 
napnak az emlékét.1

Kos szigetének Haleis nevű falujában lakott két elő
kelő birtokos-testvér: Phrasidamos és Antigenes, akik szár
m azásukat egészen Kos mitológiai királyaiig vezették visz- 
sza. Midőn gazdag termés után Demeter tiszteletére arató
ünnepet tartanak, erre meghívják az éppen Koson időző 
Theokritost is.

Elindul a költő két barátjával, Eukritosszal és Amyn- 
tasszal. Ütba ejti a Burina-forrást, s még el sem érte Bra- 
silas sírját, mikor találkozik költő-barátjával, a kecske
pásztornak öltözött kydoni Lykidasszal. Örömmel üdvözlik 
egymást, kicserélik a költészetre vonatkozó nézeteiket, s 
azután — mert egy ideig közös az útjuk — abban állapod
nak meg, hogy a fáradalm akat dallal enyhítik (1—51. v.).

Lykidas propemptikont (kísérő dalt) énekel Ageanax 
nevű kedvesének, aki éppen most hajózik Kosról Mityle- 
nába. Szerencsés odaérkezését Lykidas is meg fogja ün
nepelni: virágfűzérrel övezi fejét, leheveredik a tűz mellé, 
friss lombokból készített fekvőhelyére, s borozgatás közben 
pörkölt babot eszik. Két pásztor-barátja fuvolázik, Tityros

1 ^  ö. Hor. Sat. I. 5., melyben Brundisium ba te tt ú tjá t írta  meg. 
A Thalysiának az I. mimussal vannak érintkező pontjai: az itteni két 
dalnak megfelel ott a serleg leírása és Thyrsís éneke. V. ö. W ilamo- 
witz, Hell, Dicht. II. 135. sk.
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pedig énekel Daphnis szerencsétlen szerelméről, majd a 
ládába zárt Komatasról (52—89. v.).

Simíchidas (így nevezi magát a költő) — kinek híre 
immár Zeus trónjáig is eljutott — legszebb dalának elének- 
lésével akarja  megtisztelni a múzsák-kedvelte Lykidast.

ő  ugyan M yrto irán t táp lált szerelmével szerencsés, 
de annál boldogtalanabb jóbarátja, Aratos. Reménytelenül 
szereti az ifjú Philinost, aki elfeledve azt, hogy a szépség 
mily múlandó, mit sem törődik az érte epedő Aratosszal. 
Kéri Pánt mint a fiúszerelem pártfogóját: segítse meg 
Aratosi! Ha azonban ezt nem tenné meg, azt kívánja neki, 
hogy pajkos gyermekek verjék el, hogy csalánban aludjék, 
hogy télen észak hófödte hegyein, nyáron meg dél forró 
vidékén éljen. Segítségül hívja az Erosokat is; nyilazzák 
meg a szép Philinost. Ügy látszik azonban, minden hiába
való, m ert végül is azt tanácsolja Aratosnak: hagyjon fel 
e küzdelmes élettel, s engedje át a teret — az ajtó előtt 
való kellemetlen virrasztást — szerencsésebb vetélytársá- 
nak. Csak a nyugalommal törődjék, s egy vénasszony 
segítségével hárítsa el magáról az esetleges varázslás káros 
következményeit (96— 127. v.).

Lykidasnak tetszik a dal, s elismerése jeléül pásztor
bottal ajándékozza meg barátját. Aztán elválnak útjaik: 
Lykidas letér balra Pyxai felé, Simichidas pedig szerencsé
sen eljut az ünnep színhelyére. Itt leheverednek a friss 
szőllőlombokra, s hallgatják a fák susogását, a közeli bar
langból előtörő források csobogását, a tücsök cirpelését 
s a  leveli béka kuruttyolását. Dalol a pacsirta, búg a 
gerle, s zümmögnek a forrás mellett a kis méhek. Az ün
neplők körül gurul a sok körte, alma, s a gyümölccsel gaz
dagon megrakott ágak lehajolnak a földre. Élvezettel szür
csölgetik a pompás ó-bort, mellyel a házigazdák megkínál
ták vendégeiket.

A költő azzal az óhajtással zárja be a bájos falusi 
képet, hogy bárcsak ismét résztvehetne egy ilyen kedves 
ünnepen (128— 157. v.).

*

M ár csak azért sem lehet szó e költeményben igazi
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pásztorokról, mert az előkelő birtokosok ünnepén ilyen 
egyszerű embereknek nem lett volna semmi keresnivaló
juk. Kétségtelenül a kosi költői körbe enged a költő bepil
lantást, s megeleveníti előttünk annak tagjait. Sajnos azon
ban, többnyire yglyog-okban (rejtélyekben) beszél, s így 
az álnevek alá re jte tt költők kiléte csak több-kevesebb 
valószínűséggel állapítható meg.

Saját magát a költő Simichidasnak (21., 50., 96. v.) 
nevezi. Ezt bizonyítja a scholionok egyhangú tanúságán 
kívül a Simichidas-névnek a Syrinx 12. sorában való elő
fordulása is. Nyilvánvaló, hogy költőnknek a kosi költői 
körben ez volt a mellékneve. Kérdés azonban: miért? A 
scholionok nem tudtak a találgatásnál tovább menni: egye
sek szerint az ap já t hívták Simichosnak, ami ellenkezik az 
Anth. Pal. IX. 434. adataival, melyek szerint apja Praxa- 
goras, anyja pedig Philine volt.2 Mások a Simichidas nevet 
a költőnek egy Orchomenosból — annak 364-ben a the- 
baiak által való feldúlása után — Kosra költözött nagy
bátyjával, Simichidasszal, Perikies fiával hozták összeköt
tetésbe. Végül némelyek a költő piszeorrú mivoltában 
( ai[.ióg)  keresték a m agyarázatot.3

Mindezeknél valószínűbb Haeberlin feltevése, mely 
szerint onnan származik Theokritos Simichidas mellék
neve, hogy Syrinxében, annak alakjával követte Simias 
különböző alakú költeményeit.4 így ez a név ugyanannyit 
jelentene, mint más vonatkozásban Homerides vagy Askle- 
piades. Amint a Thalysia 2. sorában előforduló Amyntas- 
nak a 132. sorban Amyntichos, úgy Simiasnak is lehetett 
Simichos a becéző neve,5 s ebből dór patronymikonnal le
szárm aztatható a Simichidas név.

2 Ha mégis Simichos fiának tartanók, fel kellene tételeznünk, 
hogy anyja kétszer mert férjhez.

3 Ehhez hajlik  Wilamowitz, Hell. Dicht, II. 137. is, tekin tettel 
arra, hogy a költő a XII. 24.-ben is tesz célzást pisze orrára. V. ö. 
még Ilf?  8.

4 Haeberlin, Carmina figurata 51. 1. V. ö. Legrand II. 220. és 
Ét. 48.

5 Edmonds 501. 1.
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A 40. sorban nagy tisztelettel emlékezik meg a samosi 
Sikelidasról és Philitasról, akiknek dalát annyival többre- 
becsüli a saját magáénál, mint a tücsök hangját a békáé
nál. Semmi okunk sincs abban kételkedni, hogy Philitas 
említésével a kosi költői kör megalapítója előtt hajtja  meg 
hódolattal a zászlaját. Helyesebben az ő emlékét tiszteli 
meg, mert a Theokritosnál jóval idősebb Philitas, Ptole- 
maios Philadelphos nevelője 285. és 283, között már meg
halt,6 ez a költemény pedig azután keletkezett.

A samosi Sikelidason a scholionok szerint a samosi 
Asklepiadest értette, akinek ez az álneve előfordul Athe- 
naiosnál7 és Meleagrosnál8 is. A pját Sikelosnak hívták 
volna, s így csak patronymikonról lenne szó.9 Fritzsche- 
Hiller (119. 1.) azonban a scholionokkal szemben a két név 
mássalhangzóinak egyezésében látja a yQíyog megfejtését. 
Az egyetlen tt kivételével ugyanis ugyanazok a mással
hangzók és ugyanabban a sorrendben fordulnak elő mind
két névben. A scholionok szerint Theokritos tanítványa is 
volt a kb. Philitasszal egykorú Asklepiadesnek.

A 13. sorban a krétai Lykidast említi és azt mondja 
róla — kétségtelenül ironikusan, — hogy egészen olyan 
volt, mint egy kecskepásztor, mindenki annak hihette, aki 
látta. E szerint tehát Lykidas nem volt kecskepásztor! E 
sorokban bizonyságot találunk arra vonatkozólag, hogy a 
kosi költői kör tagjai szoktak pásztor-álarcban megjelenni, 
s hogy ezt a játékos szokást éppen Theokritos honosíthatta 
meg,10 önmagát is, barátait is bukolikus mezben léptetve 
fel. Kérdés azonban: kit kell a krétai Lykidason érte
nünk?11

6 Susemihl I. 176.
7 Hedylos, Athen. XI. 473. 1.
8 Anth. Pal. IV. 1. 46.
9 V. ö. W ilamowitz Hell. Dicht. IL 139,
10 W ilamowitz, Textg. 165.
11 Kallim. Epigr. XXII. (Wil.) sira tja  a  krétai Astakides pász

tort. (V. ö. M eleagros Anth. Pal. XII. 128.) Ezt az A stakidest Rib- 
beck (Preuss. Jahrb . XXXII. 1873. 79, 1.) azonosította (líncos —  doranós) 
Lykidasszal. Feltevése valószínű, m ert nem tarthatjuk  A stakidest 
sem mítoszi személynek (amint Haeberlin hitte, Philol. XLIX. 1890.
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A tudósok egy része,12 tekintettel arra a sok rokon
ságra, mely Theokritos költeményei és Leonidas epigram
mái között kimutatható, Lykidast Leonidasszal azonosí
totta és a rejtély  megfejtését így gondolta:

ylvy.íóccg : Ascouíóag =  Xvxog : Xécov.

Azzal szemben, hogy a költő Lykidast krétainak mondja, 
Leonidas pedig tarentumi volt, m egállapítják: Leonidas is 
csak annyira volt tarentumi, mint Apollonios rhodosi.

Mások sokkal nagyobb valószínűséggel a krétai Dosia- 
dast látják  Lykidasban.13 A költő Dosiadast pedig azono
sítják a Kretika szerzőjével. Dosiadasnak Theokritosszal 
való szoros kapcsolatát bizonyítja a Syrinxnek és a dór 
Oltárnak egymáshoz való viszonya.11

Tityrosban (72. v.) Alexandros Aitolost15 gyaníthat
juk, aki valóban foglalkozott Daphnis történetével, s aki 
szerint Daphnis volt a fuvolázásban mestere a fríg Mar- 
syasnak.16 Haeberlin (51. 1.) is abban látja  a yolcpog megfej-

654. 1., s az ő nyomán Gruppe, Gr. Myth. II. 964. 12. j.), sem pedig 
valóban eltűnt krétai pásztornak (amint W ilamowitz, Textg. 176. 1. j. 
gondolja), hanem sokkal inkább egy krétai költőnek. Knaack, P—W. 
I. Suppl. 155. V. ö. Reitzenstein 254. 1.

12 Legrand, Rev. d. ét. Gr. VII. 1894. 192. sk., Ét. 45., Bue. Gr. 
I. 8., — Taccone 78. 1. — Cholmeley 18. sk.

13 H aeberlin 52. 1. — W ilamowitz, De Lyc. 12. sk., Textg. 162. 
1. j. — Hell. Dicht, II. 138. 1. — Rostagni 172. sk., 197. sk.

14 Helyesen á llap ítja  meg Rostagni 173. és 197. 1., hogy a  krétai 
Daphnis emléke fennm aradt ugyan (Ovid. Met. IV. 276. sk., Kall. 
Epigr. XXII. W il.), jó llehet K rétán a D aphnis-kultusznak semmi nyo
m ára sem bukkantak. Ebből arra  következtet, hogy a Daphnis-monda 
K rétán sohasem lehetett népszerű, a hagyomány azonban fenntarto tta 
egy olyan költőnek a hatását, aki D aphnist á tte lep íte tte  K rétára. Ez 
a költő pedig Lykidas — A stakides — Dosiadas lehetett, — Itt em
lítjük  meg H aeberlinnek (52. 1.) azt az eléggé meg nem alapozott 
feltevését, hogy azért nevezte volna Theokritos D osiadast Lykidasnak, 
m ert Dosiadas Lykos nyomán dolgozta fel a ládába zárt Komatas 
(sehol. TÌìeokr. VII. 78.) történetét. Amint tehát Theokritos lehetett 
Simichidas, olyan jogon Dosiadas is lehet Lykidas!

15 Meineke, Anal. Alex. 250. és Bue.3 254. 1.
16 Sehol. Theokr. V ili. 1.
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tését, hogy a Tityros és Satyros név jelentése azonos volt,17 
Alex. Aitolos ap já t pedig Suidas szerint Satyrosnak 
hívták.

Ha még megemlítjük, hogy Aratosnak (98. v.) azonos
nak kell lennie a VI. 2-ben is előfordult kosi Aratosszal, 
és hogy Aristisben (99. v.) egy olyan költőt sejthetünk, 
kinek neve ,A qlgto- \ al kezdődött,18 a Thalysiában szereplő 
és valamiképen felismerhető valamennyi költőt bemu
tattuk.19

*

M indenesetre túlzott Heinsius ítélete, aki 1604-ben meg
jelent kiadásában (335. 1.) méznél édesebbnek nevezi a 
Thalysiát. Éppen nem sok dicsérettel halmozhatjuk el a 
két közbeszőtt hosszabb dalt. Ezekben u. i. hiába keressük a 
mélyebb, az igazi szenvedély vagy akár az őszinteség nyo
mait.20 Theokritos alkotásai közt legfennebb középszerű ér
téket képviselnek, m ert ridegek, mint minden olyan költői 
termék, melyet nem a szív sugall.21

Nincs Theokritosnak egyetlen más olyan költeménye 
se, amelyben akkora tudákosságot árulna el, mint ebben. 
Mennyi földrajzi ismeret rejlik a következő nevek említé
sében: Haleis (1. v.), Burina (6. v.), Oromedon (46. v.)r 
Himeras (75. v.), Haimos (76. v.), Athos (77. v.), Rhodopa 
(77. v.), Homola (103. v.), edonosok (111. v.), Hebros 112. 
v.), aithiopsok (113. v.), blemyes (114. v.), Hyetis és Byblis 
(115. v.), Oikus (116. v.), Pyxai (130. v.), Anapos (151. v.) ! 
Tanúságot tesz a mitológiában való jártasságáról, midőn 
szól Daphnis és Xenea szerelméről (73. sk.), Pán homolai 
kultuszáról (103, v.), Heraklesnek a kentaurosoknál való 
megvendégeléséről (149. sk.), Komatas történetéről (78. 
sk.), Polyphemosról (151. sk.). E lárasztja költeményét még 
más vonatkozású ismeretekkel is: ilyen az asztronómia (53.

17 Sehol. Theokr, III. 2.
18 W ilam. Textg. 162. 1.
19 A m yntasnak (2. v.) A lexasszal, Ageanaxnak (52. v.) pedig 

H erm esianax-szal való azonosítását lásd a jegyzetekben.
20 Legrand I. 5. 1.
21 Taccone 77. 1.
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sk,), a term észetrajz (22. sk., 57. sk., 139. sk.) és az idegen 
szokások említése (106. sk.).

Lykidas és Simichidas dalánál értékesebb és vonzóbb 
azoknak kerete.22 Éppen ebben a párbeszédes és leíró rész
ben vannak szám unkra különösen becses, egyéni megnyilat
kozások, amelyekhez fogható alig akad a hellénisztikus 
költészetben.23

A költő szavai egyfelől önérzetről és büszkeségről ta 
núskodnak (91. sk.), amidőn dicsekedve mondja, hogy híre- 
neve már Zeus trónjáig is eljutott. Zeus trónján term észe
tesen Ptolemaios Philadelphos trónját kell értenünk.24 A 
költőkkel szemben bőkezű király ugyanis tudomást szerzett 
a távoli Szicília költőjéről és vagy meghívta őt udvarába, 
vagy legalább is a szíves fogadtatásról biztosította. Erre 
Theokritos m éltán lehetett büszke: pályája most kezdett 
felfelé ívelni, s minden oka megvolt rá, hogy keblét a leg
szebb remények töltsék el. ő  akkor még nem tudhatta, hogy 
ami ott várt rá: az alexandriai légkör, az udvari élet, a hí
zelgés nem neki való!

Szerénységének szép bizonyítéka másfelől az a pár 
sor (37. sk.), melyekben magát Philitasszal és Asklepiades- 
szel hasonlítja össze.25 Költőnk ebben is csalódott. Az utó
kor másként ítélkezett: a szerényen elhárított koszorúval 
az ő fejét övezte.

Kevés olyan helyet találunk Theokritosnál vagy a 
falusi- és pásztor-életért lelkesedő alexandrinus kor többi 
költőinél, mely a term észetet s annak szépségeit nagyobb 
szeretettel és lelkesedéssel festené, mint Theokritos itt a 
második dalt követő részben. Látszik, érzik ezen a leíráson, 
hogy költőnk az ilyen falusi hangulatot szereti, s hogy az 
után maga is igaz örömmel vágyik. A term észetért való 
ilyetén rajongásából vonta le Wilamowitz26 azt a következ
tetést, hogy Theokritos nem lehetett Syrakusainak, a nagy

22 W ilamowitz, Hell. Dicht. II. 140.
23 W ilamowitz, Hell. Dicht. II. 141.
24 W ilamowitz, Hell. Dicht. II. ,139.
25 W ilamowitz, Hell. Dicht. II. 139.
26 Wilamowitz, Hell. Dicht. II. 137.
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városnak szülötte. Neki Syrakusai környékén, falun kellett 
meglátnia a napvilágot s így a term észetszeretetet még 
hazulról kellett magával hoznia!

*  *  *

Bár a költemény tárgya is nyilvánvalóvá teszi, hogy 
színterének Kos szigetének kell lennie, mégis a legutóbbi 
időkig akadtak, akik a Thalysiát Dél-Itáliába akarták he
lyezni.27 Kos szigete m ellett szól a 6. sorban említett Burina- 
forrás, a 46-ban az Oromedon-hegy, a 130-ban Pyxai; to
vábbá, hogy a kosi Philitasnak nem nevezi meg a hazáját, 
de a vele együtt említett Asklepiadesnek igen. A legfonto
sabb érveket azonban az ásatások szolgáltatták. Találtak 
u. i. olyan feliratot, melyben a OvfywT&v (13o. v.), meg a 
'AlevTÍvmv (1. v.) demosáról van szó.28 így ma a színtér 
délitáliai elhelyezésének lehetősége véglegesen megdöntött- 
nek tekinthető.

Sokan viszont a Thalysia kosi kapcsolataiból vonták 
le azt a hibás következtetést, hogy Theokritos szülőföldje 
is Kos volt (Suidas). Pedig a sziget történetét és földrajzát 
csak ott tartózkodása alatt tanulmányozta szorgalmasan, s 
igyekezett a költők ottani szellemébe beleélni magát.29

* * *
Mikor írhatta Theokritos az A rató-ünnepet? Öreg ko

rában-e, sok évvel kosi tartózkodása után, hogy ennek a 
kedves fiatalkori élménynek felidézésével felüdítse lelkét?30 
Vagy közvetlenül az ünnep lezajlása után, amikor még 
minden elevenen élt előtte, s amikor a szereplőkben is még 
nagyobb érdeklődést válthatott k i?31 A hypothesis írója sze
rint ez a kosi látogatás akkor történt, midőn a költő A le
xandriába, Ptolemaios Philadelphoshoz menet Koson meg
állóit és egy ideig ott tartózkodott. Ebből a megjegyzésből

27 Stoll, Anth. Griech. Lyr.4 161. 1,
28 Paton—Hicks, Inscriptions of Cos 213. és 344,
29 Legrand I. 3. 1.
30 így gondolkozik Couat, La poésie Alex. 392. 1. és G irard, 

Étud. sur la poésie Gr. Paris, 1900. 250. 1.
31 így Legrand I. 3. 1.



THEOKRITOS VII. ARATÓÜNNEP. 45

annyit elfogadhatunk, hogy a Thalysia közvetlenül Theo- 
kritos alexandriai útja előtt, 274 táján keletkezett,32 amikor 
Philitas a kosi iskola megteremtője és feje már nem élt.33 
Viszont költőnk kosi tartózkodását nem tekinthetjük á t
menetinek, neki huzamosabb időt kellett e szigeten eltöl- 
tenie. Sőt azt is valószínűnek tarthatjuk, hogy az alexand
riai udvarba való meghívás éppen Koson érhette őt.

* * *
A jegyzetekben és az itt em lített irodalmon kívül még 

a következőket soroljuk fel: I. Vahlen, De Theocriti idyllio 
VIL (Opusc. Acad. II. Lips. 1908. 180. sk.) ; 0 . Hempel, 
Quaest. Theocr. (Diss. Kiel, 1881. 49. sk.) ; F. Mertens, 
Quaest. Theocr. (Lötzen, 1887.) ; Hugo Traut, Quaest. 
Theocr. (Krotoschin, 1889., 9. sk.)

32 V. ö. Legrand I. 3. 1.
33 Rostagni 85., 119. és 121. sk. szerint a Thalysia keltekor 

Philitasnak még életben kellett lennie. Ezért 280-ról keltezi. Ez 
esetben azonban még előbbre kellene mennünk, m ert Philitas 285 
és 283 között m ár meghalt (Susemihl I. 176. és 186. 1.). W üstemann 
109. 1. 284 előttről, Gercke, Rhein. Mus. XXXXII. 611. sk.-ben 276- 
ról, W. W einberger (Wien, Stud. XIV. 1892., 220. 1.) pedig 272 és 
268 k ö z ú ti időről keltezi. — Wilamowitz, (Hell. Dicht. II. II. 142.) a 
költő alexandriai tartózkodása utáni időre helyezi mind az ara tó 
ünnepet, mind a költemény keletkezését, és pedig valamivel a kosi 
csata előttre.



Theokritos VU. Áratóünnep.

Egyszer a városból1 én s Eukritos2 útnak eredve 
Ballagtunk a Haleis3 fele, harmadikul jön Amyntás.4 
Ép Déó arató-ünnepjét5 csapta Lykópeus 
Két fia: Antigenés s Phrasidámos; a két gyönyörű sarj.® 

5. Hős törzsüknek a fája felágaz egész Klytiáig.7 
Ősapjuk Chalkon,8 az a híres; a Búrina-forrást9

1 Az itt em lített város a sziget fővárosa: Kos.
2 H aeberlin (53. 1.) szerint Eukritosban Theokritos testvérét 

kell látnunk: együtt em líti Simichidasszaí, s az ev-Jt^-rog-nak megfelel 
Ttsoi-yXfii, a 21. sorhoz írt scholion szerint pedig Theokritos nagy
ap já t Perikiesnek nevezték!

3 Kos szigetének (H)aleis nevű községéről van szó, mely a 
hasonlónevű királyról kap ta  nevét. (Sehol.) Ma is van a sziget 
északi részén egy A like nevű község. — Az V. 123.-ban említi 
Theokritos a hasonlónevü délitáliai folyót.

4 Mivel dfivvco — dlé^ío, Haeberlin (53. l.J A m yntasban Alexast 
lá tja . Hasonlónevű kinaidologost említ Athen. XIV. 620-ban Sota- 
desszel és A lexandros A itolosszal együtt. (Susemihl I. 246. A the- 
naiosnál A lexost vagy A lexiast olvas.) V. ö. még Gercke, Rhein. 
Mus. XXXXII. 611. sk. — Az Am yntas-ncvet átvette Vergilius (Ecl. 
II. 35., X. 37.) és H oratius (Epod. XII. 18. C o u s . . .  Amyntas).

5 Demeternek ( =  Deo), a földművelés istenasszonyának tiszte
letére ta rto tták  az aratás és cséplés befejezése után az arató-ünne
pet (QaXvOía). Az A théniek szérű-ünnepnek, áXtpa-nak nevezték. — 
Az ünnepet m ár az Ilias IX. 534. is említi, akkor azonban még 
valam ennyi isten tiszteletére ü lték meg. V. ö. M artin P. N ikson, 
Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der A t
tischen. Leipzig, 1906. 330. sk.

6 Lykopeusról és fiairól bővebbet nem tudunk.
7 K lytia lánya volt Meropsnak, Kos mítoszi királyának, akiről 

a szigetet M eropisnak is nevezték. Eurypyloshoz, Poseidon fiához 
ment nőül; gyerekei Chalkon és Antagoras, akiket a kosi nemesek 
őseiknek tekintettek. Sehol.

8 Az itt em lített Chalkon azonos lehet azzal, akit Apollód. II. 
7, 1, Chalkodonnak nevez.
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Hajdan a sziklából, lábát nekivetve fakasztá.10
Zöldéi a kútfőnél a berekben a szilfa, a nyárfa,11
Sűrű lomb levelével a vízre borul a fa ága.

10. Még az utunk nagyrésze előttünk volt; Brasilásnak
Sírja se tűnt a szemünkbe,12 csak egyszer elérjük az

[úton
Múzsák kedvencét, a kydóni13 derék dalos embert.
ő  bizony, ő Lykidas, kecskéknek pásztora. Könnyű
Ráismerni: kiáltja a külseje pásztori voltát.

15. Balvállát lompos baknak bundája borítja,
Még a fakó szőrén a friss oltó szaga érzik.14
Ócska, kopott ködmönje fölé derekára csatolva

9 A B urina-forrást említi Philitas is (frg. 19. Bach p. 55. =  
frg. 23. Nowacki, Philetae, Coi fragm enta poetica, 1927. p. 79.). — 
Nevét az ökör orrlyukához való hasonlósága m iatt kapta. (Sehol.) 
V. ö. a T orda-A ranyos megyei Szt. László-kútjával, melynek ke le t
kezését a nép a szent király  lovának patkójával és a k irály  lándzsa
szúrásával hozza összefüggésbe. (Orbán B., Torda város és kö r
nyéke, Budapest, 1889,, 417. 1.). — Kos szigetén Kos városától né
hány km-re délnyugati irányban, a mai Chermetes falu m ellett, a 
régi A sklepieion közelében levő folyócska a mai napig megőrizte 
a V urina nevet. (V. ö. P. Egidi, Coo la C apri dell' Egeo, Le Vie 
d 'Ita lia , XXXII. 1927. 7. sk.)

10 Chalkon forrásfakasztása abban állhato tt, hogy a lappangó 
víz feltörését lehetővé tette. A sehol, szerin t Chalkonnak egy, az itt 
le ír t tes tta rtássa l álló szobra volt a forrás m ellett. — W ilamowitz 
Textg. 255. 1. azt gondolja, hogy Chalkont ilyen forrásfakasztó 
helyzetben a forrásháznak egy reliefje ábrázolta. — A forrásfakasz- 
tás t V. ö. még Apoll. Rhod. Arg. IV. 1444., — Kallim. I. himn. 29. 
sk. — Apollód. II. 1. 4

11 Az a ïy e iQ o s (populus nigra L.) fekete nyárfa. Ezeket a fá
k a t említi lentebb a 136. sorban is.

12 Mind a görögöknél, mind a róm aiaknál szokás volt az u tak 
mentén temetkezni. így a sírok igen alkalm asak voltak a távolság 
m egjelölésére. V. ö. Verg. Eel. IX. 59. — A kosi B ra-ilast máshonnan 
nem ismerjük.

13 Kation krétai város, a mai Chania.
14 A sehol, szerint a pásztorok sajtkészítés közben bundájukba 

Törülték kezüket. V. ö. XI. 66.
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Széles15 bőr öve és vadolajnak az ága kezében16 
Görcsös fütyköse.17 Ránk mosolyog, széthúzza a száját, 

20. Két szeme is nevet és ajakáról víg szava röppen: 
„Símichidás, mi ütött hozzátok e déli melegben?
Lám e verőn elszunnyad a gyík is a tüskebokorban,18 
Ütra pacsirta se kél, nem rezzen a bóbita19 rajta.
Bő lakomára sietsz-e talán? hol a gazda nem is vár?26 

25. Vagy szüretet szagol orrod? A zért száguldasz?
[Ahányat

Lépsz,21 valamennyi kavics csak kong-bong végig az
[úton.“22

Szóba a szót öltöm: ,,Lykidasom, amit te felőled 
Suttog a hír szava, hogy te fúvód legszebben a sípot 
Pásztorok és aratók seregébe', vidítja a szívem.

30. Ügy hiszem, én méltó társad lennék a tilinkón.
Hát, arató-ünnepre megyünk jó embereinkhez, 
Dámátér, a drága palástú,23 ünnepe készül,
Dús áldásáért oltárán ég ma a zsenge,
Mert tele hordta az isten a szérűt szép gabonával.

15 E sorban a kódexekben levő itlaxeqóg  ( =  széles) helyett a 
scholionban is em lített T tZ o x e ç ô g - t ( =  font) javasol, és palaeográ- 
fiaí szempontból — jóllehet mindkét szó iin a l le yó p evo v  — helye
sebbnek talál V ári Rezső, Philol. W ochenschr. 48. (1928.) 479, sk.

16 Az áyqiélaiog, vadolaj fa =  xóttrog (V 32.)
17 A görcsös fütykös =  görbe pásztorbot: ö o i-a ü  . . . x o ç v r a ,  

a IV. 49-ben §outóv ró laya>ß6lov V. ö. VII. 127-tel is. A görög pász
torok ma is ilyen kampós pásztorbotot viselnek,

18 U tánozza Verg. Eel. II. 9. nunc virides etíam occultant sp i
neta lacertos.

19 A pacsirta az é i t i r v  p ß i ö i o g-jelzőt vagy azért kapta, mert 
szeret a sírdombon tartózkodni, vagy azért, mert a fején kis 
domb (bóbita) van. Sehol.

20 A költő e közmondásokra gondolhatott: avrò  p aro i ô'àya&oi âya- 
&WV ètti Saïrag Terrai és âxfajri y.iopáíovOtv ég ipíÁtov (pilot. Fritzsche—H iller 
118.

21 Az eredeti szöveg szerint Simichidas lábán csizma van 
(r to t* ä q ß v l i S e o o i v ) ,  holott az igazi kecskepásztorok rendszerint 
m ezítlábasok. Wilamowítz, Red.4 282. 1.

22 Lykidas e szavait az egész költemény legszebb részének 
ta r tja  Taccone 82. 1.

23 D em etert hosszú ruhában szokták ábrázolni.
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35. Tarts mi velünk, pajtás, az utunk egy, egy a napunk is,
Pásztori dalt zengjünk, könnyebb járnunk, ha a dal

[cseng.
Engemet is ,.Múzsák ajakának”24 a híre kerülget.
Mesteri énekes is vagyok, ám más higgye, de én nem.23
Zeus a tanúm,20 soha még nem is álmodom én a tilinkón 

40. Sámosi Síkelidást, se Philítást dalba leverni.
Nem bizony én, hisz' a béka minek kezdjen ki tücsök-

[kel?“2/
Bár komolyan szóltam, nevetésre cseréli a pásztor:
,,Vedd e! Neked szántam, téged tisztellek e bottal,2*
Zeus igazán őszinte beszédre faragta a szádat.

45. Utáltam mindég, aki ács-létére a házat
Szájjal az Óromedon-bércnél29 magasabbra emelné!
Mint múzsák m adarát,30 aki hasztalanul vetekedve
Chiosi dalnokkal31 szemben kábán csiripelne.32

24 V. ö. Append. I. 72.
25 V. ö. Verg. Eel. IX. 33— 4. me quoque dicunt vatem pasto- 

res; séd non ego credulus il lis.
26 Ez az esküforma: ov J a v  előfordul a IV. 17-ben is. A lak 

já t tekintve érthető Zeusra is (4 a g , acc. J a v ) ,  D em eterre is ( d i f i  —
acc -dav). Valószínű, hogy itt a D em eter-kultusszal kapcsolatban 

az istennőre vonatkozik.
27 A tücsköt, valam int a sáskát jó énekesnek ta rto tták  és szí

vesen hallgatták. (Anth. Pal. VII, 195. Fritzsche—H iller 120.) V. ö. 
Verg. Eel. IV. 35. sk. nam neque adhuc Vario videor nec dicere 
Cinna digna, séd argutos inter strepere anser olores. — Taccone (83. 1.) 
kiemeli Theokritos ügyességét, amely abban nyilvánul, hogy Askle- 
piades és Philitas m ellett epikus költő t nem említ. Ezzel alkalm at 
ad Lykidasnak arra, hogy az epikus költők ellen kirohanjon, te r
mészetesen Theokritos felfogását tükrözve vissza. — Az itt a lka l
m azott hasonlatot minden bizonnyal sa já t magáról mondja a sze
rény költő, s így ez is érv lehet a m ellett, hogy Simichidasban 
Theokritost kell látnunk. Fritzsche-H iller 115.

28 V. ö. Verg. Eel. V. 88. at tu sume pedum.
29 Az egyébként ismeretlen Oromedon a sehol, szerint Kos szi

getének legmagasabb hegye.
30 összevethető  P indarosnak kortásai (Bakchylides?) elleni 

kirohanásával: Ol. II. 86. — V. ö. Kall. II. himn. 105. sk.
31 így nevezi Homerost a XXII. 218.-ban is.
32 A nagytérjedelm ü, elcsépelt tárgyakról szóló eposzokat

A görög bukolik'jsok költeményei. 4
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Rajta no hát, inkább hadd szóljon a pásztori ének,
50. Halld csak Símichidás; ítélj, hogy tetszik-e nótám.33 

Üjdonat új, odafent a hegyen most szőttem az erdőn.34

*

Érje el Ágeanax35 békében a szép M itylenát,36 
Bárha nyugat fele járdái a kos37 s délről csap a szellő 
S Óríón lábát megmártja az Ókeanosban.

illetőleg ezen a nézeten van Kallimachos is (Ep. XXVIII, Wil. v. 5. 
Parthenios, Anth. Pal. VII. 377.). Ezzel azonban nem kicsinyük le 
Homerost, sőt utolérhetetlennek ta r tják  (Christ® II. 1. 132. 1. j.). 
— Kire célozhat a költő? Wilaonowitz Hell, Dicht, II. 139. szerint 
Antim achosra és követőire, tehát Apolloniosra is. Apolloniosra gon
dol A ly is (Gesch. d. griech. Lit. 1925. 236. 1.). V. ö. Taccone 83. 1., 
Legrand Ét. 406. sk.

33 így ( f isXvöqtov■) nevezi Bion is költeményeit, (frg. V. 1.)
34 A görög é lsitóvaöa  („szőttem") az alex. kor költőinek ver

seket csíszolgató, fáradságos m unkát igénylő költői működésére cé
loz. Taccone 84. 1.

35 Haeberlin (52. sk.) Ageanaxban a kolophoni H erm esianaxot 
lá tja , aki az alább Komatasról elm ondottakat M enalkas története
ként szintén feldolgozta. Hermes ugyanis mint ijjv%o7to[i7tói egyszer
smind dyóg is, ezért m ondhatott a költő Herm esi-anax helyett Age- 
anaxot. Mivel Ageanax Lykidas kedveseként szerepel, Hermesianax- 
nak Haeberlin szerint fiatalabbnak kellett lennie D osiadasnál. (V. ö. 
Susemihl I. 184.)

36 M itylena Lesbos szigetének fővárosa. — Lykidas dalának 
bevezető sorait v. ö. Hör. Carm. I. 3. — Wilamowitz, Hell. Dicht. 
IL 141. helyteleníti e dalnak 7tQOTtefj-7tny.óv elnevezését. — Az itt követ
kező sorokból Lykidas tanult-volta akkor is kitűnnék, ha nem lá t
tuk volna, hogy a kecskepásztor-öltözet csak álruha rajta . — Csak 
mint érdekességet em lítjük meg, hogy régebben Lykidas dalát sokan 
nem tekintették  Theokritos munkájának, hanem azt hitték, hogy 
változatlanul illesztette ide be az illető költő alkotását. (W üste- 
mann 106. 1.)

37 A kos (ëçicpoi., haedi) és az Orion-csillagkép állásával hoz
ták  összefüggésbe az őszi időben keletkező tengeri viharokat. Ősz
szel (november elején?) Görögországban a kos napkelte előtt az ég
boltozat nyugati peremén látható, s ilyenkor Orion csak éppen 
érinti az égboltozatot és úgy tűnik fel, mintha lábai már a tenger
ben lennének. — E sorok értelm e: a legnagyobb viharban is szeren
csésen érkezzék meg Ageanax M itylenába, ha őt (Lykidast) meg
szabadítja gyötrő szerelmétől.
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55. Csak Lykidást ne feledje, kit Aphroditének3“ a lángja
Érte emészt s hamuvá porlasztja szivét a szerelme.
Hullám simuljon ma nyomában a jégm adaraknak.39
Víz fenekén a hínárt a Notos s Euros ne kavarja.40
Jégm adarat szeretik legjobban a tengeri sellők,41 

60. Hab tetején valahány repeső a halakra vadászik.
Szép M ityléna partja  felé ta rt Ageanaxom,
Hajtsa hajóját révbe a szél, kísérje szerencse!
És ha köszönt az a nap,42 m ajd rózsafüzért fonok én is.43
S homlokomat koszorúzza fehér ibolyának a szirma,44 

65. Kannámat Pteleának45 az óbora tölti szinültig
S pattog a tűz és pirkad a lángon a borhoz a babszem.48

38 A phrodité metonymiával a szerelem.
39 A jégm adarak (á W vó ves) nevüket a sehol, szerint rtaqà zó év  

<*Xí y.veiv kapták. A zt ta rto tták , hogy a jégm adarak költésének ide
jén 14 napig egészen csendes a tenger. (Sehol.) V. ö. Ovid. Met. 
XI. 745. sk. — Alkyone, Aiolos leánya, Keyx trachisi k irály  felesége 
volt. Mivel férje a tengerben elpusztult s ö hiába kereste, bánatá
ban jégm adárrá változott. V. ö. W ernicke P.—W. I. 1579. sk.

40 A Notos déli, az Euros pedig délkeleti szél.
41 A Nereisek („sellők” ) Nereus tengeri istennek és D orisnak 

lányai. (Hes, Theog. 240.) Szám ukat rendszerint ötvenre tették.
42 Lykidas jól tudhatta, hogy mennyi ideig ta rt a tengeri út 

Kosról M itylenába.
43 A görög szöveg említi a kaprot is (á v q n v o v , anethum gra- 

veolens L.), m elyet szerettek koszorúba fűzni. V. ö. Verg. Eel. II. 48.
44 A X e v x ó t o v  (m atthiola) kerti viola, melynek sokféle színű 

virága van. Dioskur. III. 128.
45 A sehol, szerint a bort P telea kosi (vagy arkadiai) helység

ről nevezték el. — Egyes magyarázók olyan szőllőből készített bort 
é rte ttek  ra jta , melyet szilfára (vtxeXéa) fu tta ttak  fel (Colum. XII. 41. 
Plin. N. H. XIV. 3.), vagy olyan bort, melyet szilfából készített 
hordóban tarto ttak , s amelybe esetleg a szilfa fiatal h a jtásá t te tték  
ízesítőnek. (Fritzsche2 115. 1.) V. ö. a görögöknél ma is nagyon 
népszerű y q a ö i  Q e r o iv á  zo-val, melyet a fenyőfa gyantájával p re 
parálnak.

46 Lykidas szolgája vagy bo jtárja  tehát a tűzön babot pö r
köl, amelynek élvezete fokozza a szomjúságot. Görögországban m a
napság ,js úton-útfélen pörkölik az utcai árusok a o rg ciyá h a -t (bor
sót) vagy yovK 'A ía-t (babot). Az olaszoknál szokásos a pörkölt mo
gyoró evése; ilyen nálunk a gesztenyesütés, a pattogato tt kukorica, 
iökmag, napraforgó.

4*
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Pamlagomat duzzasztja a tűznél rőfnyi magasra 
Asphodelos,47 göndör-levelű zeller, szerelemfű.48 
Ügy iszom, Ageanax képét lelkembe idézve,

70. Színig telt serleggel, amíg seprűre nem érek.
Felsír két pásztor fuvolája;49 achárnai50 egyik,
Társa meg aitolos51 s a Tityros52 éneke csendül,
Hogy’ szerété Xeneát hajdan bús Daphnis, a csordás,’4 
Bérei tető megszánta, bereknek a tölgyei54 érte

47 Az àocpóòeZog -t az Odysseia XI, 539. is említi (asphodelus 
ram osus), liliom fajta gumós növény, melynek gumóját a régiek 
megették. (Tehát nemcsak gyászvirág volt, amint az Odysseiában 
szerepelt. Fritzsche—H iller 123.). Szárából sáskafogót készítettek (I. 
52. sehol.),

48 A (vagy xórv£a, erygeron viscosum L.) előfordul a
IV, 25-ben is, a nedves helyet, tengerparto t szereti. Vallásos jelen
tősége is volt. Hűsítő erőt tu lajdon íto ttak  neki, s a Thesmophoria- 
ünnepen az asszonyok ebből készített fekhelyen aludtak, hogy a 
szerelmi vágynak elejét vegyék, az eleusisi szent menetben pedig az 
előkelő lányok viselték a fejükön, (Sehol.)

49 U tánozta Verg. Eel. V. 72. cantabunt mihi Damoetas et 
Lyctius Aegon.

50 Itt nem A ttikának híres, az irodalom ban is szereplő demo- 
sáról (A ristophanes) van szó, hanem Kos egyik helységnevét, Hala- 
sarnát a lak íto tta  át a költő, így csinálhatott a 65. sorban Peléből 
P teleát, a 130-ban Phyxából Pyxát, az I. 147-ben pedig Aigeli- 
daiból Aigilont. Wilamowitz, Textg. 164. sk,, Hell. Dicht. II. 138. —  
Taccone 85. 1.

51 Az eredetiben ^ivxco7teíras. Lykope A ítoliának egyik községe 
(sehol.), valószínűbb azonban, hogy itt Kosnak a 4. sorban em lített 
Lykopeusról elnevezett demosára kell gondolnunk. Tehát Lykidas 
kosi fuvolásokat választott. Wilam. Textg. 165. és Hell. Dicht. II. 
138. — Taccone 85. 1.

52 Tityros neve előfordul a III. 2-ben is. Wilamowitz (De 
Lyc. 13. és Textg. 165.) régebben azonosította a két személyt. V. ö. 
Wilam. Hell. Dicht. II. 138. — Taccone 86. 1.

53 A költő Tityrosszal Daphnis szerencsétlen szerelméről dalol- 
tat, hogy Lykidas boldogságát — kinek minden reménye megvan 
arra, hogy szerelme tárgyát elérje — az ellentét kiemelésével még 
feltűnőbbé tegye. Taccone 79. 1.

54 V. ö. Bion I. (Append. X.) 32. sk., Mosch. III. (Append. 
I.) 1. sk., Verg. Eel. X. 13. sk.
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75. Hímeras55 partján  a habokra hajolva zokogtak.
S o rv ad t. . . olvadozó hóként Haimos tetejében,56
Nagy Rhodopé57 vagy Athós58 s föld szélén Kaukasos59

[ormán.
S fordul a dal: hogy’ zárta gonosz gazdája koporsó
Éji sötét üregébe halála előtt a juhászát60 

80. S dolgos méhecskék hozzá szálldosva a rétről,
Cédrus61 ládájába' virágporral hogy' etették.
M ert édes nektárt öntött a jakára a múzsa.
Ó igazán boldog, ki megérte, amit te Komátás,
Élve lefektettek sírodba s elébed a méhek 

85. M ézeledelt hordtak s így élted egész nyarad által.62

r°° A Hímeras szicíliai folyó. Említésével a költő Stesichorosra 
céloz. Lásd Bev. az I-hez.

56 A Haimon T hrákia magas, hófödte hegye. V. ö. Kallim. VI. 
himn, 92.

57 A  Rhodope hegy is T hrákiában van.
58 Az Athos C halkidike félszigetének 3353 m magas hegye.
59 A Kaukasost mint az ism ert világ egyik végső pon tjá t ' 

említi.
60 Az itt szereplő a i r c ó l o s  a délitáliai pásztorok hérosza volt.

T örténetét a scholíonok a rhegiumi Lykos (élt a IV. sz. végén) 
történetíró  elbeszélése a lap ján  (M üller FHG II. p. 372. frg. 6.) ad 
ják  elő. Thurioi közelében volt egy barlang, amelyben a kecske
pásztor a nyáj legeltetése közben gyakran áldozott a múzsáknak. 
G azdája ezért megharagudva, bezárta őt egy ládába, hogy lássa: 
megmentik-e vájjon  a múzsák? Két hónap múlva felnyito tta a lá 
dát, s a pásztort élve ta lá lta . A láda  tele volt mézzel, — Komatas 
kecskepásztor D él-Itáliában azt a szerepet tö ltö tte  be, am elyet Szi
cíliában Daphnis gulyás (Fritztsche—H iller 124. 1.). — Hasonló
monda fűződött II. H ieron szicíliai k irály  gyermekéhez, ak it á llító 
lag kitettek, de a méhek mégis feltápláltak . (Hauler, De Theocr.
vita 62. 1.) — A kosi hallgatókra bizonyára ú jságként ha to tt ez a 
délitáliai történet. (Wilamowitz, Hell. Dicht. II. 141.). — Lykídas
itt összehasonlítja a maga boldogságát Komatas szerencsés meg
menekülésével. (Taccone 79.)

61 A cédrus-fának kellemes illa ta  van. V. ö. Verg. Aen. VII. 
13. odorata cédrus (Fritzsche—H iller 125.). — Nagyon tartósnak 
gondolták, s ezért szívesen használták szobrok készítésére is. V. ö. 
Epigr. V III. 4. — Verg. Aen. VII. 177 sk.

62 Lykos szerint két hónapig ta r to tt Komatas elzárása, Theo- 
kritos szerint azonban tovább.
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Ó bárcsak köztünk élnél ma is, itten a földön,
Én magam őrizném a gidáidat itt a hegyek közt,
Csak dalodat halljam  s odalent, ahol árnyas a tölgyes, 
Édes dalt zengnél a fenyőfa a la tt63 te Komátás.64 65

* * *
90. Elhal az éneke és szólítom utána a pásztort;

Öltve a szót a szavába: „Szivem Lykidása, a nimfák85 
Sok szép dalra tanítottak, ha a bérei tetőkön 
Jártam  a nyájammal, Zeus trónja elé jut a hírök.66 
Mégis a legszebb dalt választom a dalkoszorúból,

95. Azzal tisztellek, múzsák kedvence, te hallgasd:
* * *

Símichidást szerelembe taszították az Erószok,67 
Áhítoz M yrtőra,68 amint kikeletre a kecskék.
Addig A rátos,69 akit fűz hozzá tiszta barátság,
Lángol, eped s egy szép ifjú kegyeit lesi. Tudja 

100. Róla az énekeseknek a dísze-virága A ristis:70

63 V. ö. Mosch. III. (Append. I.) 21.
64 E. Schwartz (Theokrits Daphnis, Gött. Nachr. Philol.-Hist. 

Kl. 1904., 294. sk.) azt igyekszik kim utatni, hogy Komatas tö rténe
té t Theokritos ta lá lta  ki, és hogy a nála fiatalabb Lykos innen me
ríte tte  elbeszélését.

65 Itt a nim fákon a múzsákat érti. Sehol.
66 V, ö. Odyss. IX. 20. — Zeus trón ja  Plolemaios Philadel- 

phosra vonatkozik. Ebből sokan arra  következtetnek, hogy a Thaly- 
siát vagy A lexandriában vagy onnan visszatérve Koson írta  a költő. 
Mi valószínűbbnek tartjuk , hogy A lexandriába menetele előtt d i
csekszik barátai előtt költői hírnevével.

67 Az eredetiben: E iiux íóa i uèv ’'Eqœrsg èxÈTt-atqov. A tüsszentés 
jó jel, így a XVIII. 16-ban is.

68 A M yrto névben egy költői hajlam ú nőt sejthetünk. A kor- 
tá rsak  a M yrtis nevére való célzásból könnyen felismerhették. 
H erondas is említi két, az alex. korban ünnepelt nőköltő nevét. (VI. 
20.) — Abban, hogy Theokritos-Sim ichidas megelégedett M yrto 
irán t táp lá lt szerelmével, W ilamowitz Hell. Dicht. II. 140. a költő 
egészséges életfelfogásának bizonyságát lá tja . Nála még ismeretlen 
a későbbi pásztorköltészet hőseinek epekedő szentimentalizmusa.

69 A ratos bizonyára azonos a VI. 2-ben em lítettel. (L. ott.) A 
név nem lehetett ritka  Kos szigetén, m ert a feliratokon is előfordul

70 A ristis kissé á ta lak íto tt neve lehet a kosi kör egyik zene-
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Phoibos is elhallgatja, ha pendili lantja előtte.
Gyötri velőt gyújtó lángokkal az ifja — Arátost.
Pán, aki járod a bérei mezőt Homolának71 az ormán,
Kedvese karja közé hogy omoljon az ifja magától, 

105. Lenne Philínos72 a gyönge virág, vagy lenne akárki,
Pán, uram istenem, ó legyen így, amiért könyörögtem;
S Árkádiában a vállad, a hátad a csilla ne sújtsa
Gaz fickók keze közt soha, bárha kevés is a húsok.”
Bólints ellene, ám akkor tépdesse a tested,

110. Marja, szakítsa köröm s a csalánbokor adja az
[ágyad.

Hédónos74 hegyeken hajtsd nyájad a tél közepében,
Já rj a medve75 felé ömlő Hebrosnak70 a partján.
Aithiopok77 földjén kószálj a nyári melegben,
A blemysek78 bércén, ahová nem látni a Nílust.

kedvelő és költő tagjának (W ilamowitz Textg. 162.). Csak így é r t
hető a következő sorban levő szójáték ( " A q k s u s  - á g i o r o g ) .  Le
grand I. 12. — Suidas említ egy A ristist A rístarchos tanítványai 
között (s. V. A ristarchos). — Aly Gesch. d. griech. Lit. 236. 1. mind 
A ristisben, mind az I. 24. Chromisában K allimachost ismeri fel,

71 A Homola thessaliai hegy (Paus. IX. 8. 6.). — Nem állhat 
meg H auler feltevése (De Theocr. vita 13. 1.), hogy t. i. Pán em
lítésével a költő A ratosnak, a Phainom ena szerzőjének Pán-him nu- 
sára célozna (V. ö. Usener, Rhein. Mus. XXIX. 43. sk.).

72 Philinos azonos lehet a II. 115-ben is em lített olympiai 
győztessel, de itt még a II. mimus cselekvénye előtt vagyunk P hili
nos gyerm ekkorában. (Legrand I. 13. 1.) — Fritzsche—H iller 127. 1. 
szerint csak a epiteli' szóval való összefüggés m iatt választotta 
Theokritos a Philinos-nevet.

73 Az arkadiai pajkos gyermekek Pán »szobrán tö ltö tték  ki 
bosszújukat, ha az áldozati húsból keveset kaptak. Megvesszőzték az 
istent, mint a spártai ifjakat szokták A rtem is O rthia o ltára  előtt. 
Sehol.

74 A hedonos (edonos) névvel a hideg T hrák iára  céloz.
75 A medvével (cîqktoç)  északot jelöli.
76 A Hebros folyó nem a hedonosok földjén volt, a költő mégis 

tudatosan említi, m ert a Hebros torko latánál fekvő Ainos város é r
mein Pcfn látható. (Taccone 89 1.) — A Hebros azonos a mai Ma- 
ricával.

77 Az aithiopsok =  szerecsenek.
78 A blemyes szerecsen nép, akiket a költő a Nílus forrásain
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115. Hagyjátok ti is el Byblist, Hyetisnek79 a habját 
És Oikus80 mezejét, hol székel a szőke Dióné,81 
Hej, piros almához ti hasonló pajkos Erősök,82 
Nyilatok érje, sebezze szivében a nyalka Philínost. 
Érje szivét, mért hagyja barátom at érte epedni.

120, . .  . M egfordult az idő, körténél képe ivettebb,
Asszonyok is szánják: ,,te szegény, de lehullt a

[virágod."
Már mi sem őrizzük pitarát neki,83 szívem Arátos. 
Kár minekünk koptatni a lábunk. Hajnali órán 
Szólhat ugyan tőlünk a kakasszó, mást84 keserítsen. 

125. Már ez a küzdőtér85 más vívót vár a helyünkbe.

túl képzelve, a világ végére helyez. Említésükben Taccone 89. 1., 
célzást lá t arra, hogy a görögök Pánt a ízerecsenek istenével azo
nosították. (V. ö. Berzsenyi: Essem a G rönland örökös havára, 
Essem a forró szerecsen h o m o k ra .,.)

79 A Hyetis és Byblis két miletosi forrás, melyeknek környé
kén A phrodite kultuszának különösen hódoltak. Az istennő tem p
loma Miletos közelében, e források közt, a síkságon feküdhetett 
(Wilam., Textg. 22. 1. j.). Nikias iránti figyelemnek tulajdonítható, 
hogy az Erosokat éppen a miletosi Aphrodite-tem plom ból hívja, 
melyet a XXVIII. 4-ben is említ. (Wilamowitz, Hell. Dicht. II. 140.) 
— A mondák szerint Byblis, Miletos leánya, testvére iránti bűnös 
szerelme m iatt változott forrássá. (Ovid. Met. IX. 450. sk. — Ni- 
kandr. frg. 46.)

80 Oikus káriai város híres volt A phrodíte-kultuszáról. (Steph. 
Byz.) Az Oikus, Byblis és Hyetis említésében megnyilvánuló tudá- 
kosságot bizonyos fokig menti, hogy Theokritos Miletosban N ikíast 
meglátogatva, csakugyan m egism erkedhetett e helyekkel. Taccone 
89. 1.

81 Dionén máshol Theokritos is (XV. 106., XVII. 36.) A phro
dite any já t érti, mint az Ilias V. 370., itt azonban magát A phroditét

82 V. ö. Platon, Anth. Plan. IV. 210. 1—2.
83 V. ö. Ovid. Amor. I. 9. 7.
84 A sehol, szerint A ratos vetélytársai Philinosnál Mólón és 

Simon voltak. Ez utóbbi igen rossz hangzású név volt. (Anth. Pál. 
XI. 115. — Aristoph. Nub. 351., 399.); előfordul H erondasnál is: 
III. 26.

85 Az ajtó  előtti küzdelmes várakozást gúnyosan nevezi 
7t«^aiôTça-nak.
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Mink nyugalomnak a réve felé evezünk, csak a
[mámi86

Jöjjön elűzni az átkokat — egyet köpve87 — fe
jünk rő l.

* * *
Végzem a dalt, vidám nevetéssel a nyúlra vadászó 
Fütyköst88 nyújt múzsák adománya gyanánt89 a

[kezembe,
130. Pyxa90 felé indúl, elválunk, balra visz útja.

Eukritos és én csak ballagva tovább Phrasídámos 
Földje felé térünk, mivelünk tart végig Amyntás.91 
Káka tövébe’ pihenni be édes az illatos ágyon: 
Szőllő zöld levelén, m ost-tépdelt lomb tetejében.

135. Bólogatón hajlik le fejünkre a szilfa, a nyárfa
Árnyat adó koszorúja, közeibe bugyog fel a forrás, 
Nimfák barlangjába’, csobogva, csevegve kel útra.92 
Sűrű lomb levelén megbúva a barna tücsök szól, 
Csak ciripel, ciripel szakadatlan; a messze bokorról 

140. Bús csalogány csattogva kesergő éneke hallszik. 
Bánatosan búg gerlemadár és szól a pacsirta, 
Csermely környékén zsongnak, röpködnek a méhek.

86 Az itt em lített öregasszony azonos lehet a VI. 40. K otytta- 
risával.

87 A köpést V. ö. II. 62. és VI. 39. — A sor második felét 
lásd Anth. Pal. I. 30. 2-ben. — A ratos m egfogadhatta a költő 
tanácsát, az A ratoshoz intézett VI. költeményből, a kyklopsnak ott 
lá tható  kedélyességéből erre következtethetünk. így a V l-t a VII. 
u tán  kelle tt írnia. Wilamowitz, A ratos 187. sk.

88 V. ö. a 17. jegyz. A Xayb>ß6lov neve onnan van, hogy a pászto
rok eredetileg a nyúl megdobására használták.

89 V. ö. Bion XI. frg. 6.
90 Pyxai (Phyxai) Kos és A like közt te rü lhete tt el. L. a be

vezetést és az 50. jegyz.
91 Az eredetiben Amyntichos, a 2. sorban em lített A m yntas 

becéző, k icsiny ítő  képzővel e llá to tt neve. V. ö. Herond. IV. 19. 
(Kynno), 60. (Kynna), 71. (Kynnis), VI. 12. (Koritto), 46. és 97. 
(K orittis). — Catull. XII. 16. (Veranniolus), 17. (Verannius).

92 A sor második fele — Ilias XXI. 261.
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Dús viruló nyár színe s az ősznek az illata érzik. 
Lábam elé vad-körte gurúl, a vadalma a hátam 

145. Verdesi, sűrűn ömlik a fáról, rakva gyümölccsel.
Terhe a la tt lekonyúl a kökénybokor ága a földre. 
Míg gazdánk negyedéves93 aszúját tölti — ti nimfák, 
Parnassost járók odafent hűs Kastaliánál!94 
Ügy-e bizony, hajdanta Pholosnak95 kőküszöbénél 

150. Héraklést se fogadta ilyen borral soha Cheirón?
S  o t t  A n a p o s 96 z ú g ó  h a b j á n á l  v á j j o n  a  p á s z t o r t ,
V a d  P o l y p h a m o s t ,  s z i k l a t e t ő t  a  h a j ó k r a  d o b á l ó t ,  7 
V o l t - e  i l y e n  n e k t á r ,  a m i  t á n c b a  s o d o r t a  a  n y á j

[közt?98
M i n t  a m i n ő t  g y ö n g g y e l  b u z g ó  p o h a r u n k b a  k e v e r t e k

93 Négy-éves bort említ a XIV. 16-ban is, V. ö. Hor. Carm. 
I. 9. 7. sk.

94 Delphoi közvetlen közelében, a Parnassos tövében fakadó 
K astalia a múzsáknak volt szentelve (V. ö. M artial. VII. 12. 10. 
Musae C astalides). Tehát itt a nimfákon a múzsákat érthette a 
költő. Wilamowitz, A ratos 195. 2. j. szerint azonban a nim fákra 
kell gondolnunk, m ert a világ közepén levő K astalia-forrás nimfáit 
ta r to tták  az összes források — s így a kosiak — fakasztóinak is. 
Vagy azért fordul a kastaliai nimfákhoz, mert ezek Apollon jós
tehetségében részesülve, meg tudnak felelni kérdéseire. (W ilamo
witz, Hell. Dicht. II. 136.)

95 Pholos kentauros megvendégelte H eraklest Elisben azzal a
hordó borral, melyet Dionysostól azért kapott ajándékba, amiért 
N axost H ephaistosszal szemben neki ítélte. (Sehol.) E borozgatás 
következménye volt a kentaurosok leölése, (V. ö. Stesichoros frg. 7.
Bergk, PLG. III.4 208. 1. — Apollód. II. 5, 4.) Theokrítos szerint
Pholosnál Cheiron — aki egyébként a thessaliai Pelion lakója — 
kínálta meg H eraklest. V. ö. Wilam. Hell. Dicht. II. 136.

96 Az A napost lásd az I. 68-nál. A költő tréfásan syrakusai-
nak teszi meg az aitnai Polyphemost, hogy ezzel emlékeztessen 
Philoxenosra, akinél a kyklops táncolva jelent meg. Wilamowitz,
Hell. Dicht. II. 136. sk.

97 Az Odyss. IX. 481. sk.-re céloz, ahol Polyphemos sziklák
kal dobálja Odysseust.

98 Az Odyss. IX. 359-ben Polyphemos is nektárnak nevezi
Odysseus italát.
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155. Démétér telkén nim fák?" Ó jaj be szeretném,
Még egyszer beledöfni az asztagjába lapátom !99 100 
S ő mosolyogna kezében a mákkal, a búzakalász-

[sz a l. .  ,101

99 Azok a nimfák, akiknek barlangját a 137. versben említette. 
J . Schmidt, Rhein. Mus. XLV. 1890., 149. sk. szerint a költő itt az 
ita lró l képletesen beszél, az ara tás után  m egtarto tt költői versenyek 
helyett.

100 A kicsépelt gabonából nagy halm ot készítettek, s annak 
közepébe beleszúrták a lapátot. Sehol.

101V  ö. Kallim. VI. himn. 44. — A derűs nap emlékének szen
te lt költem ényt az istennő kedves képével zárja  be. Eszünkbe ju t
ta t ja  a knidosi Dem etert a költő, aki bizonyára egy D em eter-ábrá- 
zolást ta r to tt itt szeme előtt. Wilamowitz, Hell. Dicht. II. 137.



Theokrítos IIL Amaryllis. ( K Q M 0 2 )

Ebben az éj jeli-zene-szerű idilli költeményben, 
amely — bár a barlangnak nincs a jta ja  — nem más, 
mint TCccQay.lavoí&vQov,1 a költő egy az érzéki szerelem rab
jává lett pásztornak a szeretett lényért folytatott küzdel
mét rajzolta meg.

Egy meg nem nevezett kecskepásztor, miután nyáját 
rábízta Tityrosra, pásztortársára, kedveséhez, Amaryl- 
lishez megy dalolni (1—5. v.).

Három 2—2 sorból álló szakaszban szólítja meg a 
barlangban tartózkodó Amaryllist. Eddig szerethette a 
lány a pásztort, m ert ez most éppen az elhidegülés okát 
szeretné megtudni. Pedig lám, kívánságát is teljesítette: 
elhozta a kívánt 10 almát! (6— 11. v.)

Ezután négy 3—3 soros szakaszban dalol szerelmé
ről. Részvétet akar kelteni maga iránt. Keveset kér: csak 
egy ölelést, csak egy csókot. Ha ezt nem kapná meg, 
széttépi a kedvesnek szánt vírágfűzért. (12—23. v.)

Mivel a lány nem felel, a pásztor fájdalm asan fel
kiált. (24. v.)

Most megint négy 3— 3 soros szakaszra oszló dalban 
öngyilkossággal fenyegetőzik, s m ár-már a tengerbe veti 
magát, midőn eszébe jut, hogy e hideg fogadtatásra el 
lehetett volna készülve. Hiszen megmondták ezt neki a 
szét nem pukkanó virágszirmok és egy jósnő. Mégsem 
tesz le a reményről, megkísérli a lány féltékenységének 
felkeltését (25—36. v.).

Amaryllis ugyan erre sem válaszol, a pásztor azon- V.

V. ö. Theokr. XXIII. (Append. XII.)
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ban jobb szemének megrebbenését kedvező jelnek tekinti. 
(37—39. V . ) .

Folytatja az ostromot, s további négy 3—3 soros 
szakaszban mitológiai példákat sorakoztat fel. Ezekkel 
akar hatni érzéketlen kedvesére (40—61. v.).

Hiába! A lány nem vesz tudomást róla. Ezért most már 
véglegesen halálra szánja magát: lefekszik az erdőben, 
hogy a farkasok m artaléka legyen. (52—54. v.)

*
A pásztor dalának az ad különös jelentőséget, hogy 

abban (legalább is annak egyes részeiben) a költő igazi 
pásztordalokat dolgozott fel művésziesen.2 Minden bizony
nyal népies pásztordal volt a magva a 6— 11. sornak, egy 
másik a 12—23, soroknak, s egy harmadik a 25—36. sorok
nak. Nem m ondhatjuk el azonban ezt az utolsó dalról (39 
—51. v.), melyben a költő kora ízlésének hódolva, átlépi a 
pásztor jellemzésében a hűséget, s túlságosan sok ismeretet 
halmoz fel. Emlékeztet a kolophoni Hermesianaxra, aki 
Leontionjának kegyét a mitológiai szerelmek egész özemé
nek felsorakoztatásával akarta megnyerni.

Az alexandriai ízlés nyilvánul meg azokban a sorok
ban is, melyekben a szerelem istenének kegyetlenségéről 
szól.3 Vallásos felfogás tekintetében is korának gyermeke 
a költő, midőn a pásztor szájába adja a Demeter-kultusz 
misztériumaira való célzást. Ebben az időben kezdenek a 
titkos társaságok, a misztikus kultuszok hívei rohamosan 
szaporodni. Nem tarthatjuk véletlennek, hogy Eleusisban, a 
Telesterionhoz Philon csak valamivel költőnk kora előtt 
(311-ben) építette fel azt a pompás oszlopos előcsarnokot, 
melyet már Perikies tervezett.

*
A kecskepásztort nem tekinthetjük igazi pásztornak a 

Tityroshoz intézett igen ügyes szavak és több helyütt han
goztatott babonás-volta ellenére sem. A költő itt a pásztor-

2 Taccone 36. 1.
3 V. ö. Bion X. frg. 12. és Xí. frg.
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élet reális vonását saját képzeletével kiszínezve tárta  hall
gatói elé. A  pásztorok egészséges életfelfogásával ellentét
ben áll hősünknek az öngyilkossággal való folytonos fenye
getőzése. Mintha csak egy nagyvárosi (alexandriai vagy 
syrakusai) „társaságbeli“ fiatalember szerelmi kesergését 
hallanók! Öngyilkos szándékát nem is vesszük komolyan, a 
szerelmes ember lelkiállapotát azonban meg tudjuk érteni. 
Egészen modernül hangzik, midőn a pásztor az utolsó so
rokban főfájásról panaszkodik!

Mindezek azonban nem jogosítanak fel bennünket arra, 
hogy e pásztorokban Theokrítosnak egyik vagy másik á lru 
hába öltöztetett költő-barátját keressük.4 Még kevésbbé 
gondolhatunk arra, hogy a piszeorrú [ai^óg 8. v.) kecske
pásztor álarca a la tt maga a költő Theokritos-Simichidas 
(VII, 21.) rejtőzik, amint sokan — a sehol, szerint — már az 
ókorban is szerették ezt hinni.

*
A költemény színterét Szicíliára tehetjük, egyfelől mert 

megemlékezik a tinn-halászokról (26. v.) — ez a foglalkozás 
pedig Szicíliában igen kedvelt volt már az ókorban, s az 
m aradt egészen a mai napig, —- másfelől mert a libyai kos
ról szól (5. v.), Libya pedig Szicíliához aránylag közel volt.

Wilamowitz5 a Thalysiával együtt ennek színterét is 
Kosra teszi, s keletkezési idejét is a Thalysiáéval kapcsolja 
össze.6 Kronológiai támaszpontunk csak az évszak tekin-

4 V. ö. Legrand I. 31. 1. — Haeberlin 57. 1. T ityrost a VII. 
72-ben is em lítettel azonosítva s így elfogadva azt, hogy mind
ketten  A lexandros A itolost képviselik, lehetségesnek ta rtja  azt is, 
hogy a szerelmes pásztor azonos a IV-ben szereplő Battosszal, ez 
a B attos pedig Kallimachost, Battos fiát jelentené. (Hartung. Bue. 
X. sk.) V. ö. W ilamowitz, Textg. 165. 1.

5 Textg. 165. 1. — A ratos 183. 1.
6 Mivel A lexandros A itolos (Tityros) már Ptolemaios Phila- 

delphos trónralépte óta A lexandriában a tragikusok elrendezésével 
foglalkozott (Susemihl I. 188.), Haeberlin 57. 1. eldöntetlennek 
ta rtja , hogy Koson — vagy A lexandriában írta-e  a költő. — Chol- 
meley (212. 1.) színterét Kosra helyezi és 290—283 közti évekről 
keltezi (35. 1.).
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tétében van: a pásztor az alm át fáról szakítja (10. v.) és 
virágfűzérről szól (21. v.), a cselekménynek tehát nyár vé
gén kell történnie. Ezt igazolja az, hogy a szabadban ké
szül lefeküdni (53. v.), s nem mond ellene a bunda viselése 
(25. v.) sem. A bundát a pásztorok nyáron is viselték és vi
selik éppen a nap heve ellen.

*
H atását láthatjuk Vergiliusnál7 és Horatíusnál.8

7 Eel. II. 6—7., 43—44., 51. V III. 43., 59., IX. 23—25. (Taccone 
41. 1.)

8 Carm. III. 10. — Itt em lítjük meg, hogy Ribbeck, Rhein. 
Mus. XVJI. 554. megtám adta ezt a költem ényt és sok hiányosságot 
á llap íto tt meg benne, de Bücheier, Rhein. Mus. XVIII. 315. és 
Junghaus, Neue Jahrbüch, 1869. 530. sk. megvédték. V. ö. Legrand 
Ét. 180., Taccone 35. 1.



Theokrítos DI. Amaryllis.

Szép Amaryllisnak1 zengek dalt.2 Addig a kecskék 
Ellegelésznek a parton, előrizi Títyros3 őket. 
Títyrosom, lelkem, ballagj le a ré tre  a nyájjal! 
H ajtsd itatóra a forráshoz, de ügyelj, ha velük jársz, 

5. Öklel, amerre talál: Libyának a sarja, a bakjok4 . . .

Ó gyönyörű Amaryllis, a barlangból3 ki se nézel? 
M ért nem hívsz már „drága szívemnek?“6 Tán ki nem

[állhatsz?

1 A m aryllis neve előfordul a IV, 38-ban is. Vergilius is á t
vette: Eel. I. 5., II. 14., V III. 77., IX. 22.

- Ktouá^co a sehol, szerint a kedvesnél te tt éjjeli látogatást je
lenti. Ezért fo rd ítják  sokan a költemény címét, Kœfiog-1 éjjeli zené
nek (La serenata Taccone 35. 1. és Bignone Gli id. di Teocr. 1924., 
25. 1., The serenade Edmonds 41, 1.).

3 T ityros egyértelm ű a Satyrosszal, jelenthet azonban bakot 
is. (Sehol.) Vergilius ezt a nevet is átvette: Eel. I. 1. 9. 23., a IX. 
23. sk.-ben pedig e helyet is utánozza: Tityre, dum redeo — bre
vis est via — pasce capellas, et potum pastas age, Tityre, et inter 
agendum occursare capro — cornu ferit ille — caveto.

4 Ezeket a Tityroshoz intézett sorokat, bár nem tartoznak a 
lírikus részhez, Legrand I. 31. 1. a költemény legzengzetesebb sorai
nak ta rtja .

5 A színtér ezután megváltozik: a kecskepásztort Amaryllis 
barlangja előtt látjuk. Pásztorlakásul szolgáló barlangról van szó. 
(V. ö. VII. 149., V ili. 72., IX. 15.) — A sor eleje =  IV. 38. eleje.

8 Az êçcozvZos deminutivum ’'E ç o s-b ô l. Bion éçcorvla -nak nevezi 
szerelmi dalait (frg. VII. 10. és 13.).
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Ügy elijeszt tőlem, szép nimfa, e rú t pisze-orrom? 
Futsz hegyes államtól? Meglásd: a halálba taszítasz!7

10. Hoztam a tíz alm át,8 onnét szakítottam az ágról, 
Honnét kívántad s ha akarnád, máskor is adnék . . .

M arja a lelkem a szívet ölő bú; hej, ha lehetnék 
Méhike,9 barlangodba röpülnék s észre se vennél. 
Bújhatnál a harasztba a repkény-inda10 11 mögé is! . . .

15. Most tudom ám, ki E ros?11 Ó szörnyű isten! Oroszlán 
Emlőjén nőtt,12 13 kinn a vadonban a rengeteg erdőn . . .  
Lassú tűzzel emészt s a velőt á tjá rja  a lángja.

Jaj ez az égő szem s az az éj szín sűrű szemöldök! 
Kőszívű szép lány, ó jöjj már egyszer ölelni.

20. Meglátod legalább, mi gyönyör van a csókba'
[magába'.12

Széttépem koszorúm.14 apró darabokra szakítom,
Zöld repkény levelét teneked hiába kötöztem, 
Fesledező rózsát, zellert15 hiába kerestem . . .

7 V. ö. Verg. Eel. II. 7. mori me denique coges.
8 Az alm ára mint a szerelem jelképére vonatkozólag lásd az 

V. 44. jegyz. V. ö. Verg. Eel. III. 70. sk. ex arbore lecta aurea mala 
decem misi: eras a ltera  mittam.

9 V. ö. I. 107., V. 29., 46,
10 A T tr é g is  (aspidium filix L.) páfrány (a fordításban ,,ha- 

raszt") nevét a sehol, szerint leveleinek a m adár szárnyához való 
hasonlósága m iatt kapta. A falusiak szívesen használták fekvőhely
nek is, m ert azt ta rto tták  róla, hogy illatával elűzi a kígyókat. A 
déli vidékeken embermagasságúra is megnő.

11 V. ö. Verg. Eel. VIII. 43. nunc scio, quid sit Amor
12 V. ö. Theokr. XXIII. (Append. XII.) 19. — Ovid. Met. IX. 615.
13 Ez a sor megismétlődik a Theokr. XXVII. (Append. V.) 4-ben
14 X  kûuos-ba menő virágfűzérrel övezte fejét. V ö. II. 121. 

sk., 153.
15 V. ö. Hor. Carm. IV. 11. 3.

A görög bukolikusok költeményei. 5
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Nem látod kínom, nem hallod a jajszavam at sem?16

25. Elhajítom  bundám17 s a zajló habba merülök,
O tt hol a tinnhalakat kémlelgeti Olpis a marton.18 
Leld örömöd vesztembe', ha hullám adja a sírom.

Múltkor a mák levelét19 kérdeztem: enyém-e a szíved? 
S hej, m indjárt tudtam, nem csattant ám a kezemben, 

30. Hangtalanul, némán hervadt el a két tenyerem közt.

Jó l mondá Gráió,20 aki rosta fölött jósolgat,21

16 A  felkiáltás első fele ugyanígy az Odyss. V. 465. és Ilias XI. 
404-ben. Fritzsche—H iller 81. 1.

17 V. ö. V. 15. és VII. 15. — Az öngyilkosságot m ár a 9. sorban 
emlegette: o tt fel akarta  magát akasztani, most vízbe akar ugrani, de 
ő maga is csak fenyegetésnek tekinti. V. ö. Verg. Eel. V III. 59. praeceps 
aërii specula de montis in undas deferar: extrem um  hoc munus 
m orientis habeto.

18 V. Ö. Theokr. XXI. (Append VII.) 41. sk. — Az Olpis-nevet 
ô^7t7?-bôl képezhette, amely bőrből készült korsót jelentett. (Wilamo- 
witz, Textg. 134. l.J — A tinnhalról szól Oppian, Hal. III. 620. sk. 
Csapatokban járnak  és a szélmentes öblöket keresik. (Fritzsche— 
H iller 81. 1.) Szicíliában ma is tömegesen fogják a tinnhalakat. Az 
ilyen & w voaxó7tog-o\i, amilyen itt Olpis (Oppian, Hal. III. 637.) össze
vethetők a balatoni halászbokrok hegyenjáróival és k iállíto tt őrszemei
vel. (Hermann Ottó, M agyar halászat könyve, 1888.) — Sophronnak volt 
egy Ovvvo&rjqas (tinnhalász) c. mimusa. Egy 1864-ben Lipariban talált 
váza, mely ma Cefalùban, a kis M andralisca-M úzeum ban van, Sophron 
e mimusára emlékeztet. Az alakja, technikája és díszítése alapján  a 
Kr. e. IV. sz. 2. felébe tartozó váza öreg halárust ábrázol. Hatalm as 
késével éppen egy óriási tinnhalat szeletel fel, s vele szemben áll a 
kopasz, nagyfejű vevő, aki baljában pénzdarabot kínál a halért. G. E. 
Rizzo, Dedalo, VII (1926), 403-^18 . 1.

19 A  x7]lé<pdov ( =  Fernliebe, Fernliebchen) a la tt általában olyan 
virágokat értettek, melyeknek nagy, széles szirmuk volt (rózsa, pipacs, 
anemone). Ezt a virágszirmot összefogták ujjaikkal, s tenyerükön vagy 
kezükfején elpukkantották. Kedvező jel volt, ha nagyot szólt, ebből 
arra  következtettek, hogy a távollevő kedves szereti a virágszirmot 
megkérdező szerelm est. (Sehol. Theokr. XI. 57.) Nálunk is szokás az 
akácfa leveleit megkérdezni.

20 Wilamoiwitznál Agroio.
21 A ro s tá t használták jóslásra és tolvajok vagy más bűnösök k i

nyomozására is. Felakasztották a rostát egy fonálra, s azután külön-
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S útfélen csipegette előbb a kalászt,22 biz' igaz lesz:
Elveszek én érted s te gonosz lány, rám se tekintesz.

Kétgödölyés hószín kecském teneked szántam rég,23 
35. Mermnon lánya, a barna Eríthakis24 hej de szeretné!

Látom: övé lesz már, ha te egy jó szóra se méltatsz.

Ugrik a jobb szemem.25 Ejnye talán még láthatom
[egyszer,

Még egy dalt zengek hát itt a fenyőfa tövében,28
Egy pillantás jut tán érte, ha nem vas a szíve.

40. Hippomenés hajdan versenybe' leverte a szép lányt;
Szűz A talantáért arany almával fut a tornán,
S a deli lány szeme ra jta  akad s dobban szive

nyomban.27

böző neveket soroltak fel. Akinek a nevénél megmozdult a rosta, az 
volt a keresett bűnös. Cigány-, javasasszonyok ma is használják. Lásd 
Bouché Leclercq, H istoire de la divination I. 183. — Legrand I. 33-, 
Taccone 43. 1.

22 A sehol, szerint marokszedő volt. Valószínűbb azonban, hogy 
a javasasszony olyan varázs- és gyógyfüveket gyűjtögetett, m elyek
nek a jóslásnál hasznát vehette. Legrand I. 33. 1.

23 V. ö. Verg. Eel. II. 40. sk. — Féltékennyé akarja  tenni Ama- 
ryílist.

24 Mermnon lányának barnaságát ironikusan hangsúlyozza, mert 
a  szőkéket ta rto tták  szebbeknek V. ö. X. 26 sk., XI. 19. — Az éoifraxí; 
szót több kiadó (Wilam., Edmonds) nem tekinti tulajdonnévnek.

25 A testrészek hirtelen  megrándulásából különböző következte
téseket vontak le (Suidas s. v. Poseidonos). A középkorban egy, a 
jós M elampus neve a la tt fennm aradt és a jóslás e neméről szóló könyv 
nagy kedveltségnek örvendett (Taccone 43. 1.). — Mi is m ondjuk: 
V iszket a ten y erem . . .  Melyik fülem cseng? Stb.

26 U tánozta Verg. Eel. VIII. 16. incumbens tereti Damon sic 
coepit olivae.

27 A talante, (dór A talanta) Schoineus leánya kijelentette, hogy 
csak ahhoz az ifjúhoz fog férjhez menni, aki őt futásban legyőzi. Mivel 
a legyőzötteket ledárdázta, már több kérője elpusztult, midőn Hip- 
pomenes (vagy Meilanion) az A phroditétől kapott és a H esperisek 
k e r t jé b ő l való aranyalm ákat futás közben eldobálta. A talante azok
nak felszedésével időt vesztett, s így nem tud ta  legyőzni Hippo- 
menest (Ovid. Met. X. 560. sk. — Cat. II. 12. sk. — Prob. Verg. Ecl. 
VI. 61. — Sehol.) Theokritos itt az A talaníe-m ondának azt a Philitas-

5'
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Hát mikor azt a gulyát tereié le Pylosba Melampús, 
Othrysról s úgy szerze Biásnak a jós feleséget,

45, S lett tündér anya lánya a szép okos Alphesibóia , .  ,2S

Szép Kythereia szivét a hegyek közt járva a nyájjal 
Oly égő szerelemre hevíti a pásztor Adónis,
Holta után se ereszti fejét puha hó kebeléről,29

Endymión örök álma fölém ha borulna egy éjre , . ,30

féle (frg. 15. Bach =  frg, 16. Nowacki p, 67.) változatát követi, mely 
szerint nem kelle tt Hippomenesnek az alm ákat eldobálnia, m ert már 
azoknak puszta m eglátása is szerelmessé te tte  A talantét, (Schob 
Theokr, II. 120.) így a m ítoszt jobban alkalm azhatta a kecskepász
to rra , kinek kezében szintén alm a volt. (V. ö. Roscher, Myth, Lex,
I, 664. sk, — P—W. II. 1890. sk.) Az eredetiben levő <&s-okra vonat
kozólag lásd Fairnclough, Class. Rev. 1900., 394. sk. — V. ö. Verg. 
Eel, V III, 41. u t vidi, ut perii, u t me malus abstulit error. — Theokr,
II. 82.

28 Itt egy kevésbbé ism ert mítoszra céloz. A híres jós M elam- 
pus testvére volt Biasnak, aki szerette volna feleségül venni Neleus 
pylosi király  leányát: Perót. Nem tudott azonban annak a feltétel
nek megfelelni, hogy hajtsa  el azt a nyája t az Othrys m ellett fekvő 
Phylake városából, amely most Phylakos fiának, Iphiklosnak b irto 
kában van ugyan, de egykor Neleus anyjának, Tyrónak volt a tu la j
dona. Biasnak segítségére sietett testvére, Melampús. Jó  tanácsai fe
jében megszerezte a híres nyájat, s Bias feleségül vehette Perót. H á
zasságukból szárm azott Alphesibóia. (Apollód. I. 9. 12.) A lphesiboiát 
(többnyire Anaxibia néven szerepel) Pelias vette nőül, Apollód. I. 
9. 10.

29 Adonist lásd Theokr. XV-nél és Bion I. (Appendix X)-nél. 
A  sehol, szerint a költő egy festményre céloz, amely így ábrázolta 
A phroditét és Adonist.

*° Selene m egszerette Endymiont, a vadászt, akivel K ariának 
Latmos nevű hegyén szokott találkozni. Endymión örök alvását azzal 
m agyarázzák, hogy éjjel Selenével vadászott, nappal pedig aludt. A 
monda más változata szerint Endymión H érát szerette meg, s ezért 
büntette Zeus örök álommal. (Sehol.- és Sehol. Apoll. Rhod. IV. 57.) 
V. ö. Theokr. XX. (Append. VI.) 37, sk. — Endymión latmosi álm ára 
céloz Herond. VIII. 10. is, (V. ö. Apollód. I. 7. 4. sk.) Alva ábrázolja 
Endymiont a Museo Capitolino reliefje is. Pecz, Ókori Lex. I. 368. 1, 
263. á.
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50- S engem öleine az íasión hű asszonya egyszer! . . ,3!
. . . T itkukat ám ne kutassa avatlan földi halandó!31 32

Zúg a fejem, szédül- Mit bánod? Hát minek a dal? 
Jobb nekem itt vesznem, legyek a rőt ordasok étke! 
Mézes öröm vidítsa szived, már végemet éred . . -

31 Iasion vagy Iasios Minos krétai k irálynak és Phronia nim fá
nak volt a fia. Demeter m egszerette őt, s szerelmük gyümölcse lett 
P lutos. Iasioni Zeus mennyköve pusztíto tta  el. A monda más válto
zata szerint azonban Iasion K rétáról Sam othrakéra került, itt Zeus 
beavatta Demeter misztériumaiba, am elyeket aztán Iasion terjesz te tt 
tovább. (Odyss. V. 125. — Hes. Theog. 969.) V. ö. P—W . IX. 752. sk.

32 Az eleusisi m isztérium okra céloz. [V. ö. Apoll. Rhod. Arg. 
I. 915. sk., IV. 247. sk, — Kallim. VI. (Dem.) himn. 3. és 128.] Demeter 
és Iasion szerelme mint ie o ó g  l ó y o g tárgya lehetett Demeter miszté
riumainak. (Legrand I. 34. 1.) V. ö. Gruppe, Griech. Myth. 1172. 
sk., 1531.



Theokritos IV. Battos és Korydon.
(NOME 12 B A T T  0 2  K A I  K0PT/1QN).

A mindenből és mindenkiből gúnyt űző kecskepásztor, 
Battos és a jóakaratú, de kissé korlátolt felfogású gulyás, 
Korydon, — aki csak az egy időre eltávozott Aigont he
lyettesíti, — beszélgetnek egymással. Battos bizalmaskodó 
hangon kérdi Korydontól, hogy megfeji-e lopva esténként 
a teheneket. Korydon komolyan veszi a kérdést és mente
getőzik, hogy nem teheti, mert az öreg (Aigon apja) maga 
ereszti a borjakat anyjuk alá. (1—4. v.)

Miután Battos megtudta, hogy Aigon Olympiába ment 
az ökölvívásban szerencsét próbálni, őt választja csipke
déseinek tárgyául. Még azt sem hiszi el róla, hogy valaha 
is láto tt volna olajat. Azután sajnálkozik az állatokon, 
amelyek ilyen rossz pásztorra tettek szert. A ,,rossz pász
tort" Korydonra is vonatkoztatja, aki azonban nem értve 
a célzást, maga is részvéttel van a lesoványodott állatok 
iránt, s csak azt hangsúlyozza, hogy ő mennyire gondos
kodik táplálásukról (5— 19. v.).

Most Kroton egyik városrészének lakóin üt egyet Bat
tos, m ajd fájlalja, hogy nemcsak állataihoz lett hűtlen 
Aigon, hanem a pásztorsíphoz is. Korydon erre naívul, de 
önérzetesen dicsekszik azzal, hogy a síp az ő birtokában 
van, s hogy ő is jól ért a dalhoz. Közben megemlíti a 
pásztorok kedvencét: a szép Amaryllist. Battos hallva e 
nevet, úgy tesz, mintha Korydon az ő szívének sajgó sebét 
tépte volna fel, és siratja a szeretett, nemrégen elhalt 
lányt. Korydon lèpre megy és komolyan, szép szavakkal 
igyekszik megvigasztalni Battost. (20—43. v.)

Ezalatt a gulya tilosba tévedt, s mikor onnan eitere-
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lik, Battos tüskébe lép. A fájdalom arra készteti, hogy 
egyelőre hagyjon fel az évődéssel, a jó Korydon pedig 
sietve segít rajta. Battos hamarosan elfeledi baját, s ismét 
új áldozatot keres rossz nyelvének: kicsúfolja szerelmes
kedése miatt Aigon ap já t (44—63. v.).

*

A két nagyon ellentétes jellemű pásztor-típus szere- 
~peltetését különösen komikussá teszi az, hogy Korydon 

nem érti meg Battos csipkedéseit. Battos csupa gúny, 
csupa rosszakarat, a másik csupa komolyság, csupa becsü
letesség, csupa naívság. Jellemzésük Theokritos valameny- 
nyi pásztoralakja között a legsikerültebb.1 M ár a nevüket 
is jól választotta meg a költő: a sokat beszélő Battosban2 
a hebegésre [ßaTTagiQw) céloz,3 a dicsőségre vágyó gulyást 
Aigonnak (aí£ =  kecske), Kecskésnek nevezi, a jóindulatú 
Korydon nevével pedig a kedves pacsirtára (xopvdos) em
lékeztet.

Hogy a pásztorok oly jól ismerik azt a helyet, azokat 
a hegyeket és folyókat, melyeknek környékén állataikat 
legeltetik, azon nincs mit csodálkoznunk, s ebben nem 
szabad tudákosságot keresnünk. A pásztorok és falusiak 
ma is éppígy tudják minden kis dűlő, minden kis domb, 
hegy és völgy speciális elnevezését.

Egyszer azonban mégis átlépi Theokritos a jellemzés
ben való hűséget, midőn kora két — különben jelentéktelen 
— költőjének, Pyrrhosnak és Glaukének nevét Korydon 
szájába adja. Egy pásztorról alig tételezhetjük fel, hogy 
ezeket a költőket s ezeknek alkotásait ismerte volna. Kü
lönösen nem, ha meggondoljuk, hogy e mimus színtere — 
amint már a hypothesis is mondja — Kroton környéke.4 
Ezt m egállapíthatjuk a 17. sk. sorokból is, ahol Korydon 
a Kroton melletti Aisaros folyót és a Latymnos hegyet

1>5'accone 46. 1. szerint ez u tán  jön a X., s csak harm adik az V.
2 B attosra vonatkozólag lásd III. Bevezetésében a 4. jegyz.
3 V. ö. Herond. II-ben B attarosszal.
* V. ö. Wilamowitz, Textg. 166.
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említi. Kroton környékén volt a Physkos-hegy5 és a Neai- 
thos folyó is.6 E mellett a délitálíai város mellett szól az 
is, hogy Miiont, a híres krotoni atlétát szerepelteti, aki a 
Kr. e. VI. sz. végén élt, s akinek óriási ereje közmon
dásos volt. Arról azonban szó sem lehet, hogy a költő 
mimusának cselekvényét a VI. sz,-ba akarta volna he
lyezni. Miion említésével csak az egésznek krotoni színe
zetét emelte ki. Különben lehetnek a mimusban sophroni 
reminiszcenciák, s ezek közé sorozhatjuk Miion szerepel
tetését is.

*

Theokritos pásztormimusai között ez az egyetlen, 
amelyben mindvégig csak párbeszédet találunk, s amelybe 
— egyetlen rövid idézettől eltekintve (32. v.) — semmi
féle dalt (versenydalt) sem szőtt bele, A 32. sor eme sza
vait azonban: xaXcc Tiólig, cl ts ZáxvvSog egy, a költő korában 
általánosan ismert népdalból vett idézetnek kell tekinte
nünk. Vergiliusnál is találunk ehhez hasonlót. Az V. ecl. 
86, sk.-ben így idéz a költő más eclogáiból: Hac nos te 
fragili donabimus ante cicuta: Haec nos ,,formosum Cory- 
don ardebat Alexim",7 Haec eadem docuit: ,,cuium pecus? 
an Meliboei?"8

Az idézett dalkezdet Zakynthos városának szépségét 
dicséri, ami könnyen érthető, ha meggondoljuk, hogy e 
két város, Kroton és Zakynthos között szoros gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolatok állottak fenn. Ezt bizonyít
ják a IV. sz.-ból fennm aradt oly érmek, melyeknek képe 
mindkét városban azonos: Herakles megfojtja a kígyókat.9

A kies fekvésű, tengerparti Zakynthos városának 
szépségét ma is dicsérik az új görögök népdalai. Énekelnek 
ilyen dalt a karagözök, akik nem egy ősi motívumot őriz-

5 Sehol.
e 23—24. v. Strab. VI. 262.
7 Az idézet a II. ecloga kezdete.
8 Az idézet a III. ecloga eleje.
9 Cholmeley 225. 1. — Tévedésen alapulhat a sehol, m agyará

zata, mely szerint Krotont nevezték volna Zakynthosnak is.
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tek meg egészen a mai napig.10 11 Nem tartjuk lehetetlennek, 
hogy még Theokritos korába nyúlik vissza pl. e dal magva:

'Qoctíct TLov slvca f] Záxvv&og,
N á Tjzo restò ixsydlr].

TTovyei zìe artr'iLft zà  xpr̂ Xá,
K àzœ  azò nsQiyiccXiM

Megörökítette Zakynthos szépségét annak nagy szü
lötte Ugo Foscolo is a következő sorokban (Le Grazie, Inno 
primo, Venere 58. sk.) :

Bella è Zacinto! A lei versan tesori 
L ängliche navi; a lei dall'alto manda 
I più vitali rai l'eterno Sole;
Limpide nubi a lei Giove concede 
E selve ampie d ’ulivi, e liberali 
I colli di Lieo: rosea salute 
Spirano lau re  del felice arancio 
Tutte odorate, e de' perpetui cedri.12

*

A mimust azután írhatta Theokritos, hogy A lexand
riában járt, különben érthetetlen lenne az említett másod
rangú költőkről való megemlékezés. Ilyenformán a term i
nus post quemet a Kr. e. 271. esztendőben m egállapít
hatjuk.13

10 Náluk ma is szerepel Fülöp, Nagy Sándor, Antiochos stb.
11 Ó be szép Zakynthos, csak lenne nagyobb! Magas házai lenn 

a tengerparton vannak.
12 Ó be szép Zakynthos! Számára ontják  a kincset az angol 

hajók; a halhatatlan  Nap feléje küldi a magasból leghatékonyabb 
sugarait; Iuppiter ragyogó felhőkkel s terjedelm es olajerdőkkel a ján 
dékozza meg, Bacchus dom bjai szabadon állnak: az enyhe szellők — 
egészen átitatva a boldogító narancsfától s az örökzöld cédrusoktól 
— rózsás illato t fuvallnak. V. ö. a németben: „O Strassburg, o S trass
burg, du* wunderschöne S tad t“ vagy ,,Altenborg, du feine S tadt" 
(Fritzsche2 85 1.). Nálunk is Petőfinél: Hírős város az aafődön Kecs
kemét . ..

13 V. ö. Legrand I. 35. 1.
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Battos
Mondd, Korydon, ki e jószágnak gazdája,

[Philóndás?1
Korydon

Nem biz az. Aigóné. Csordása meg itt vagyok én la!2

Battos
S megfejed, úgy-e bizony, mind este felé te titokban? 

Korydon
Ja j, szemmel tart ám az öreg s elszopja a borjú.3 

Battos
5. Hát az a régi gulyás, mondd, mely legelőre vetődött?

Korydon
Mílon4 vitte magával, amerre az Alpheios5 ömlik.

1 V. ö. XVI. Kreondas. Ilyen dór patronym ikonnal képzett szó 
Epaminondas, Herondas.

2 E két sort u tánozta Verg. Eel. III. 1—2. Die mihi, Damoeta, 
cuium pecus? an M eliboei? — Non: verum Aegonis: nuper mihi 
trad id it Aegon.

3 Az öreg a sehol, szerin t Aigon apja és azonos lehet az 58. v.- 
ben em lítettel. V. ö. V III. 15— 6. — Vergilius ezt a helyet is utánozta 
Eel. III. 3—4-ben: Infelix o semper, oves, pecus! Hic alienus oves 
custos bis mulget in hóra, et sucus pecori et lac subducitur agnit.

4 Miion, Diotimos fia a Kr. e VI. sz. végén, híres krotoni atléta
(és pythagoreus), kinek ereje és étvágya közmondásossá vált. Olym- 
piában egy négyéves ökröt végigvitt a stadionon, s egymaga egy nap 
a la tt elfogyasztotta (Diels, Frg. der Vorsokr. I.2 32., 25 sk. V. ö. E d
monds 49. 1. és Cl. Rév. 1912, 243.) A  M ilon-név előfordul a VIII. 
47-ben és a X. 7., 12-ben is.
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Battos
Ejnye hiszen tán még sohasem láto tt o lajat sem.5 6

Korydon
Ügy mondják, hogy a nagy Héraklés párja  lehetne.7

Battos
Mondogat engem anyám Polydeukésnél is erősbnek.8

Korydon
10. Hát elment, ásót, húsz birkát vitt a nagy útra.9

Battos
Még megesik Mílón ebbé szoktatja az ordast.10 11

Korydon
S lám az üszők csordája be búsan bőgve siratja!

Battos
A' biz elég hitvány csordásra akadtak az árvák.

Korydon
Ügy igaz, úgy: árvák; legelészni se’ tudnak azóta.11

5 Az A lpheiost Olympia és az olympiai játékok helyett említi. 
Az A ltist u. i. egyfelől az Alpheios, másfelől a K ladeos folyó nyal
dosta.

6 A zért beszél gúnyosan az olajról, m ert az a tlé ták  birkózás előtt 
ezzel kenték be magukat. V. ö, II. 156. — A  sor második felét v. ö. 
Odyss. V III. 459.

7 A zért említi H eraklest, m ert egyfelől mint a legerősebb hé
rosz ő volt a gymnasionok és palaistrák  védője, másfelől m ert Miion 
a sybarisiak elleni harcokban H eraklesnek öltözve küzdött. (Diels, 
Vorsokr. I.2 32., 25. sk.).

8 Az édesanyák mindig túlozva lá tják  fiúk kiválóságait, tehát 
B attos megjegyzése megint ironikus. — Polydeukes volt a mítoszi 
világ leghíresebb ökölvívója. (Lásd a XXII-nél.)

9 Ásót azért kellett vinnie, m ert az a tlé ták  felső testük  edzése 
végett a versenyek előtt 30 napon át ástak  és homokot lapátoltak . 
(A then!^XII. 518. d. — Fritzsche—H iller 87.) A juhokra azért volt 
szüksége, hogy olympiai tartózkodása a la tt legyen mivel táplálkoznia.

10 E sor értelm e kétes.
11 U tánozta Mosch. I l l ,  (Append, I.) 23. sk.
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Battos
15. Látni, milyen nyomorult ez is itt, hogy zörren a

[csontja!12
Mint a tücsöknek, tán neki is csak a harm at az étke.13

Korydon
Gé-anya rá  a tanúm, hol az Aisaros14 árja  morajlik, 
Selymes réten a zsenge füvet bőven legelészik 
S zöld-erdő koszorúzta Latymnos15 berkei mélyén.

Battos
20. S ott az a rőt bika! hej be keserves bőrbe van. Ilyet 

Osszon a sors, mikor áldoz a Lam priadás16 falu népe. 
Ilyennel tisztelje a gaz nép mennybeli H érát.17

Korydon
Ju t neki tó18 partján  legelő s Physkosnak19 az ormán, 
Néaithos20 partján, ahol a rét tarka virágos,

25. Telve az illatozó méhfűvel,21 a kecskebuzával.22

12 V. ö. Verg. Eel. III. 102. vix ossibus haerent,
13 A tücsöknek harm attal való táplálkozására v. ö. Anakr. XLII. 

1. sk. — Verg. Eel, V. 77. dum thymo pascentur oves, dum rore cicadae. 
(Frítzsche—H iller 88.) — Kall. II. (Apoll.) hirrm. 41,

14 Az A isaros (mai Necete?) bruttium i folyó, amely Kroton vá
rosán átfolyva öm lött a tengerbe. (Sehol.)

15 A Latymnos Kroton m elletti erdő-borította hegy. (Sehol.)
18 Lamprios vagy Lam priades lehetett K roton egyik demosának 

a  héros eponymosa (sehol.), s ennek lakója volt bizonyára Korydon.
17 H érának híres temploma volt a K rotontól délkeletre fekvő 

prom ontorium Laciniumon. (V. ö. Verg. Aen. III. 552.) A hegy mai neve 
Capo delle Colonne (v. ö. Sunion fokának mai nevével: Kap Kolon- 
nais), K rotoné pedig Cotrone. — Battos gúny ja abban áll, hogy az 
áldozati á llatnak kövérnek és kifogástalannak kellett lennie.

18 Az eredetiben orofidUjjivov. Koson volt ilyen nevű helység is. 
Strab. 657. (Wilamowitz, Textg. 166.)

19 A Physkos a sehol, szerint K roton m elletti hegy, lehet azon
ban a legelő régi tulajdonosának is a neve. (V. ö. Philologus 1908., 466.)

20 A Néaithos Kroton közelében levő folyó (Strab. 262.), mai 
neve Neeto vagy Nieto. A sehol, szerint nevét azért kapta, m ert eb
ben égették el a tró jai asszonyok a görög hajókat, hogy a férfiak ne 
távozhassanak el, s így őket vegyék el feleségül.

21 A méhfű f i s l l r e t a ,  melissa altissim a L.
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Battos
Jaj Aigón, Aigón! Hádésbe terelheted őket!
M ért az az átkos vágy bajnok-versenybe' tusázni?
Itt eszi most a penész, mit róttam: az árva tilinkót.

Korydon
A nimfákra!23 van ám gazdája, mikor Pisába 

30. Ment Aigón, rám hagyta, hiszen jól értek a dalhoz,
Jól fújom Glauká,24 Pyrrhos25 nótáit a sípon.
Zengedezem híres Krótónt s a messze Zakynthost,
S merre a nap felkél a Lakinion26 ormait; Aigón
Bajvívót, amikor nyolcvan laskát27 maga nyelt el.

35. És amikor csülkénél fogva lehozta a hegyről
Szép Amaryllis28 elé a bikát, visított a sok asszony
S jót kacagott a gulyás a sikoltó asszonyi népen.20

Battos
Ó gyönyörű Am aryllis!30 amott odalent se feledlek,

22 A kecskebúza aîyi7tvços, eryngium maritimum L., vagy ononis 
antiquorum  L.

23 V. ö. I. 12. — Pisa Elis P isatis nevű részének fővárosa volt, 
melyet a spártaiak  a III. messenei háborúban leromboltak. Nevét ké
sőbb Olympia megnevezésére használták. Mások szerint P isa városa 
sohasem létezett, s csak Zeus szentélyének volt ez az eredeti neve. 
(Fritzsche—H iller 89.)

24 G lauka a sehol, szerint Chiosból való zenemüvésznő és költőnő 
Philadelphos korában. V. ö. Theokr. XXIII, epigr.

25 Pyrrhost a sehol, erythrai vagy lesbosi költőnek mondja, m á
sok (Meineke, W ilamowitz, Legrand) azonban a miletosi Pyrrhosra, 
az ’Icoyixcí szerzőjére gondolnak. (Suidas s. v. Sotades.) E költőknek 
M ilonnal együtt való emlegetése anachronizmus (Fritzsche—H iller 
90. 1.), az ilyesmin azonban a mimusban nem çzabad megbotránkoz- 
nunk. V. ö. V. 105. — Komikusán hangzik Korydon dicsekvése, hogy 
ezeknek a költőknek dalait elő tud ja  adni syrinxén.

26 Lásd a 17. jegyz.
27 V. ö. Hor. Sat. II. 8. 24.
28 V. ö. III. 1., 6., 22.
29 Az itt Aigonnak tulaj doníto ttakat a miletosi A styanaxról is 

meséltéV (Sehol.) Lehetséges, hogy éppen a miletosi Pyrrhos éne
kelte meg honfitársát. (Legrand I. 40. 1.) — Az asszonyok felkiál
tásá t v. ö. Herond IV. 70.

38 íg y  3 HL 6. eleje is. — Nem valószínű, hogy Theokritos



78 THEOKRITOS IV. BATTOS ÉS KORYDON.

Elmentél . . . Kedves voltál, mint nyájam előttem.
40. Ja j be gonosz végzet zúdult én árva fejemre! . . ,31

Korydon
Csak türelem, Battos, még jobb lehet ú jra a sorsod... 
Élőké a remény, a halál hervasztja csupán e l . . .32 
Felhős egy nap az ég s m ásnapra derűs ragyogó lesz.33

Battos
Hisz tűrök, tűrök . . . Hé, arrébb hajtsad a borjút!

45. Né' az olaj levelét rágnák!34 Arrébb no, te H attyú!35

Korydon
Kymaithá 36 arrébb, fel a dombra! No, hallod-e?

[Ejnye
Pán istenre,37 bizony megadod még menten az árát, 
Lódulj már, te gonosz csont! Üjra csak arra

[szegődik!
Összetöröm görcsös botomat még hátadon egyszer!38 

Battos
50. Ja j nekem, istenem! Ó Korydon, tüskébe39 tapostam.

ugyanarra a személyre is gondolt volna, mikor ugyanazt a nevet 
használja. Más nevek is előfordulnak többször: K learista (II, 74. és 
V. 88.), Lykon (II. 76. és V. 8.), Philinos (II. 115, és VII. 105.), Phi- 
londas (IV. 1. és V. 114.), Korydon (IV. 1., 50., 58. és V. 6.). 
(Fritzsche—H iller 96.) L. fent a 4. jegyzetet is.

31 B attos A m aryllis elsiratásával is csak K orydont akarja  
csúffá tenni. (Wilawowitz, Bue. G r.2 158.)

32 K orydon szép szavai költői közhelyek.
33 A hirtelen  időváltozást v. ö. Herond. I. 44. sk. és Horat. 

Carm. II. 10. 15. sk. non, si male nunc, et olim sic érit. Nálunk is: 
D erűre ború.

34 A szent olajfa ágainak lerágásával fasértést követ el. V. ö. 
Herond. V III. 23,

35 Az eredetiben Lepargos a borjú fehér színét jelöli.
36 Az üsző a Kymaitha-nevet (v. ö. I. 151. Kissaitha) a sehol,

szerint fekete szőre al&fi) m iatt kapta.
37 Pánra  esküszik az V, 14., 141., VI. 21-ben is.
38 V. ö. Herond. III. 68. sk.
39 Az árqay,rvXJ.ís (carthamus lanatus L. vagy carduncellus la-
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Nézd a bokám véresre sebezte; bemélyed az éle.
Ezt a pokol-fajzatja üszőt ahogy erre tereltem, 
így jártam. Hogy verje az ég! Nem látod a végét?

Korydon
Látom, tartom  már, ihol itt a kezembe! No, kint van!40 

Battos
55. Mekkora cseppke tövis s hogy megkínozza az

[embert.41
Korydon

Hegyre san i nélkül, látod, Battos sosem indulj ! 
Tüskebozót42 lépten-nyomon egyre sebezheti lábad.

Battos
Mondd, Korydon, az a vén ma is úgy les-e még a

[leányra?
Ügy csókolja-e még, mint régen a barna43 babáját? 

Korydon
60. Ügy biz’ a vén lurkó, minap is, mikor arra vetődtem, 

Ott a karám szélén karjába’ találtam  a szép lányt.

Battos
Ej be szerelmes a vén! Látszik, satyrosnak a sarja ,44 
Szőrös-lábú Pán istennek a társa valóban.

natus) olyan tövisfajta, melyből az asszonyok orsóikat készítették. 
(Sehol.)

40 Battos — mint kecskepásztor — mezítláb van, úgy m ehetett 
sarkába a tövis. — E jelenet em lékeztet több, hellénisztikus áb rá
zolásra, melyek az V. sz.-ból ránk m aradt Tövishúzó fiú motívumát 
fejlesztették tovább. (Róma, Mus. Capit., — Helbig—Führer I.3 544. 1. 
956. á. =  Beöthy—Láng, Műv. tört. I. 270. 1. 360. á.)

41 V. ö. A nakreont. XVI.
42 A Çdfivog —  lycium Europaeum L., az áaitáXad-os tövisfajta, 

pontos jelentése bizonytalan. V, ö, P—W. II, 1710. sk.
43 V. ö. III. 35.
44 fiat eredetiben vyiaxog a Satyros kicsinyítője. A Satyro- 

sok az erdők és hegyek démonai, akiket kecskebakra emlékeztető 
alakban képzeltek el. (V. ö. Hör. Carm. II. 19. 4.) A Satyrosok is, 
P án  is erősen érzékiek voltak.



(A in O A IK O N  K A I  IIOIMENIKON KOM  A T 4 2  KÁT 
A A K Ü N )

Komatas kecskepásztor, Eumaras szolgája és a nála 
fiatalabb Lakon, a Thurioiból való Sibyrtas juhásza nyá
jaik legeltetése közben találkozva, egymást kölcsönösen 
lopással vádolják. Komatas bundáját keresi a juhászon, 
az pedig elveszett syrinxét Komatason. Civódásuk közben 
Lakon versenydalolásra hívja fel Komatast. Egy kis évő- 
dés után megállapodnak abban, hogy a győztes jutalma 
Komatas részéről egy bak, Lakon részéről pedig egy kö
vér bárány lesz. (1—30. v.)

Felvetődik a kérdés, hogy hol legyen a verseny szín
tere. (Itt a költő felhasználja az alkalmat arra, hogy a 
mezei- és pásztoréletből néhány kedves képet, pompás 
leírást tárjon a nagyvárosi hallgató és olvasó elé.) Lakon 
hívja ellenfelét magához, ahol az olajfa a la tt friss forrás 
csörgedez, ahol pompás pázsitra ülhetnek, s hallgathatják 
a sáskasereg dalolását. Komatas nem megy oda, mert 
nála még különb a gyep, nála a tölgyek alatt kedvesen 
zümmögnek a méhek. Nála két forrás is csobog, s az ár
nyékban leheveredve m adárdalban is gyönyörködhetnek. 
Örömüket még a lehulló fenyőtobozok is növelik. Lakon 
megint azzal akarja  csalogatni Komatast, hogy nála puha 
báránybőrön foglalhatnak helyet, s hogy ő egy edényben 
tejet, egy másikban pedig olajat helyez el a nimfák 
tiszteletére. Komatas viszont illatos csombormentára terí
tené a még puhább kecskebundát, s nyolc edény tejet és 
ugyanannyi mézet áldozna Pánnak. Mivel egyik sem enged, 
úgy egyeznek meg, hogy mindkettő a maga helyén marad»

Theokrítos V. Kom at as és Lakon.



Bírónak meghívják a közelben dolgozó favágót, Morsont, 
akit igazságos ítélethozatalra kérnek. Ezután megkezdik a 
versenyt (31—79. v.).

Dalolnak az őket kedvelő istenekről: Komatas a mú
zsákról, Lakon Apollonról, azután szerelmük tárgyáról, a 
kedvesnek szánt ajándékokról. Közben figyelnek azonban 
nyájukra is: elterelik az olajfától, a tölgytől az állatokat. 
Felidézik régi emlékeiket, m ajd azt kívánják, hogy bár
csak lennének a folyók tejjel, mézzel teli, s hogy lenne 
meg a nyájnak mindig legkedvesebb csemegéje. Végül 
ismét a szerelemre térnek át egymást bosszantgatva, ami
kor Morson hirtelen félbeszakítja a versenyt, s Komatast 
jelenti ki győztesnek. Á tadja neki a bárányt, s lelkére 
köti, hogy egy jó darab húst juttasson m ajd a bírónak is 
(80— 140. v.).

Komatas szerfelett ujjong győzelme miatt, megígéri 
kecskéinek, hogy másnap megfüröszti őket a közeli folyó
ban, s készül a Lakontól nyert bárányt a nimfáknak fel
áldozni (141— 150. v.).

*
Theokritos valamennyi pásztormimusa között ebben 

festette a mimus hagyományához híven a legigazabb — 
sokszor a mai olvasót bántó — realizmussal a mezei éle
tet, a pásztorok világát. Ebben a mimusban a költő a kor 
ízlésének sem hódolt azzal, hogy a pásztorok ismeret
körébe nem egészen illő részleteket is beleszőtt volna. 
Nyelve is népies, a pásztorok beszélgetéseikbe szám talan 
szólásmódot és közmondást kevernek,1 akárcsak Herondas 
mimiambusainak szereplői.1 2

Komatas és Lakon egyszerű emberek, igazi pásztorok, 
akiknek nem kell és nem lehet az álarca alá néznünk, s 
ott esetleg a költőnek egyik vagy másik kortársát keres
nünk. E pásztoroknak, ezeknek az életből ellesett típusok
nak természetesen a beszélgetése és kifejezésmódja nem

1 így a 21—22., 23., 26—27., 31., 38., 61. és 65. sorokban.
2 V. ö. O. Crusius, Untersuchungen zu den Mimiamben des 

Herondas, 1892.
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A görög bukolikusok költeményei. 6
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is lehet szalonképes. Bár mindketten nyersek, van köztük 
sok különbség is: Lakon a fiatalabb (35. sk., 116. sk.), he
vesebb és durvább, ő sértegeti erősebben Komatast. Róká
nak (25. V . ) ,  cudar embernek (40. v.), púposnak (43. v.), 
büdösnek nevezi őt, sőt gazdáját sem kíméli (10. v.). Ko- 
matas idősebb, nyugodtabb, s az ő csipkelődéseiben több 
az irónia. Ilyen pl. amikor ,,jó embernek” (76. v.) mondja 
Lakont.3 Hogy azonban Komatasszal kapcsolatban a költő 
a délitáliaiaknak mondai hősére4 is gondolt volna, nem 
valószínű.

*
A 80— 137. sorig terjedő versenydalban szép példáját 

látjuk az ú. n. váltakozó éneknek (carmen amoebaeum), 
melyet Vergilius is átvett, s melynek egyik legszebb alkal
mazása Horatiusnál m aradt ránk.5 E váltakozó ének lé
nyege — amint ebben a mimusban láthatjuk — abban 
állott, hogy ha az egyik versenyző valamiről dalolt, a má
siknak ugyanarról a tárgyról, ugyanannyi verssorban kel
lett énekelnie. (Itt 2—2 sor váltakozik egymással.) Ter
mészetesen az utóbbinak vigyáznia kellett arra, hogy ne 
csupán ismételje ellenfele szavait, hanem ugyanabban a 
körben mozogva is mindig valami újat, valami szebbet 
mondjon. Az elsőnek képzelete szabadon csaponghatott, 
folyton váltogathatta tárgyát. A második énekesnek a 
megkötöttséggel járó sokkal nehezebb helyzetét csak az 
könnyítette meg némileg, hogy az anyagot meglehetős sza
badsággal kezelhette.

Ilyen pásztorok közti dalversenyek nemcsak a költő 
korában voltak szokásosak, hanem a déli és keleti orszá
gokban fennmaradtak ezek egészen a mai napig.6

*

3 V. ö. Taccone 59. 1.
4 Lásd Theokr. VII. 60. jegyz.
5 Carm, III. 9., mely a költő és Lydia bájos beszélgetését tá rja  

elénk.
6 Legrand I. 44. 1. — Összevethetők a carmen amoebaeummal a 

provençâl troubadourok tensosai (vitadalai) és az ezekből k ifejlő
dött joc partit-ok  (osztott játékok.)
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A mimus színtere, amint a 72. (Thurioi), 123. sk. 
(Haleis, Hímera, Krathis és Sybaritis) és 146. (Sybaritis) 
sorokban levő célzásokból kétségtelenül megállapítható: 
Thurioi környékének a tengerparthoz közel fekvő (14. v.) 
mezői.7

Keltéről csak annyit mondhatunk, hogy előbb kelet
kezett, mint az I. mimus, m ert ennek nehány sorát az 
I-ben megismétli a költő.8 Mivel a 83. sorban a Kam ea 
ünnep közeledéséről van szó, a cselekvénynek augusztus 
hónapban kellett történnie.9 Ennek megfelel a 49. sorban 
említett fenyőtoboz-hullás is.10

7 V. ö. W ilamowitz, Textg. 167, I.
8 Ilyenek V. 45—46. =  I. 106—7.; V. 53. =  I. 58.; V. 101. =  

1. 13. Lásd Theokr. I. 8. jegyz.
9 Lásd. a  42. jegyz.
10 Legrand I. 45, 1. szerint ez is, a IV. mimus is a költő keleti 

(Kos szigetén való) tartózkodása a la tt keletkezett. Legrand azt 
ta rtja , hogy a K arnea-ünnep Thurioi naptárában ism eretlen volt, 
Koson és környékén azonban bizonyosan megünnepelték. (V. ö. 
Wilamowíte, Textg. 166.) Praxiteles hízelgő em lítését (105. v.) is 
csak ez esetben lá tja  igazán helyénvalónak. Ekkor u. í. Praxiteles 
fiai — akik Kos szigetén is m űködtek — még élhettek. V. ö. Herond. 
IV. 22.



Theokritos V. Komatas és Lakon.

Komát ás

Félre gidák, hé félre, Sibyrtás1 pásztora jő ott,
S jaj félős Lákón; minap is bundám elemelte.

Lakon

Báránykák, szaporán arrébb, arrébb csak a víztől,
Ja j a tilinkóm tolvaja jő, az a csalfa Komátás.

Komátás

5, A te tilinkód? Ó te Sibyrtás szolgalegénye!
Volt-e ugyan furulyád?1 2 Nem elég teneked K ory-

[donnai3
Egy szál nádvesszőn4 cincogva gyötörni a nótát?

1 TórSe 2 ißv$T a  W üstemann coniecturája a kódexek tó v  H vßaqi- 

r a v - ja  helyett. W ilamowitz (és Edmonds) azonban m egtartja a syba- 
risi jelzőt. így Komatas gúnyosan mondaná Lakont sybarisinak, hogy 
annak gazdáját előkelőbbnek tüntesse fel. Sybarist 510-ben a kro- 
toniak elpusztították, s helyére az athéniek 443-ban építették Thu- 
rioit. B ár Theokritos korában a sybarisi és thurioi jelző lényegében 
egyjelentőségű volt, mégis a régi sybarisiak leszárm azottai magukat 
különbeknek ta rtha tták  az újabban odaköltözött lakosságnál. (V. ö. 
Legrand I. 49.)

2 V. ö. Verg. Eel. III. 25. sk. cantando tu ilium ? aut unquam 
tibi fistula cera iuncta fuit?

3 Korydon volt az előző mimus gulyásának is a neve. Lásd a 
IV. 30. jegyz.

4 A ìcaXd/ia egyszerű nádsíp a 7—9 hangú syrinx-szel e llen tét
ben. V. ö. Verg. Eel. III. 27. stridenti miserum stipula disperdere 
carmen. (Fritzsche— H iller 96.).
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Lakon
Hát a Lykon’ furulyája nem énrám szállt? No te

[híres,
Mondd inkább, hol vetted a bundád, hisz' maga

[gazdád
10. Eumárás egy szál ködmönt nem lát soha napján.6

Komátás
Pettyegetett kecskének a bőrét jó Krokylostól7
Kaptam, a nimfákat tisztelte gidával a múltkor.
Sóváran nézted8 s vállamról végre leloptad.

Lakon
P art ura, Pán,9 ó légy a tanúm, ha a tolvaja Lakon, 

15. Éjtszaka lepje az elméjét a kylaithisi10 sarjnak
És eme kőszálról bukjék le a Krathis11 ölébe.

Komátás
Higgy a szavamnak, a tóba-lakó nimfák1' a tanúk rá,

5 Lykon bizonyára egy pásztornak a neve, mint lentebb a 11. 
sorban K rokylos is.

6 V. ö. Amilyen a gazda, olyan a szolga.
7 Krokylos a ta rka  kecskét a nim fáknak áldozta, mint a tejet 

az 54. sorban Lakon, a 140. és 149. sorban pedig a bárányt Komatas. 
Lásd. I. 7. jegyz.

8 A ßaöxaivui szót a VI. 39-ben az igézéssel kapcsolatban hasz
nálja.

9 Pánt nemcsak a pásztorok, hanem a halászok is tisztelték, s 
a  parton egy kis szentélyt vagy szobrot szoktak neki felállítani. 
Innen volt „partvédő” mellékneve. A K rathis-folyó m ellett is volt 
szentélye. (Sehol.)

10 Lakon anyjáról nevezi meg magát, mint H erondas szereplői 
is gyakran (I. 50., II. 48., VI. 50.)

11 K rathis-folyó volt Á rkádiában is (Kall. I. himn. 26. v.). Itt 
a délitáliairó l van szó, mely az egykori Sybaris m ellett öm lött a 
sinus Tarentinusba. Azonos lehet a mai Cratival. — Ha a Pán előtt 
te tt esküt nem teljesíti, páni félelem szállja meg, megőrül. (V. ö. 
Herod. VI. 105, és Paus. V III. 54. 6.). A vízbeugrást v. ö. III. 25.

12 A cselekvény a tengerpart közelében, a Sybaris-folyó k i
öntésénél lehet, s így érthető, hogy a vizi nim fákra esküszik. Talán 
rá  is m utat a nim fáknak a közelben levő szobraira, mint Herondas- 
nál M etrotime a m úzsákra (III. 57.).
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— Életem útjait úgy kísérje tovább a kegyelmök,13 — 
Tőled a sípod' ugyan soha el nem csente Komátás.

Lakon
20. Hogyha hiszem szavadat, Daphnisnak a kínja epesz-

[szen.14 15
Ámde ha van kedved, díjul szánj egy kicsi kecskét,10 
S ra jta  csatázzunk hát, míg téged a dalba leverlek.

Komátás
Mint ugy-e Athénát a mesébe' leverte a sertés?16 
Itt a gidám! Nosza egy hízott bárányt ide gyorsan!

Lakon
25. Ejnye ravasz rókája, no még soha ilyen egyesség! 

Tán a gidának a szőre a gyapjúnál ma kapósabb17 
S a gödölyés anyakecske tejénél jobb a kutyáé?

Komátás
Aki emígy bizakodva tekintget a győzedelemre, 
Dong-bong, mint a darázs, ki leverni reméli a

[tücsköt.18
30. Jó  no; gidám ha kevés díjul, ime itt a bakom hát!

13 Midőn a nimfák kegyelmét kéri, eszünkbe ju tta tja  Herondas 
köv, helyeit: I. 35., III. 56. sk., VI. 35.

14 L. I. Bev.
15 Az eredetiben egy közmondás is szerepel: ë a n  u i r  o v S é v  

í e q ó v  ( =  nem nagy érték, nem nagy dolog). E redetét a sehol. így 
magyarázza: H erakles M akedoniának Diós nevű városába érkezve, 
látta , hogy egy szentélyből sokan jönnek ki. Maga is üdvözölni 
akarta  az istenséget s megkérdezte: „Kié a szentély?” Hallva, hogy 
Adonisé, azt felelte: ovôèv ieqóv! (Nem szent!)

16 T s  rtor' 'A & ava íav  ëqiv f^usev — közmondás, amelynek értelme: 
buta akar versenyezni az okossal. A disznó a régieknél azt a szere
pet tö ltö tte  be, amelyet mi — elég helytelenül — a szam árra ruház
tunk. V. ö. a latinban is: sus Minervám (t. i. docet). Cic. ad. fám 
IX. 18. Fritzsche—H iller 98.

17 Ügy itt, mint a következő sorban közmondásszerű szólással 
van dolgunk.

18 Ez is közmondás lehetett.
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Lakon

Csak lassan, hiszen égő láng nem perzseli sarkunk;19 
S ott az olajfa20 ala tt szebben csendülhet az ének; 
Lágyan csörgedező, csobogó csermelynek a partján21 
Zöldéi a fű,22 susogó nád közt szól vígan a sáska.

Komátás

35. Nem sietős nékem; de szorítja a szívem a méreg, 
Hogy te velem  mertél mérkőzni a dalba', ki néked 
Voltam a dalra tanítód; ó ez a hála a földön! 
Farkas-kölyköt, ebet ha nevelsz, foga m arja a

[tested.23
Lakon

Hogy te tanítottál engem? No, ma hallom először. 
40. Álnok a szíved, a lelked irigy, ó rút cudar ember!

Komátás

Persze feledted m á r . . . úgy-e fájt nagyon? ott a
[karomba',

A mekegő kecskék szintúgy játszottak a b a k k a l. . .  

Lakon

Ügy fájjon neked is, púpos, ha a végedet éred.24

19 A fölösleges sietésre alkalm azott közmondás, amelynek a 
sehol, szerint ilyen változata is volt: py OTtsvös• ov yàç ènti ntvqòs ßäßy- 
Kag. (V. ö. A  körm ére égett a  gyertya.) Az itt következő részben 
Theokritos leíró művészetével és az abban megnyilvánuló term észet
szeretetével remekel.

20 A y .ó r i v o s  ( =  à y ç ié h a io g ,  oleaster, olivia silvestrís) vad 
olajfa. V. ö. VII. 18.

21 A hideg forrásnak délen, az augusztusi hőségben szám unkra 
alig elképzelhető nagy jelentősége van. L. lentebb a 47. sorban is.

22 V. ö. Verg. Eel. X. 42. hic gelidi fontes, hic mollia prata.
23 A ktaionról vett közmondás. Őt u. i. büntetésből, am iért a 

m eztelen^A rtem ist meglátta, sa já t kutyái falták  fel. (Sehol.) W ila- 
mowitz Textg. 253, szerint a közmondás eredetileg így hangzott: 
&f>éif>cu yvvag  &g t v  <páya>vTi. V. ö. nálunk is : Kígyót melenget a keblén.

24 Kényszerű szelidítéssel (Vértesy).
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Jöszte no, kezdjük a dalt, hisz' e versenyed úgyis
[utolsó.25

Komát ás
45. Nem megyek én oda; tölgyek ala tt cíprusfa tövében*6 

Itt zümmög közelünkben a kaptár népe s amott lent 
Két bugyogó forrás fakad és odafent a faágon 
Zeng a m adár dala, itt sűrűbb árnyat vet a lomb is 
És a fenyő hullatja fölénk tobozát a magasból.27 28

Lakon
50. Nálam a báránykák bundája fogadja a lábad.

Süpped a lépted alatt, imető álom se puhább.29
[S i t t . . .  ?

Bűzlik a kecskék bőre kegyetlen, akárcsak a pásztor. 
Tiszta fehér tejjel telidestele jókora sajtárt 
Áldozok a nimfáknak, a másikat édes olajjal.29

Komátás
55. Itt mifelénk selymes térítőn lépdelsz: a haraszton, 

Himes a rét30 is, a lábad ala tt a gidának a szőre. 
Nincs negyedébe' se oly puha a báránynak a gyapja. 
Áldozatul Pánnak31 nyolc rocskát tejjel ajánlok 
S o ltárára hozok neki nyolc mézzel-teli csuprot.

Lakon
60. Mérkőzzünk hát itt! Harsogjon a pásztori nóta,

25 V. ö. Verg. Eel. III. 51, Efficiam, posthac ne quemquam voce 
lacessas.

26 E sor második fele és a köv. sor =  I. 106—7. V. ö. Verg. 
Eel. VII. 13. eque sacra resonant examina quercu.

27 V. ö. I. 2. jegyz.
28 így a XV. 125.-ben is, V. ö. Herond. VI. 71. és Verg. Ecl. 

VII. 45. somno mollior herba,
29 O lajat áldoz a nimfáknak, m ert ők tan íto tták  meg az olaj és 

a méz term elésére A ristaiost, A pollon és Kyrene fiát, a nyájak 
védőjét. (Sehol.)

30 A yAá%(ov (vagy ß ^ x tov —  mentha pulegium L.) csombormenta. 
V. ö. Herond. IX. 13.

31 Pánnak áldoz mint a nyájak  védőjének ( vó iu o í &eó;).
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Tölgyek ala tt idelent a magad földjén. De a bírót 
Hol vegyük? Ó hol? Bár a gulyás idejőne Lykópás.32

Komátás
Nékem ugyan nem kell, inkább jobb lesz, ha lehívjuk 
Onnat az erdőről Morsónt,33 nézd, azt a favágót,

65. Aki a hanga34 között hasogatja a fát35 ti-felétek.

Lakon
Hívjuk hát.

Komátás
No kiálts!

Lakon
Hé hallod-e, földi? Je r átal! 

Mérkőzünk ketten, ki a győztes a pásztori dalban? 
Jó  Morsón, csak a dalra figyelj, engem ne tekints

[most,
Ám neki-sem kedvezz, ne segítsd egy mákszemet őt

[sem!
Komátás

70. Á ldjanak a nimfák, Morsón, ne segítsd te Komátást, 
Ámde a másiknak pártjára  se hajtsad a szíved. 
Thuriiben lakik ott ama nyáj gazdája Sibyrtás, 
(Eumarás, e gidák ura, ám Sybarisba' tanyázik.)36

Lakon
Vágyik-e tudni talán egy lélek is, ej no, Sibyrtás 

75. Nyája-e, vagy magamé? Ó hogy kerepelget a nyelved!

32 V. ö. Verg. Eel. III. 50. A udiat haec tantum  . . .  vei qui venit, 
ecce, Palaemon.

33 V. ö. Bion II. (Append. XIII. Myrson) és frg. XV.
34 Az êçeUrj y. éQlnTj (erica arborea L.) a bokorszerü hanga.
35 S ,v lo y í t ,S T a i  a sehol, szerint erre a közm ondásra céloz:

rCeOovOrjcTiái ávijo ^vZsverai.
36 Ez a sor interpolatio. Egy olyan gram m atikustól származik, 

ak i Komatas szavait befejezetleneknek tarto tta . Pedig szellemessége 
és Lakon elleni éle éppen úgy tűnik ki, ha a 73. sor nélkül olvas
suk. (Wilamowitz Text. 235. sk. — V. ö. Taccone 59. sk.)
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Komátás
Jó ember, bizony én úgy mondom, amint az igazság.
Nem szoktam dicsekedni. Te meg kötekedni szeretnél.

Lakon
Mondd hát, mondd,3' de elég! Ne fecsegd a halálba a

[bírót,38
Ó Paián, Paián,39 annyit karatyolni hogy is tudsz?

*
Komátás

80, Kedvel a M úzsa-sereg;40 jobban Daphnist se szeret
nék,

Festi az o ltárát minap is két szép gida vére.

Lakon
Kedvel Apolló engem is,41 és szántam neki egy kost,
Szépen női a mezőn, közeleg már Karnea ünnep,42

37 V, ö. Herond. VII. 47.
38 Gúnyosan mondja, hogy ne pusztítsa el dalával, mint a Seiré- 

nek a hajósokat. (Sehol.) Közmondásszerűen hangzik (V. ö. Hor. Sat. 
I. 9.) Mi is mondjuk: agyonbeszélni valakit.

39 Paian eredetileg (II. V. 401., Odyss. IV. 232.) önálló istenség 
volt, később A pollonnal azonosították. A V III. epigr. 1-ben Paieon.

40 Komatas ezzel megkezdte a versenyt.
41 V. ö. Verg. Eel. III. 62. et me Phoebus amat.
42 A K arnea- (Karneia-) ünnepet Apollon Karneios tiszteletére 

Karneios hónapban (Paus. III. 13. 4.) ta rto tták  meg. Ez a hónap az 
athéni M etageitnionnak (a mi aug.-szept.-nek) felelt meg, tehát a 
mimus cselekvénye augusztus elejére eshetik. Az ünnep nevét a 
sehol, szerint Karnos jósról kapta, akit a H erakleidesek egyike d á r
dájával megölt. E rre Peloponnes őst dögvész kezdte pusztítani. Apol- 
lontól azt a feleletet kapták, hogy csak akkor szűnik meg a dögvész, 
ha A pollon K arneiost tisztelni fogják. — Karneios eredetileg önálló 
istenség volt, k it csak később azonosítottak főleg A pollonnal 
(Eitrem, Der vordorische W iddergott, C hristiania Vid. Selsk. For- 
handl. 1910.), vagy Zeusszal (pl. Argosban, Bischoff, P—W. X. 
1989. sk.). — Az ünnepet kezdetben csak a pásztorok és parasztok 
ülték  meg ara táskor vagy szüretkor, később azonban Spártában nagy- 
jelentőségű katonai ünneppé fejlődött. Az ünnep tartam a a la tt (9 
napig) fegyverszünetet tarto ttak . (Ezért késtek el a spártaiak  a ma-



THEOKRITOS V. KOMATAS ÉS LAKON. 91

Komátás
Két gödölyés minden kecském, kettőnek a híján.

85. Szól a leány, ha fejem: jaj, jaj, annyit te magad
[fejsz?

Lakon
Húsz kosarát sajttal megtölti telistele Lákón 
És a virágos réten ölelgeti a deli ifjat.43

Komátás
Meghajigál almával44 a szépséges K learistá,45 
S rám füttyent46 vígan, mikor arra terelgetem a nyájt.

rathoni csatából. Herod. VII. 206. — Lübkers Reallex.8 538. 1.) M in
den dóroklakta vidéken e lterjed t az ünnep, ezért nem ütközhetünk 
meg azon, hogy egyszerű pásztor-em berek is említik. Rendszerint
kost áldoztak A pollon tiszteletére. (Prehn, P—W. X. 1986. sk.) — 
A pollon Karneios kyrenei ünnepével foglalkozik Kallimachos II. 
himnusa.

43 A szép fiú nevét a 90. sorban áru lja  el: K ratidas.
44 Az alma vagy birsalm a a szerelem jelképe. (Lásd III. 27.

jegyz.) A kontios is alm át gurít K ydippe lábai elé (Kallim. Pap. 
Oxyrh. VII. 25. sk. — Ovid. Her. XX.), V. ö. P laton, Ep. 2. (Bergk 
PLG II.3 619. 1. — Anth. Pal. V. 79.) Theokr. említi a III. 10. és
40. sk.-ben és VI. 6.-ban. Az alm ával való dobálózás előfordul az
újgörög népdalokban is:

ely/i f i la r  fjfiéqa OkóXtj 
x a l éfirttfxa 'arò rCeqßöh 
H Tjvqa (uà  yÁVxovOGa xóqij ' 

x.' eiTta rfjs • vá  Cv°VS xóqrf 
TtoUss ue v ’ éfiéva tflXov 
ff ue a fflo  ff fi á jtíó i 
ff fie rá  y lv x á  oov yeílrf.

(Cholmeley 235. 1.). Nálunk is: Három alma meg egy f é l . . .
45 Komatas szerelmének neve itt K learista, a 132. sorban pedig 

A lkippa. E nehézséget a sehol, úgy akarta  áthidalni, hogy A lkippát 
K learistas leányának tekintette  a KXeaQíora szót genitivusnak fogva 
föl. Valószínűbb azonban, hogy két leányról van szó, am int Lakon is 
két fiú?61 beszél. (90. K ratidas, 134. Eumedes). — Az itt em lített 
K learista aligha azonos a II. 74. divathölgyével.

48 noTtTtvliáoSei a csók csattanását is utánzó í z ó . Edmonds, Cl. 
Rév. 1912. 244. 1.
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Lakon
90. Megbabonázom a szép Kratidást, sima képe tüzes

[láng,
S röpkéd a szélben a szöghaja-szála a hattyú-

nyakában .47
Komátás

Csipkebokor48 s anemóna49 s a teljes rózsa50 bizony
[más.

Míg ez a kertbe' virúl, amaz ott fakad a csalitosba’. 

Lakon
Almagyümölcs, tölgy m akkja51 se illik igen nagyon

[össze;
95, Kelleti egyiket a méz-íze s emez fanyar érdes.52

Komátás
Megfogom a lánykámnak a búgó gerlemadárkát.53 
Törpe-fenyő tetejében a fészke, kezembe kerül ma.

Lakon
Cifra subára valót hozok én, adok én Kratidasnak, 
M ajd ha lehull a koromszínű birkámnak a gyapja.

Komátás
100. Hé kecskék, kecskék, arrébb az olajfa tövéről!54

Erre legeljetek a tamariszkus közt, a hegy alján.55

47 V. ö. Hör. Carm. III. 20. 13.
48 K vvöößaros  rosa sempervirens L. (immergrüne Rose.)
49 ’uivsfidjva  =  anemone hortensis (Gartenwindröschen) vagy ane

mone coronaria L. (Kranzwindröschen). Az előbbi főként vörös és 
Szicíliában gyakori, az utóbbi fehér, piros, lila stb. színű. [V. ö. Bion 
I. (Append. X.) 66.]

50 Az előbbi két virág éppúgy nem hasonlítható össze a rózsá
val (rosa centifolia), melynek illa ta  is van, mint szerelmük tárgya.

51 Az äxvZog makk, a TtqXvos (quercus ilex) tölgy termése.
52 Lakon szerint K ratidas mézédes, K learista pedig k iáilhatat- 

lan. (Sehol.)
53 A gerle (galamb) — mint a szerelem jelképe — igen a lka l

mas ajándék a kedves szám ára. V. ö. Verg. Eel. III. 68.
54 Ez a jelenet feltűnően hasonlít a IV. 44. sk.-höz.
55 Ez a  sor így fordul elő az I. 13-ban is. Lásd I. 8. jegyz.
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Lakon
Félre a tölgyfától, hé Kónaros,56 hé te Kinaithá,57 
Itt legelésszetek, itt a Phaláros58 rétjein inkább.

Komátás
Ciprusból59 faragott sa jtárt a billikomommal,

105. Tartogatok lánykámnak; a művét Praxitelesnek.60

Lakon
Farkasölő hűséges ebem nyájam nak az őre,
S kapja legénykém tőlem az ordasokat tovaűzni.

Komátás
Ügy-e te sáska, ha átröppensz hozzánk a sövényen,
Szőllőnket nem bántod, iszen szüretelni való m ár?

Lakon
110. Látjátok, tücskök, tudom én ugratni a pásztort.

így bosszantjátok nyárban ti is az aratókat.61

56 Kúivaqos a kos neve a sehol, szerint tobozhoz hasonló szarva 
miatt.

57 K iva i& a  egyik anyajuh neve. V. ö. I. 151. K issaitha, IV. 46. 
Kymaitha, II. 101. Simaitha.

58 A Phalaros a sehol, szerint egy hegy neve, mások szerint 
(Legrand I. 51., Taccone 64. 1., Fritzsche—H iller 105.) azonban olyan 
kost jelöl, melynek homlokán fehér folt van (a V III. 27-ben ez a 
kutya jelzője).

59 A ciprusfát igen erősnek tarto tták . V. ö. VII. 61. jegyz.
60 A sehol, szerint két Praxiteles volt. Az ifjabb — akiről itt 

lenne szó — Demetrios király a la tt élt. — Valószínűbb azonban, 
hogy Theokritos itt a nagy Praxiteles emlékének hódol, amit az ő 
kosi kapcsolatai érthetővé is tesznek. Herondas is megteszi ezt a 
IV. 23-ban, Praxiteles fiait említve. — A híres művész neve köny- 
nyen elju thato tt a délitáliai pásztorok közé is.

6̂ L akon  az éneklésben tücsökhöz hasonlítja magát. Őt sem 
tud ja  Komatas hallgatásra bírni, amint a círpelésben fáradhatatlan  
tücsköket sem tud ják  az aratók elhallgattatni, jóllehet bosszantja 
őket ezeknek folytonos zaja. (Sehol.) V. ö. I. 148. és V. 29.



9 4 THEOKRITOS V. KOMATAS ÉS LAKON.

Komát ás
A  lompos-farkú rókát, ó jaj, be utálom!
Árva Mikon lugasát dézsmálja, ha megjön az este.62

Lakon

A  szarvasbogarat, jaj, gyűlölöm én, a Philondas 
115. Fájáról a fügét lekobozza s iramlik a széllel.63

Komátás

Még jut eszedbe talán? Itt volt, mikor úgy vigyo
rog tá l,

Ráztad a két csípőd és fogtad a fának az ágát?64 

Lakon

Elfeledém régen, de tudom, mikor összekötöztek 
S gazdád Eumárás jól helybe hagyott,65 ugy-e itt volt?

Komátás

120. Nézd, már nézd, Morsón, valakit be nagyon hara
gítok,

Rajta, siess csillát tépdesni a vén banya sírján.66

62 Hogy a róka szereti a szőllőt, lá ttuk  az I. 49. sk.-ben. (V. ö. 
Phaedrus, Vulpes et uva). Talán a tolvajok maguk a pásztorok, de 
az á lla tokat okolják. (A 25. sorban Lakon mondta Komatast róká
nak, itt pedig Komatas nevezi így Lakont.) A sehol, szerint azonban 
e soroknak obscén értelm e is van. (Mikont Verg. is említi: Ecl. 
III. 10.)

63 Lakon a xavfragog-on  (scarabaeus) K om atast érti. Ennek a 
két sornak is tulajdonítható  obscén értelem : ta lán  azt veti Lakon 
Komatas szemére, hogy Philondas feleségéhez jár. (Taccone 66. sk.) 
Philondas a IV. 1-ben is előfordult.

64 Az eredeti világosabb; nem s e j t e t i  az obseenumot (Vértesy).
65 A szolgák elverése gyakori lehetett. V. ö. Herond. V. 33. sk-, 

48. sk.
06 A o n íX X a  (scilla m aritim a L., Meerzwiebel), csilla a déli vidé

keken a tengerparti homokban nő. Hasmenést, hányást, sőt nagyobb 
m értékben halá lt is okozhat. V arázserőt is tu lajdoníto ttak  neki. A 
sírokon termő növények fontos szerepet játszanak a varázslásban. 
(V. ö. Hör. Epod. V. 17. — Fritzsche—H iller 107.) Komatas tehát 
vagy azért a ján lja  gúnyosan Lakonnak a csillát, hogy azzal köny-
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Lakon
Né csak né, Morsón, elevenjét érte beszédem,
Menj szaporán disznó kenyerét07 a Halisba68 halászni.

Komátás
Hímera69 tejjel folyj, nektárral a Kráthis ömöljön,70 

125. Drága gyümölcstermő kertté váljék a mocsár71 is.

Lakon
És Sybaris72 vize mézzé váljék s hajnali órán
Édes sejtet merjen a kancsójába a lányka.

Komátás
Lóhere73 bőven női, pázsit74 fakad itt a gidának,
Mastixfák75 s a kukojca76 között vígan legel a nyáj.

nyítsen magán, vagy hogy annak varázserejét vegye igénybe. A sehol, 
szerint obscén értelm e van a sornak: rdcpog =  7tvyr) és o-aM cc —  d-qíg.

67 A xvxZ duivos-nak (cyclamen Graecum vagy c. hederaefolium, 
Erdscheibe vagy Schweinsbrot) is tisztító  hatása van, mint a csil
lának (Dióskor. II. 193.), és ugyancsak volt szerepe a varázslásban 
is. V. ö. Plin. N. H. XXV. 67. — Fritzsche—H iller 108.

68 Haieis (Halis, Hales) folyó volt Kos szigetén (VII. 1.), az
u tán  Lucania nyugati részén, Velia m ellett (Cic. ad fám. VII. 20.) és 
Kolophon m ellett (Paus. V III. 28. 2.). K ellett azonban lennie egy 
hasonlónevű folyónak Thurioi környékén is, mert a lucaniai messze 
van ahhoz, hogy Lakon oda küldje Komatast. Fritzsche—H iller 108.

69 A Himera folyót is Thurioi környékén kell keresnünk és nem 
Szicíliában, am int a sehol, gondolta.

70 V. ö. Ovid. Met. I. 111. flumina iám lactís, iám flumina nec- 
taris ibant.

71 2 l a  (oíov) (sium latifolium L., W assermerk) árkokban, mo
csarakban nő (mérges bolonyik, békakorsócska?).

72 Ez sem lehet szicíliai folyó, amint a sehol, mondja, hanem a 
régi Sybaris közelében kellett lennie. V. ö. Verg. Eel. III. 89. mella 
fluant illi.

73 A v .v x io o g  (medicago arborea L.) lóhere a kecskék kedvence
74 Az alyilog  is egy, a kecskéknek kedves fű. Talán jerikói lőne.
75 o y i v o g  (pistacia lentiscus L., M astixpistazie) nem nagyon 

magas fa vagy bokor, melyet a chiosiak gyantaterm elésre használnak, 
s melynek fanyarízű levelét a kecske szereti (Fritzsche—H iller 108.).

76 A xófiaoos (arbutus unedo L.) áfonya-féle, ősztavasz kukojca.
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Lakon
130. Mézfűvet77 legelésznek a báránykák; a mezőben 

Illatozik szanaszéjjel a kisthos78 rózsavirága.

Komát ás
Ott hagyom Alkippát,79 sajnált egy csókot a múltkor, 
Meg nem ölelt egyszer,80 minek is vittem neki gerlét?

Lakon

M i n d e n e m  E u m é d é s ,  s z e r e t e m  n a g y o n ;  a d t a m  a  m u l t 
i k o r

135. Néki tilinkót és ölelés, csók járt ki fejében.

Komátás
Lám a pacsirtával soha szarka tusára ne szálljon. 
Banka se hattyúval, Lakón, kár volt kötekedned.81

Morson
Hagyjuk a dalt, pásztor! Bírád neked adja, Komátás, 
Ezt a kicsiny bárányt, de ha gyenge-húsát felajánlod 

140. Nimfák oltárán, jusson Morsónnak is egy comb.

Komátás
Ju t bizony, úgy áldjon Pán! R ajta gidák, no

[szökellni,
R ajta bakok, vígan veletek vigad íme a pásztor.
Azt a juhászt, Lákont mégis sikerült letepernem. 
Volna ugorni ma kedvem egész fel a csillagos égig.82

77 V. ö. IV. 25.
78 A kíő i?óg (cistus incanus v, villosus v. creticus) egy rózsafaj.
79 A lkippa nevét átvette Verg. Eel, VII. 14.
80 Az eredetiben tőv wtmv nad-eXoîa' : a csókolózásnak e nemét a 

görögök ^óT^a-nak nevezték. (Pollux X. 100. — Fritzsche H iller 
109.)

81 Ez utóbbi két sort több kiadó (Ahrens, Wilamowitz) már 
M orsonnak tu lajdonítja . — V. ö, Verg. Eel. VIII. 55. certent et 
cycnis ululae.

82 V. ö. Herond. VII. 109,
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145. Hej mekegő szarvas-népem holnap van a napja,
Mind az egész nyájam megfürdetem a Sybarisban.83 
Ej te döfős jószág, bántsd csak szarvaddal a kecském, 
Összetöröm csontod s nimfáknak előbb jut a bakból, 
Mint a bárányból. H át ú jra döföd? No de várj csak! 

150. Hogyha te meg nem halsz, a nevem ma M elanthiosé84
[lesz.

83 V. ö. a 126. verssel. Ebből is látszik, hogy a folyó csak itt, 
Thurioi közelében lehet. — V. ö. Verg. Eel. III. 97. ipse ubi tempus 
érit, omîtes in fonte lavabo.

84 M elanthios az Odysseiából (XXII. 474. sk.) ismert kecske
pásztor, Penelope kérőinek kedvence, akit hűtlensége m iatt Eumaios 
és Philoitios kegyetlenül megbüntetnek.

A görög bukolikusok költeményei. 7
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Az előző mimus realizmusával szemben itt ideális 
világba vezet minket a költő. Az egyik szereplő nem más, 
mint Daphnis, a szicíliai pásztorok kedves mítoszi dalosa, 
kinek Theokritos az első mimusban állított szép emléket.

Daphnis és Damoitas, a két ifjú gulyás, forró nyári 
napon déli pihenőre friss forrás mellé terelik gulyáikat, 
s dalolással szórakoznak. Versenyezve énekelnek Poly- 
phemos és Galateia szerelméről (1—5, v.).

Daphnis a néző szerepét tölti be, s mint ilyen szól a 
kyklopshoz, aki a tengerparton, egy sziklán ül. Felhívja 
figyelmét arra, hogy íme Galateia a tenger hullámaiban 
játszadozva almával dobálja a nyájat, és kacérkodva sze
retné magára terelni Polyphemos érdeklődését. A kyk- 
lops azonban a szép nimfát észre sem véve, nyugodtan 
játszik syrinxén. Azt sem bánja, ha a kutya esetleg meg
harapja Galateiát. Bizony, amikor még Polyphemos járt 
utána, nem kellett a lánynak, most pedig már ő futkos 
utána és — szépnek találja  a kyklopsot! (6— 19. v.)

Damoitas Polyphemos nevében válaszol. Jól látja ő a 
leány viselkedését, de azt a látszatot akarja kelteni, hogy 
már mást szeret. Ezzel szeretné a maga számára Galateia 
szerelmét még jobban biztosítani. Csak hadd ugassa 
meg a kutya, hiszen régebben — míg ő is kimutatta sze
relmét — úgyis csak hízelgett a szép nimfának. Meg
győződéssel vallja, hogy őt szeretheti is a nimfa, mert 
megnézte a víz síma tükrében magát és — szépnek találta 
(20—41. v.).

Az éneklést befejezve, a két pásztor kölcsönösen meg-

Theokritos VI. Daphnis és Damoítas.
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ajándékozza egymást, s egyik sem tekinti a másikat le- 
győzöttnek. (42—46. v.)

*
A költemény műfaja: epikus keretbe foglalt mimus. 

I t t  is versenyezve dalol két pásztor ugyanarról a tárgy
ról, de ez a verseny mégis lényegesen különbözik attól, 
melyet az előző mimusban láttunk. O tt a civódók közt 
Lakon volt a kihívó, s ezért a nehezebb szerepet, a fele
lőét kellett vállalnia; itt a jóbarátok közt Daphnis a ki
hívó, s mégis ő kezdi a dalolást. Nem látjuk a carmen 
amoebaeum szigorú törvényeinek keresztülvitelét sem. A 
két dal terjedelm e nem egyforma, de tartalmukban van 
bizonyos párhuzam. M indketten arról szólnak előbb, hogy 
látja-e a kyklops a nimfát, azután mindketten a kutyá
ról, majd Galateia kedveskedéséről s végül Polyphemos 
szépségéről énekelnek.1

*
A kyklopsokkal az Odysseia óta szívesen foglalkoz

tak a költők.1 2 Nagy változást vitt be azonban a kyklops- 
mítosba a kytherai Philoxenos dithyrambos-költő (élt Kr. 
e. 435—380.), aki Kyklopsában, — melyben Dionysios 
syrakusai tyrannost gúnyolta ki, — a görög költészetben 
először tárgyalta Polyphemos és Galateia szerelmét.3 A 
szicíliai Theokritos is szívesen fordult ehhez a szicíliai 
mondához, s kétízben is feldolgozta azt (VI. és XI.). K ét
ségtelenül volt rá hatása Philoxenos Kyklopsának, hiszen 
pl. már abban is előfordult a kyklopsnak Galateiához in
tézett szerelmi dala.4

Itt Theokritosnál már nem szabad a kyklopsot óriási 
szörnyetegnek képzelnünk, amilyennek az Odysseia IX, 
182. sk. rajzolta, hanem szépnövésű ifjúnak, akinek már 
csak egyetlen szeme emlékeztet a kyklopsokra. Az ale
xandrinus korban festők, szobrászok, költők az ifjakat

1 Taccone 70. 1.
2<̂ Iu rip ides Kyklops c. satyros játéka, Aristophanes Plutos 

209. sk.
3 Lásd Bergk, PLG. III.4 609. sk.
4 V. ö. Theokr. XI. 19. sk.
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szeretik érzéki szépségükben bemutatni. Á talakítják a mí
toszokat, s náluk Polyphemosból, akit eredetileg a szép 
nimfa megvetett, Galateia kedvese lesz. Theokritos a kyk- 
lopsban már nemcsak a mítoszi hőst látja, hanem az ő 
alakján keresztül a korabeli ifjakat is rajzolja. Bizonyára 
nem egy fiatalember akarta szerelmesét a mi Polyphemo- 
sunkéhoz hasonló módon megnyerni.

Sok görög és római költőnél találjuk meg ezt a mí
toszt Theokritos után is. Ezek a későbbi feldolgozások 
bizonyára nem kis részben éppen az ő hatása a la tt 
keletkeztek.5

A kyklops, m ajd Polyphemos és Galateia szerelme 
a művészeteknek is igen kedvelt tárgya volt s m aradt 
egészen a mai napig. A festői képeknek e költeményben 
is egész sorozatával találkozunk: a pásztorok déltájban 
friss forrás m ellett ülnek, s nyájaik pihennek; Galateia 
kacéran kel ki a habokból, s almával dobálja a nyájat; 
Polyphemos hátat fordít Galateiának, s úgy tesz, mintha 
syrinxén játszana és semmi más gondja nem volna; a 
tengerparton szaladó kutya alakja látható a vizen; a ku
tya hízelegve dörzsölődik a szép nimfához; Polyphemos 
gyönyörködik a tenger csendes vizén visszatükröződő ké
pében; a pásztorok dalára táncra perdülnek a borjak. 
Ezek a kedves képek arra indítanak, hogy e mimusnak az 
ábrázoló művészetekkel való szorosabb kapcsolatában 
higgyünk. Hogy azonban a költőt mely művészi ábrázolá
sok ihlették, arra ma már lehetetlen rám utatni.6

Több pompeji és római falfestmény ábrázolta Poly- 
phemost és Galateiát.7 Livía palatinusi házában az a jele
net látható, midőn Polyphemos heves szerelmében üldözi 
Galateiát.8 Raffael is lefestette őket 1519. tavaszán Chigi

5 V. ö. Bion II. (Append. XIII.) 1. sk., XIII. frg. — Moschos 
III. (Append. I.) 58, sk. — Propert. III. 2. 5. sk., ahol G alateia 
m eghallgatja a kyklopsot, — Ovid. Met. XIII. 738. sk,

6 V. ö. Taccone 72. 1. — Legrand Ét. 229. 5. j.
7 Helbig, W andgem älde Campaniens 1042. sk.
8 Beöthy—Láng, Műv. tört. I. 416. 1. 584. á.

magyar
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bankár villájában (Roma, Villa Farnesina). Nála G ala
teia részvéttel tekint a búsuló, reménytelen szerelmesre.9

*
Theokritos e költeményt Aratos nevű barátjának aján

lotta. Ezt az A ratost — akit a költő a VII. 98. és 122-ben 
is említ — a hypothesis írója tévesen azonosította a 
Soloiból való Aratosszal, a Phainomena szerzőjével. 
Újabban ugyanis Wilamowitz kim utatta,10 11 hogy ez az 
Aratos Theokritosnak egy kosi bará tja  volt és nem azonos 
a csillagászati munkák költőjével.11

E kosi vonatkozás miatt valószínűnek kell tartanunk, 
hogy ezt a szicíliai tárgyú mimust Theokritos kosi tartóz
kodása a la tt írta .12 Keltezésének idejét azonban csak 
viszonylagosan tudjuk megállapítani: az I., VII. és XI. 
költemények után kellett keletkeznie. Az I-ben ugyanis 
Daphnis még a pásztordal feltalálója, itt pedig már csak 
konvencionális szereplő;13 a VII. 122. sk.-ben Aratosnak 
adott tanács érvényesítése látszik a kyklops itteni visel
kedésében, Galateiával való nemtörődömségében,14 s végül 
itt a Kyklopson az a hangulat az uralkodó, mely a VI. 
költemény végén (72. sk.) lett ra jta  úrrá.15

9 V. ö. Lotz K., G alateia diadala. A zenében is: Händel, Akis 
és G alateia.

10 Aratos, 182. sk.
11 A régi vélemény m ellett kevés eredm énnyel szállt síkra A. F. 

M urray, A ratus and Theocritus, M iscellanea M atzke, S tanford Uni
versity 1911., 139. sk. V. ö. még M. Rannow, Beri. Philol. W ochenschr. 
1913,, 35. sk., — Cholmeley 16. sk., — P—W. II. 399.

12>äL ö. Legrand I. 57., Cholmeley 24. és 234. 1.
13 Wilamowitz, Textg. 162.
14 Wilamowitz, A ratos 187. sk.
15 Fritzsche—H iller 111. 1.



Damoitás1 a gulyás Daphnisszal,1 2 lelkem Arátos,3 
Egy legelőre terelve gulyájukat4 összeakadtak. 
Vörhenyes ennek, amannak alighogy pelyhes az álla.5 
Éget a nap delelőn, forrás mellé telepesznek.

5. Daphnis a dalra hivó, s Daphnis megkezdi a versenyt:

*

Hej, Poliphámos, a nyájad a szép Galateia dobálja 
Almával,6 s csalogatja a jószág bánatos őrét.7 
Ó te szegény, te szegény,8 nem látod-e? Messze

[merengőn
Csak furulyázol a parton . . .  lm újra dobálja kutyádat,

Theokrítos VI. Daphnís és Damoitas.

1 Vergilius átvette Damoitas nevét: Eel. III. 1,
2 D aphnist lásd az I. Bev.-ben.
3 így szólítja meg Theokritos egy másik bará tjá t, N ikiast a XI. 

2-ben és a XIII. 2-ben.
4 V. ö. Verg. Eel. VII. 2. compulerantque greges Corydon et 

Thyrsis in unum.
5 V. ö, Verg, Aen, IX, 181. ora puer prima signans intonsa 

iuventa.
6 Az almával való dobást lásd az V. 88-nál. V. ö. Verg. Ecl. 

III. 64. malo me G alatea petit, lasciva puella.
7 Polyphem ost — aki egyébként juhász — G alateia gúnyosan 

kecskepásztornak mondja, már pedig az a ì r t ó l o g -névben mindig van 
valami lekicsinylés. (Reich II. 892.) Polyphemos olyan ügyetlenül 
viselkedik, mint egy kecskepásztor, midőn nem tud ja  kihasználni a 
szám ára kínálkozó szerelmet. V. ö. I. 86.

8 Ugyanezt a szót ismétli Kallim. XXX. epigr. (Wil.) 1-ben. 
V. ö. VIII. 73.
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10. S hű terelő ebed egyre ugatja,9 vigyáz a habokra, 
Lágyan csobban a hab, fényes tükörében a képe 
Látszik, amint odafent száguldoz a parton üvöltve.10 
Tartsd ebedet szemmel, ha a hablány erre közelget, 
Gyenge fehér bőrébe ne vágja fogát a bokáján.

15. Hajlik a termete, mint a virág, s a nyári verőben 
Színehagyott tövis ága11 a szőke hajának a párja. 
Attól fut, ki szeretné12 és akit ő szeret, őt nem, 
Megmozdít minden követ érte,13 hej, a szerelemben 
Gyakran a nem szép is széppé válik,14 Polyphámos!

*

20. Damoitas dalban felel és így harsan az ének:

Pánra,15 bizony látom, hogy a nyájam at egyre dobálja,

9 A ß a v ^ s i r - t  a kutyakölykökről mondták a sehol, szerint, a 
kutyákró l pedig vX a x x e lv -t.

10 E kép rajzában a költő egy egykorú művészi ábrázolásra 
gondolhatott. Legrand Ét. 229. 5. j., Taccone 72. 1.

11 Az akanthát em lítette az I. 132-ben is.
12 V. ö. Sapph. I. 21. (Bergk, PLG III.4 p. 86.) y a i yàq a l <pevyei, 

Taxées Siti)I«. — Kallim. Epigr. XXXI. (Wíl.) 5—6. ^ov^óg ëçiùg xoiógóe
tó yá(i (pevyovxa Subyen' oîde, xà â’ év  uéGOoh yeífieva  Ttamtéxexai és az Ő
nyomán Hor. Sat. I. 2. 105. sk. Lásd. XI. 24. j.

13 Kétségtelenül a mi sakk játékunkhoz hasonló Ttexxeía-játékból 
vett kép: n a i  x ó v  á r tó  yça /jfiô cg  y . i v e t  X í& o v . (V, ö. Daremberg— 
Saglio—Pottier, III. 2. 992. Latrunculí.) E játékot többféleképen 
magyarázzák. Öt köveccsel (it-eoaóg) já tszhatták  egy fatáblán, ame
lyen ugyancsak öt vonal volt. Ezek közül a középsőt l e q à  y ça /x /x ÿ -  

nak nevezték. (Pollux, IX. 206.), A középső vonalon levő kavicsot 
(ezt nevezték ß a o ile vg-nak, sehol.) csak a legnagyobb szükségben volt 
szabad elm ozdítani. Innen van a közmondás, melyre a költő céloz. 
V. ö, W üstem an 99 1. (A ludus latrunculoruinhoz való hasonlóságot 
illetőleg lásd P—W. XII. 980. sk.)

14 Gúnyosan! Te olyan csúf vagy, hogy vaknak kell lennie, ha
beléd szeret! Érdekes e sorban a yaXóg kétféle felmérése: yáXá yaXà

. . .  V. ö, Kallim. I. himn, 55. és XXIX. epigr. (Wil.) 3. — Theokr. 
VIII. 19. (IffoV és leov).

15 A pásztorok szívesen esküsznek Pánra. V. ö. I. 3., V. 14.
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Ó csak a drága szememnek10 a íénye homályba ne veszne, 
Télemos16 17 a baljós vészjóslata bár be ne válnék, 
Szállna magára a vész és enmagzatja fejére!

25. Rajtam  a sor most, lássa: feléje se nézek ezentúl. 
Azt mondom neki, más a babám, majd félt, tudom,

[akkor !
Hej, Páián18 a tanúm, epedez keserűn a habok közt 
S barlangom lesi és nyájam  kíséri szemével.
Lám a kutyám is ugatja; mikor még érte hevültem, 

30. Lába közé húzott farkkal szűkölve fogadta.
Ügy érzem, majd eljön a nap, még küldene értem. 
Meg nem nyílik előtte előbb ajtómnak a zára,
Csak ha megesküszik, ő veti ágyamat itt a tanyámon, 
Nem vagyok én se olyan rút tán, mint a hire szárnyal. 

35. Megpillantom a múltkor az arcom a víz tükörében, 
Hetyke szakáll, fénylő egy szem karikája meredt rám. 
Szép vagyok én, igen, úgy láttam .19Hát még ez a

[fogsor . . .
Hószínűbb márványt nem lelni Paros20 szigetén sem. 
Háromszor21 köptem22 kebelembe, ne érjen igézet!23

16 V. ö. Hcrond, V. 59. és VI. 23. — Kallim. XXX. epigr. 
(Wil.) 6.

17 A jós Eurymides Telemos ad ta  Polyphemos tudtára , hogy 
egyetlen szemét Odysseus fogja kiszúrni. Odyss. IX. 507. sk., Ovid. 
Met. X III. 770. sk.

18 V. ö. V. 79.
19 V. ö. Verg. Eel. II. 25. nec sum adeo informis: nuper me in 

litto re  vidi, cum placidum ventis stare i mare. A kyklops naív hiú
sága m iatt nevetségessé válik.

20 Paros szigetének finom szemcséjű fehér márványa híres volt.
21 A hárm as szám a varázslásban fontos szerepet játszik. V. ö. 

II. 43.
22 A köpést V. ö. VII. 127., II. 62., XX. (Append. VI.) 11. — 

Kallim. frg. 235. (Schneider II. 477.) — Plin. N. H. XXVIII. 35.
23 A ßaOycav&ä-1 V. Ö. V. 13.
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40. Mint ahogyan, régen még, erre Kotytaris24 intett.
[Ott élt hajdan e vén javasasszony Hippotionnál.]25

*
Hangzik a dal, Daphnist karjába ölelte Damoitás. 
Egyik a sípját nyújtja, emez meg a cifra tilinkót.
És Daphnis furulyáz s Dámoitás fújja a sípot.

45. Zöld legelőn a tinók, az üszők mind táncba szökellnek. 
. . . Egyik sem győzött s nem lett egyik se' legyőzött.

24 K oty t(t)aris  öreg varázslónő nevével a költő valószínűleg 
K otytto  thrák  istennőnek Dionysosszal és H ekatéval összefüggő ku l
tuszára céloz. T isztelete Thrakiából elkerült Korinthosba (Syrakusai 
anyavárosába), sőt A thénbe is. Ünnepén a férfiak női ruhában tán 
coltak lárm ás zenekísérettel. A kultuszában részvevőket ezért y p í -  
y w o i - nak, vagy x íva tSos-oknak nevezték. T isztelete Korinthosból ké t
ségtelenül e lju to tt Szicíliába is, s így Theokritos is jól ismerhette. 
Lásd Sclfcvenn, P—W. XI. 1549. sk.

25 Ez a sor előfordul a XI. 16-ban is, ahol igazi helyén van. 
I t t  interpolatio. Több kiadó (Fritzsche—Hiller, Edmonds) itt mel
lőzi is.



Theokritos Vili. Daphnis és Menalkas dalversenye.
fBOYKO A I  A 2T A 1  ß' AAI>NI2 K A I  M E N A A K A 2. )

Itt megint a mítoszi Daphnis gulyás szerepel, aki még 
mint gyermekifiú találkozik legeltetés közben az éppoly 
fiatal Menalkas juhásszal. Mivel mindketten jól értenek 
az énekléshez, elhatározzák, hogy a pásztordalban ver
senyre kelnek. A győztesnek jutalmul egy-egy syrinxet 
tűznek ki és felkérik a közelben legeltető kecskepásztort 
a bíráskodásra. A dalolást Menalkas kezdte (1—32. v.).

Négy-négy sorból álló váltakozó dalt énekelnek disz
tichonokban. Tanúságot tesznek egymás iránti szeretetük- 
ről, dicsérik környezetüket, a természet szépségeit, azután 
M enalkas fiúkedvesét, Miiont, Daphnis pedig Nais-nimfát 
említi meg. Nem kell nekik gazdagság, ügyesség, csak 
kedvesükkel lehessenek, s gyönyörködhessenek a tenger 
vizében. Nem szégyenük szerelmüket, hiszen Zeus is sze
retett! (33—60. v.).

Rövid szünet után folytatják a versenyt, most már 
2—2 hexam etert felölelő szakaszokra osztva 8—8 soros 
dalukat. Megint Menalkas kezdi az éneket (61—62. v.).

Kéri a farkast, hogy kímélje a nyájat, majd szemre
hányást tesz kutyájának, amiért alszik, s végül biztatja a  
juhokat, hogy legeljenek, hadd legyen jó telt a tőgyük.

Daphnis arról szól, hogy őt legeltetése közben meglátta 
egy szép lány, meg is dicsérte szépségét, de ő tudomást 
sem vett róla, mert neki csak az állatokban s a szabad 
ég alatti pihenésben telik a kedve (63—80. v.).

A kecskepásztor Daphnist jelenti ki győztesnek, m ert 
az ő dala méznél édesebb. Maga is szívesen tanulna tőle,
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s tandíj fejében fizetne neki egy jól tejelő kecskét. Daph- 
nis úgy örvendett győzelmének, mint egy kis szarvasborjú, 
M enalkas pedig búsult veszteségén, mint egy most férjhez* 
ment hajadon (81—93. v.).

*

Ezt a pásztorkölteményt a legkülönbözőbb módon 
értékelik. Sokan az egész költemény eredetiségét két
ségbe vonják,1 mások csak egy részét tartják  Theokritos 
eredeti alkotásának1 2 (1—30. és 63—93, v.). Fritzsche sze
rin t3 Theokritostól származik ugyan, de nem m aradt ránk 
teljesen.4 * Fritzsche—Hiller (132. 1.) sem lát elég okot arra, 
hogy Theokritostól elvitassa.3 Wilamowitz elismeri, hogy 
egyes részek igen sikerültek, hogy fölötte ügyes a fejlődő 
gyermekiélek jellemzése,6 de a több helyütt látható fel
tűnő utánzás és az itt-ott sántikáló verssorok miatt mégis 
azt mondja: ,,crederes carmen non tam a poeta profectum 
esse quam ab homine erudito Musarum amico, cui semel 
deae subriderent."7 A nyelvi és verselési sajátságok miatt 
Körte8 sem ta rtja  Theokritos művének.

A költemény egységének és theokritosi eredetének 
leghevesebb védelmezője Taccone, aki szerint ez Theokri
tos egyik legpompásabb műve (una delle cose più squi
site di T.), m ajd meg csodálatos művészi alkotásnak 
(mirabile prodotto dell’arte sua) nevezi.9 A 32. sort ugyan 
ő is interpolatiónak tartja  s elismeri, hogy a disztichonos 
szakaszok hiányosan m aradtak fenn, e m ellett azonban a 
legnagyobb lelkesedéssel hódol Theokritos ama művésze-

1 V alckenaer, Meineke, legutóbb Edmonds 109. 1.
2 G. Hermann, Opusc. V. p, 87.
3 1870. la tin  kiad. I. 258. 1.
4 így gondolkozott W üstemann 134. 1. is. A különböző régebbi 

vélem ényeket lásd Fritzsche 1870. latin  kiad. 257. sk,
3 V. ö. Cholmeley 249. 1.
6 Te*tg. 122. 1.
7 Bue. Gr.2 p. 159
8 Hell. Dicht. 264. 1.
9 Taccone 93. 1.



tének, mellyel a szereplők jellem rajzát oly hűségesen 
megalkotta. Igen jól kellett ismernie az ilyen gyermek- 
ifjak lelkivilágát.

Daphnis és M enalkas most érkeztek a pubertás ko
rába: már nem gyermekek, de még nem is ifjak. Pajzán 
ötleteik hirtelen támadnak, s éppoly gyorsan tovatűnnek. 
Szívesen foglalkoznak olyan tárggyal, melyet ők még in
kább csak hallásból, mint saját tapasztalataikból ismernek. 
Vidám, gyermekies gondatlanságukban igazán tudnak lel
kesedni a pásztorélet szépségeiért.

Taccone nem ütközik meg a pásztormimusokkal való 
hasonlóságokon sem, mert — mint az alexandrinus kor 
költői általában — Theokrítos is szereti önmagát ismételni. 
Szerinte (94. sk. 1.) mind a kézirati hagyomány, a jellemek 
rajza, a költemény szerkezete, mind annak nyelve, stílusa, 
verselése és végül irodalmi hagyománya is az eredetiség 
mellett szólnak.

*

Theokrítos legutóbbi kiadója, Legrand azonban a köl
teményben levő ellentmondásokat sorról-sorra véve, meg
győző erővel m utatta ki, hogy három, eredetileg egymástól 
független részből áll és pedig 1. a disztichonos, 4—4 soros 
szakaszokra oszló dalból (33—60. v.), 2. a hexameteres 
dalból (63—80. v.), és 3. az elbeszélő és párbeszédes so
rokból, melyekkel az előbbi két különálló dalt egy későbbi 
költő egyetlen költeménybe foglalta össze. Legrand főbb 
érvei a következők:

1. Daphnis és Menalkas az elbeszélő és párbeszédes 
részben még gyermekit jak (3. v. avrjßco, 29., 61. és 81-ben 
7UÛÔSS, a 88-ban Daphnis nalg,, a 93-ban äxprjßog; Menal
kas a 15— 16-ban fél szüleitől). Ilyenek a hexameteres 
dalban is (Menalkas a 64-ben inimóg, 66-ban 7icűg; Daph
nis a 72—75-ben a lány előtt csaknem szégyenli magát, s 
a 76—80-ban is csak a pásztorélet örömeire gondol). A 
disztichonos részben azonban úgy beszélnek magukról, 
mint ávrjQ-TöX (59. v.), s úgy látszik, mintha a szerelem te
rén személyes tapasztalatokkal is rendelkeznének (47—

1 0 8  THEOKRITOS V il i .  D A PH N IS ÉS M ENALKAS DALVERSENYE.
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44., 43—48., 55., 57—60. v.). Tehát az ellentmondás 
kétségtelen.

2. Az elbeszélő és párbeszédes részben Menalkas ki
zárólagosan juhász (9., 14., 15. v.), úgy a hexameteres dal
ban is (a 63. v. èçicpœv-ja hibás olvasás oxsçicpœv helyett, 
Ahrens), a disztichonos részben azonban egyszer juhász 
(35. v.), máskor meg kecskepásztor (45., 49—50. v., a 
megkülönböztetést v. ö. I. 80-nál). Az ellentmondás tehát 
itt is nyilvánvaló.

3. A hexameternek és disztichonnak ugyanabban a 
költeményben való ilyetén keverését a szigorú verstani sza
bályokhoz alkalmazkodó alexandrinuskori költők nem en
gedték volna meg maguknak.

4. A disztichonos dal feltűnően megrongált állapotban 
m aradt fenn. (Mind az 5., mind a 6. versszakot Menalkas 
dalolja, tehát hiányzik mindkettőnél Daphnis felelete. A 
Daphnis 7. szakasza előtt viszont Menalkas sorai vesztek 
el.) Ennek a fölötte csonka résznek a hagyománya nem 
lehet közös a többivel.

5. Ha Theokritos valódi alkotásai közé tartoznék, nem 
lenne ugyanaz a címe, mint a VI-nak.

6. Hogy már Antemidoros felvette kiadásába, nem 
bizonyít Theokritos szerzősége mellett, mivel Artemidoros 
az összes bukolikusokat adta ki.

7. A kétségtelenül Theokritostól származó bukolikus 
mimusokkal sok hasonlóságot árul el.10 A nem énekelt 
részben igen feltűnő az V. mimussal való egyezés. Mind
kettő nagyon hasonlóan adja elő a versenyrehívást, a ju
talom megállapítását, a bíróválasztást, a győztes kihirde
tését és megdicsérését s végül a győzelem következmé
nyét. Theokritos valódi költeményeiben ilyen utánzás 
nincs, mert ő a tárgy azonos volta m ellett is meg tudta 
találni a kidolgozásban való változatosságot.

Nem számítva a prosodiai és metrikai rendellenessé
geket (14?* 15. v.), a szókincsben mutatkozó eltérést (62.

10 így a VI. mimussal (m indkettőben az ideális Daphnis szere
pel); a többire nézve lásd a jegyzeteket.



V .) ,  a szokatlan szerkezeteket (6., 28. v.), az egyhangú 
fordulatokat (5., 11., 30., 61. v.), meg hogy itt Daphnis 
történetét egészen másképpen adja elő, mint ahogy az I. 
mimusban láttuk, már a fenti érvek alapján is igazoltnak 
tekinthetjük Legrand megállapítását, mely szerint a nem 
énekelt részek idegen kéztől származnak, a két eredetileg 
különálló dal szerzője azonban maga Theokritos lehetett.11

A dalok theokritosi eredete mellett bizonyítanak a 
Kallimachosszal11 12 és Asklepiadesszel13 való egyezések. Vi
szont a Vergiliusnál előforduló utánzások csak a költe
mény régisége, de nem egyszersmind Theokritos szerzősége 
mellett is bizonyítanak.14

*
Színtere az 56. v. szerint a bukolikus költészet ha

zája: Szicília.
*

A költemény nagy speciális irodalmából megemlítjük 
a nevezetesebb munkákat: Brinker, 23 sk., — E. Fairon, 
De l'authenticité de l'idylle VIII. du recueil de Theocrite, 
Rev. de l'instruction publique en Belgique, 1900 (XLIII), 
237. sk., — K. Kattein, Theocriti idylliis octavo et nono 
cur abroganda sit fides theocritea, Paris, 1901., — A. 
Rostagni, Sull’autenticità dell'idillio V ili, di Teocrito. Atti 
della Reale Accad. delle Scienze di Torino XLVIII. 
(1912/13.)
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11 Bue. Gr. II. 13. sk.
12 60. v., 32. jegyz.
13 60. és 76. v., 32. és 38. jegyz.
14 A világirodalom ra te tt h atását lásd Fritzsche 1870. latin kiad. 
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Theokritos Vili, Daphnís és Menalkas dalversenye.

Szép Daphnís1 csordást a hegyek közt érte
[Menalkas.*

Ott tereié nyáját a juhász hegyi dús legelőre. 
M indkettő göndör, fürtös, deli ifjú legényke,3 

M indkettő nótát jól értő pásztori sípon.4 
5. Daphnist látja, legott szólítja a hetyke Menalkas: 

„Bőgő5 nép őrzője! Ne kezdjünk pásztori versenyt? 
Jól tudom, én maradok kettőnk közt győztes a

dalban!”
Daphnis ilyen szóval sebten felel a kihívónak: 
„Gyapjasok őre, dalolj, sípolj bár megszakadásig,

10. Győztes mégse lehetsz! Nem versz le te engem a
dalban!”

Menalkas
Meglássuk! nosza szabd meg hát, mi a győzelem

[ára6?

1 Itt a költő Daphnis tö rténetét nem úgy ad ja  elő, amint az 
I-ben láttuk. — Ezt a tárgyat, Daphnis és M enalkas versenyét fe l
dolgozta Sositheos is (TGF2 821. Nauck), de nála Pán volt a bíró 
(itt a kecskepásztor, 26. v.), s Daphnis Thaleiát — Partheníos (29.) 
szerint pedig Echenaist — vette nőül (itt N aist 93. v.). Érdekes Ser- 
viusnak is D aphnisra vonatkozó megjegyzése (ad Verg. Eel. V III. 
68.), mely szerint P im pleát szerette. (Sehol.) V. ö. I. Bev.

2 M enalkas nevét Vergilius átvette (Eel. III. 13., V. 4., X. 20.). 
H erm esianaxnál is szerepelt. (Hypoth. Theokr. IX.)

3 '^y/Sog-nak a 15 évesnél fiatalabbakat nevezték. Sehol.
4 V. ö. Verg. Eel. VII. 4—5. ambo florentes aetatibus, A rcades 

ambo, et cantare pares et respondere parati.
5 V. 7?. Hör. Epod. II. 11. sk. mugientium . . .  greges.
6 így az V. 21. sk.-ben is. — A hímnemű äs&Aos-t (verseny

játék) használja a semlegesnemű à s d - l o v  (versenydíj) értelmében. 
Fritzsche—H iller 133.
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Daphnis
Meglássuk! nosza halld meg hát, mi a győzelem ára?

Menalkas
Olyat szabj, méltó legyen a két versenyezőhöz!

Daphnis
Borjút a csordás, bárányt hoz7 a pásztor, anyányit! 

Menalkas
15. Jaj, dehogy is bárányt! hiszen egyre, csak egyre

[szapulgat8
Édesanyám s az apám számot vészén este a nyájról.9

Daphnis
Szabj no, amit te akarsz, hogy díjul kapja a győztes.

Menalkas
Egy sípot remekeltem a múltkor sárga viasszal,
Ládd-e! Kilenc hangon szól ra jta  a pásztori nóta.10 11

20. Ezt szabom én díjul, de bizony nem bántom apámét

7 A ^ ^ s- t hosszúnak veszi, bár magánhangzó következik utána. 
Az 5. és 6. láb között hiatus m aradt.

8 A .15. sorban is van az előző soréhoz hasonló hiatus, azon
kívül az 5. láb arsisában hosszúnak veszi a rövid og szótagot. (V. ö. 
XV. 100.)

9 A gondolatot v. ö. Verg. Eel. III. 32. sk. de grege non ausim 
quidquam deponere tecum: est mihi namque domi pater, est iniusta 
noverca: bisque die num erant ambo pecus, a lter et haedos. V. ö. még 
Theokr. IV. 3—4.

10 A syrinx (fistula) fokozatosan csökkenő nádszárait viasszal 
kötötték össze. Rendszerint 7 nádszárból állo tt (Ovid. Met. II. 682. 
— Verg. Eel. II. 36.). Itt 9 szárúról beszélnek, mint valami különösen 
becsesről (Fritzsche—H iller 134.). Ilyen 9 szárú látható szicíliai és 
arkadiai érmeken (Daremberg—Saglio, Diet s, v. Syrinx). — Theo- 
kritos Syrinxének 10 szára van. Említi még I. 129., IV. 28., V. 4-ben. 
Az új görög pásztorok még ma is használják.

11 Az optativus * e v  nélkül Theokritos bukolikus költeményeiben 
nem fordul elő, Fritzsche—H iller 134.
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Daphnis
Van sípom nekem is; remekeltem sárga viasszal, 
Nézd-e: kilenc hangon szól ra jta  a pásztori nóta.12 
Nem régen faragám, ujjam  fáj most is azóta. 
Megsebezém, amikor vagdostam a nádat a síphoz.

Menalkas
25. Bíró kellene még versenyben dönteni köztünk.13

Daphnis
N é z d  a  g i d á k n a k  a  p á s z t o r a !  L á t o d - e ?  S z ó l j a k - e

[néki?
Ott akinek nyáját a fehér14 ebe egyre ugatja?

*
S jön hívó szójukra a pásztor, dalban ítélni.
V árja a dalt, s felharsan a pásztori nóta az ajkon. 

30. Sors jelölése szerint, elsőnek fújja Menalkas.
S Daphnis a dalt elkapva tovább szövi pásztori

[ s í p j á n .
Kezdi Menalkas, s így zendül fel a váltogató dal.15

*

Menalkas
Völgytorkok, folyamok kegyes istene.16 Hogyha

[Menalkas
Pásztori édes dalt zenge kicsiny fuvolán,17 

35. Báránykám vígan legelésszen a zsenge mezőben,
És Daphnis tinaját messze kerülje a baj!

12 Érdekes az ïoor (loov) kétféle felmérése.
13 V, ö, V. 6Î. sk.
14 V. ö. V. 103., hol «Pciùaços tulajdonnév volt.
15 V. ö. Verg, Eel, VII. 18. sk. — Ezt a  sort sokan, (Fritzsche— 

H iller), a következő, 32. sort pedig a legtöbb kiadó és fordító (Zieg
ler, Cholmeley, Taccone) interpolatiónak tartja .

16 AMolyók isteni eredetűek, m ert Okeanostól és Tethystől szár
maznak. Sehol.

17 A disztichonnak más verssel való keverésére nézve v. ö. 
Eurip Androm, 103. sk.

A görög bukolíkusok költeményei. 8



Daphnis
Források, legelők, hímes zöld rétek, amikről

Daphnis zengedezett, mint a dalos csalogány, 
Hízzék jószágom, gyarapodjék! És a Menalkas 

40. N yáját illatozón várja a bő legelő.18

Menalkas
40 Kettőt ellik a kecske, a bárány; zümmög a méhe,
46 Tömve a dús kaptár és sudarabbak a fák
47 Ott, hol a szép Mílon19 jár; ámde ha másfele fordul,
44 Tikkadoz a pásztor s szárad a fű a mező , . .

Daphnis
41 45. Ébredező kikelet mindenfele, vígad a jószág
42 Tejtől duzzad a tőgy, s íratos ottan a rét,20
43 Merre a szép Náis21 jár; ámde ha másfele fordul,
48 Csorda meg a csordás bágyadozón epedez.22

Menalkas
Jó  kecskéim férje,23 bakom, jere! Várja az erdőn 

50. Csermely csörgedező friss vize gyönge gidám. 
Szép szeretőm tán arra vetődik. Mondd neki: ,,Miion, 

Nézd Proteus istent, őmaga őrzi a nyájt!”24

[Daphnis
(Hótehenek hóférje, bikám, jere! Erdei nimfák 

Hüs cseppet csalják vízre üszők seregét!

18 E két első versszak művészies szim m etriáját különösen k i
emeli Couat, Poésie Alex. 415. 1.

19 Miion nevét v. ö. IV. 6. és X. 7.-ben. — A sorok ilyetén 
áttétele — Bindem anntól (ford. 1793.) származik.

20 V. ö. Verg. Eel. VII. 59. Phyllidis adventu nostrae nemus 
omne virebit.

21 Nais neve előfordul az Iliasban (VI. 21., XIV. 444.) is.
22 V. ö. Verg. Eel. VII. 55. sk. omnia nunc rident; at si for- 

mosus A lexis montibus his abeat, videas et flumina sicca.
23 V. Ö, Verg. Eel. VII. 7. vir gregis ipse caper.
24 Em lékeztet az Odyss. IV. 400. sk.-re (Taccone 106.). Az ere

deti a fókákat említi, m ert azoknak is olyan bűzük van, mint a 
kecskéknek. (Legrand II. 18.) Ez után hiányzik Daphnis felelete.
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Szép Náis tán arra vetődik. Mondd neki: „Látod, 
Phoibos is Adm etost pásztoraként uralá!”)]25

Menalkas

Adnák bár Kroisos kincsét, s a Pelops26 birodalmát, 
S gyorsabban futnék, mint a sebes zivatar:27 

55. Jobb nekem itt m elletted zengnem a szikla tövében,23 
Míg a futó hab zúg,29 míg legelészik a nyáj.30

Daphnis

T é l b e '  l e h u l l  a  f a  l o m b j a ,  f o l y ó t  a  n y á r  k i a p a s z t j a . . .  
V a d r a  l e s  a  h á l ó ,  l è p r e  k e r ü l  a  m a d á r .

Átka legénynek a lány ragyogó szeme.31 Látod-e nagy
[ Z e u s :

60. Jársz te is úgy, ahogy én járok a lányok után.32

*

25 A fordításban — D aphnisnak zárójelbe te tt feleletében 
—  Vértesy Fritzsche 2 128. 1. tartalm i elgondolását követte.

26 Pelopsot V. ö. Tyrt. XII. 7. (Bergk. PLG. II.3 p. 402.)
27 V. ö. Tyrt. XII. 4. (u. o.)
28 A sehol, szerint ezek Daphnis szavai és M enalkasra vonat

koznak. Daphnis és M enalkas szerelm ét feldolgozta H ermesianax 
(frg. 2., Bach Phil. Coi., Herrn. Col. atque Phan. rei. p. 112.), a 
cselekvényt Euboiára helyezve. V. ö. Prescott, Class. Rev. 1903., 
110. sk.

29 Az eredetiben êGoq&v tà v  S in sX àv èg äXa. Tehát az esemény 
a szicíliai tengerparton van. Ugyanez a kép XI. 18-ban.

30 Ezután ismét elveszett Daphnis felelete és M enalkasnak is 
egy szakasza (Taccone 107., Legrand II. 19.). W ilamowitz az itt 
következő, D aphnisnak tu lajdoníto tt sorokat is interpolatiónak 
ta rtja .

31 V. ö. Verg. Eel. III. 80. sk. triste lupus stabulis, maturis 
frugibus imbres, arboribus venti, nobis A m aryllidis irae.

32 E rre az utolsó két sorra em lékeztet Kallim. LII. (Wil.) 
epigr.-nak utolsó két sora: ovqávie Z s v • nai oú tíot' rjoáofrrjg. V aló
színű, hogy itt Kallimachos Theokritost utánozta, m ert az epigr. 1. 
sorában rwsvét is említi. (Különben a Theokritos-név nem volt ritka. 
Fritzsche—H iller 139. — Cholmeley 253. V. ö. Bacchyl. frg. 18. 
Blass3 p. 167.) A két költő közötti kapcsolatra vall Kallim. XLVI. 
Polypham osra írt epigramm ája (Theokr. VI. és XI.), valam int az

8 '



Szóba a szót öltvén, így zendül a pásztori ének.
S  v á l t o g a t ó  n ó t á j u k  u t á n  k e z d  d a l b a  M e n a l k a s : 33

*

Menalkas

Kíméld ordas a báránykát kíméld az anyákat!
Bárha kicsinyke legény a roppant nyájnak az őre. 

65. Hej, Bundás!34 nem kéne talán ily mélyen aludnod!35 
Éber eb őrzi a nyájat, amíg ily gyermek a bojtár. 
Tépd csak, nyájacskám  a selymes füvet a réten, 
Jut-m arad is, hiszen új fűszál zsendűl a helyébe’.

Csak legeléssz, legeléssz, amíg duzzad, dagad a tőgy 
70. S báránykád bőven szopik és bőven fej a pásztor.

*

Elhal a dal, s Daphnisnak az ajkán harsan a párja. 

Daphnis

Lát az az éj szemű lány, ahogy arra tereltem  a
[csordám,

S  k é t s z e r  i s  e z t  s u s o g á :  , , b e  n a g y o n  s z é p ,  ó  b e  n a g y o n
[szép.”33

Szólni se bírtam, a szívem is úgy dobogott a szavára. 
75. Csak lesütött szemmel ballagtam a csorda nyomában.
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LI. B erenikéről szóló epigr. (Theokr. frg. Berenike és XVII. 57.) 
Fritzsche 1870., I. 258. 1. — Legrand II. 13. sk. — Em lékeztet azon
ban ez a két sor még a samosi A sklepiades egyik epigramm ájának 
(Anth. Pal. V. 167., 5—6.) utolsó soraira is, hol a kedvese a jta ja  előtt 
szenvedő szerelmes Zeushoz kiált, L. lentebb a 38. jegyz.

33 Taccone (100. 1.) ezt a  két sort betoldásnak tartja . F e l
tűnő, hogy az (ySá-t használja áoiőd helyett.

34 Az eredetiben Aà^ntov^oç, olyan kutya neve, melynek farka 
vöröses, mint a rókáé (Sehol. — V. ö. Ovid. Met. III. 206. Melam- 
pus, ugyancsak kutyanév. Fritzsche—H iller 139.).

35 Em lékeztet az Ilias II. 24-re (Sehol.), összevethető a ma
gyar népdallal: Sajó kutyám, hej de mélyen aluszol . .  .

36 A y . a l ó g szót így ismétli Kallim. XXVIII. epigr. (Wil.) 5- 
V. ö. Bion I. (Append. X.) 71.
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Édes a borjú hangja, de édes a szél-zizegés is . . .
[Hát a tinó, a tehén bőgése be édes a réten.]37
S édes az ér partján  szunnyadni a nyári időben. . .38
Tölgyet a makk díszíti, az alma az almafa-ágot;

80. Csorda a csordását, borjú dicséri az anyját.39
*

Végire értek a pásztori dalnak, szólal a bíró:
,,Ó hogy tudsz így zengeni Daphnis, ily andalitóan?
A lépes méznél édesb dalt önt a te ajkad!40
T é g e d e t  i l l e t  a  g y ő z e d e l e m ,  n e s z e  v e d d  a  t i l i n k ó t !

85. Hej Daphnis, Daphnis, ha te ilyen dalra tanítnái,
Azt a szarvatlan41 kecskét kapnád a fejében.
S  c s o r d u l t i g  t e l n é k  m i n d i g  s a j t á r o d  a  t e j j e l . ” 42

*

Ugrándozva szökell örömében, tapsol az ifjú,
Mint a szopós borjú vígan fut az anyja elébe.

90. S búnak ereszti fejét a versenyt vesztve Menalkas.
így búsúl a leány, akinek pártá ja  leh u llo tt. . .43
Daphnisból így lett a pásztornép szemefénye44
S ifjú legényke korában a szép Náisnak45 a férje.

37 A IX. 7-ből tévesen kerü lt ide. (Taccone 108.)
38 V. ö. Verg. Georg. II. 469. sk. (Legrand II. 20.). — Ezek 

a sorok megint A sklepiadesre (Anth. Pal. V. 169.) emlékeztetnek. 
M inthogy A sklepiades nevét Theokritos a VII. 39. sk.-ben is nagy 
tisztelette l említi, nem lehetetlen, hogy e két helyen kívül is van
nak őrá vonatkozó célzások a V III. két dalában. (Legrand II. 15. 1.)

39 V. ö, Verg. Eel. V. 32. sk. Vitis u t arboríbus decori est, 
u t vitibus uvae, u t gregibus tauri, segetes, u t pinguibus arvis. — 
Anth. Pal. IX. 65. — Cholmeley 254.

40 V. ö. Herond. III. 93.
41 A ( i t - r v l o s  jelentésével foglalkozik Edmonds, Cl. Rév, 1912., 

245. — The Bue. Poets. 118. sk. (youngest and sm allest).
42 Taccone 101. sk, szerint a kecske fe la ján lását nem kell ko

molyan vennünk, m ert az egy gyerek m unkájáért igen nagy d íja 
zás lenne.

43 Em lékeztet Sapphóra (frg. 109. Bergk, PLG. III.4 p. 125. 
— Taccone 102. 1.).

44 V. ö. Verg. Eel. VII. 70.
45 V. ö. az 1, sorhoz írt jegyz.
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Egy pásztor találkozik Daphnisszal és Menalkasszal, 
s felszólítja őket, hogy míg gulyáik legelnek, keljenek 
egymással dalversenyre. Daphnis énekel először (1—
6. V.).

Dicséri az állatok hangját, majd az ő hűs forrás mel
letti pihenőhelyét. Ezt azoknak a borjaknak a bőrével 
takarja, melyeket a szikláról lesodort a vihar. Rajtuk he- 
verészve fittyet hány a nyári melegre (7— 13. v.).

Menalkas édes anyjának nevezi az Aitnát: sziklái 
közt, barlangban van az ő otthona. Büszkén nézegeti ju- 
hait, kecskéit. Az ezek szolgáltatta bundán pihen, miköz
ben a tűzön készül kedvenc étele, s ő tudomást sem vesz 
a tél hidegéről (15— 21. v.).

A bíró m indkettejüket megajándékozza: Daphnisnak 
pásztorbotot, M enalkasnak pedig egy kagylóhéjat ad. Az
után búcsút mond a múzsáknak. Eszébe jut egy dal, s 
azt elénekli. A költészet iránti mély vonzalmáról tesz 
benne tanúságot (22—36. v.).

*

E költeményben — melyet Wilamowitz1 szánalmas
nak és az egész költemény legrosszabb darabjának tart 
— igen sok kifogásolni valót lehet találni. Ilyen, hogy az 
1—6. sor mimusi jellegű, utána mégis elbeszélő rész kö
vetkezik; a 3. sk. sorokban mindkét pásztor gulyás, a 17. 
szerint Menalkasnak mégis kecskéi és juhai vannak. Az-

Theokritos IX. Daphnis és Menalkas.

1 Textg. 122. és 203. 1.



THEOKRITOS IX. DAPHNIS ÉS MENALKAS. 119

után Menalkas dicsekszik gazdagságával (16. sk.), s mégis 
barlangban lakik és pacalt eszik.2 Ezeket az ellentéteket 
s a költeménynek más hiányait3 nem lehet azzal meg
magyarázni, hogy talán csak igen hiányosan m aradt fenn. 
El kell fogadnunk az újabb Theokritos-kutatók ama csak
nem egyhangú véleményét, mely szerint ezúttal nem 
Theokritos, hanem csak egy őt utánzó, későbbi bukolikus 
költő alkotásával van dolgunk.

Fritzsche4 ugyan még azt gondolta, hogy Theokritos 
első kiadója összeszedte a költő töredékeit (7—21. v.), 
azokat egy költeménybe foglalta, írt hozzájuk bevezetést, 
s az így keletkezett idillt a bukolikus gyűjtemény végére 
helyezve, ellátta epilógussal is. H iller5 szerint is mint be 
nem fejezett rész m aradt fenn a 7—27. sor a Theokritos- 
hagyományban, de az ügyetlen 1—6. és 28—36. sorok már 
semmiesetre sem származhatnak Theokritostól, bár elég 
régen ide kerülhettek, amint Vergilius utánzása bizonyítja.

Taccone6 nem helyesli a 10— 11. sorban a borjak 
„fehér" jelzőjét, mert máshol7 Theokritos ezt a kecskékre 
mondja; a xójuagog itt (11. v.) a borjak, máshol8 a kecskék 
kedves étele; visszatetszőnek talá lja  azt a közönyt, mely- 
lyel Daphnis a borjak pusztulásáról beszél (10— 11. v.), 
valamint Menalkasnak a 16. sk, sorokban gazdagságával 
való kérkedését. Ezekért, továbbá a szokatlan bevezetés, 
a 2. sorban levő esetlen ismétlés, a 9. sor pongyolasága 
és a dalokban tapasztalható keresettség miatt — nem is 
számítva a nyelvi és metrikai szempontból tehető kifogá
sokat — Theokritoshoz az egészet m éltatlannak talá lja  és 
későbbi alkotásnak tartja.

W ilamowitz9 szerint egy embernek lehet ugyan a

2 Wilamowitz, Textg. 208. sk.
3 L. lentebb és a jegyzetekben.
4 F ritzsche2 132. 1.
5 Fritzsche—H iller 142. sk.
« *p9. sk. 1.
7 III. 34.
8 V. 129.
9 Textg. 204. sk.
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munkája, de ez nem Theokritos volt, hanem egy későbbi 
„szalonbukolikus", akinek az életről s főként a pásztor
életről fogalma sem volt. Ügyetlenül utánozza a VIII. 
költeményt: a 7. sk.-ben Daphnisszal a VIII. 76. sk. alap
ján mondatja, hogy a borjú bőgése édes. Ez ott jól hang
zott a gyermek szájából, aki még egészen a gulyához ta r
tozónak érzi magát, itt azonban az utánzónál ez a meg
állapítás nem helyénvaló. A ztán mivel maga a finnyás 
költő a világért sem ülne le a csupasz gyepre, mielőtt 
a rra  szőnyeget nem terített, ugyanezt téteti pásztoraival 
is (9. sk.). Helyesen mondja Wilamowitz: ,,Im Sommer 
sich an eine kühle Quelle legen, das ist gewiss behaglich; 
aber wer sich einen Pack Rinderfelle unterlegt, ist ein 
Narr, der die schöne Quelle und den kühlen Rasen nicht 
verdient."10 11

Legrand11 tekintettel arra a számos érintkező pontra, 
mely e költemény és a Theokritos igazi bukolikus mimusai 
között fennáll,12 továbbá az olyan szavakra és szóala
kokra, melyeket Theokritos nem használt,13 valószínűnek 
tartja , hogy a szerzőt Theokritos egyik utánzójában kell 
keresnünk. Nem lehetetlen, hogy ez a későbbi bukolikus 
költő éppen a szicíliai Moschos vagy pedig az ő környeze
tének egyik tagja volt.

Cholmeley14 az egyetlen, aki a 22. sk.-ben személyes 
vonatkozásokat látva, s a 29. sorban említett pásztorokat 
Theokritos kosi barátainak tartva, kitart Theokritos szer
zősége mellett.

A költemény színtere kétségtelenül Szicília (15. v.).

10 Textg. 208. 1.
11 Bue. Gr. II. 26. sk.
12 Ilyenek: IX. 6. és V. 44—61., IX. 31—2. és X. 30—31., IX. 

33—34. és V. 51., XV. 125., IX. 9. sk. és V. 50—51., 56—57.
13 Ilyenek: az 1—2., 28. és 32-ben ibíóá - doiSd helyett, a 18- 

ban Típóg - tíotL helyett, a 24-ben d v — ne helyett, a 29-ben TtaQáv- 
7taqéu>v helyett.

14 22. sk. és 255. 1.



Csapjunk dalversenyt Daphnis! Kezdd el te a nótát,1 
Kezdd te el a nótát, aztán folytatja Menalkas.1 2 
Borját az anyja alá, az üszőt csak ereszd a bikával,3 
Hadd legelésszenek és kószáljanak itt a csalitban.

5. Messzire nem tévednek, amíg te a pásztori nótát 
Elfújod s dalban felel a te dalodra Menalkas.

*

Daphnis

Édes a kis borjú bőgése, tehénnek a hangja.4 
Édes a pásztor sípja, de édes az én nótám is.5 
Lombból vetve az ágyam; a hűs csermelynek a

[partján
10. Hószínű borjaknak a bőre halomba terítve:6

Vad szél völgy fenekére sodorta a sziklatetőről.
Éget a nyári verő, megaszal, de csak annyira bánom, 
Mint a szülő feddő száját, ha szerelmes az ifjú.

*

Theokritos IX. Daphnis és Menalkas.

1 Az eredetiben az 1. sor bukolikus caesurája előtt spondeus 
van, ami az igazi bukolikus költeményekben nem fordul elő. (V. ö. 
V III. 13. és 32.)

2 Feltűnő a  Verg. Eel. III. 58. sorával való egyezés: incipe 
Damoeta, tu deinde sequere, Menalca. Ahrens, Philol. XXXIII. 393. 
sk. szerint e görög sor szerzője utánozta Vergiliust. (!) V. ö. még 
Verg. Eel. V. 51. és IX. 64. sk.

3 E sor coniecturáját legutóbb Edmonds kísérelte meg (Cl. 
Rév. 1912.,>245. 1.).

4 Ez a sor innen kerü lt a V III. 77-be is.
5 V. ö. V III. 78. sk.
6 V. ö. V. 50.
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így dallott Daphnis, s a nótát kezdi Menalkas.7

Menalkas

15. A itna8 te édes anyám, völgyedben a házam a barlang, 
Boltozatos sziklák a tanyám. Álmodni se mernék:9 
Hány mekegő kecském, birkám legel itt a hegyek

[közt.
Gyapjas bunda a lábam alatt és bunda fejemnél, 
Tölgyfa tüzénél fői a savós bél,10 11 déli viharban

20 Bükkfa-hasáb melegít, annyit se törődöm a téllel, 
Mint a fogatlan vén a dióval a lángosa m ellett.11

*

Tapsolok a nótának, ajándok a bére a dalnak, 
Daphnis apám földjén szökkent fütyköst kap, a

[mester
Nem tudná gáncsolni sudár szép szálfa növését.

25. Cifra csigát visz a másik, amit rég H ykkara12 táján

7 Ez az ide nem találó sor ügyetlen betoldás. Legrand II. 23.
8 V. ö. I. 65.
9 Célzás erre a közm ondásra őoa' év  &velq(j> <péqsiv. Sehol..
10 A pacalt (x ó q ia )  mézzel és te jje l elkészítve szívesen ették. 

(Sehol.). A mai görögöknek is egyik legkedvencebb csemegéje a
xOKOpérGta.

11 V. ö. Verg. Eel. VII, 49. sk. Hic focus et taedae pingues, 
hic plurim us ignis semper, et assidua postes fuligine nigri. Hic tan 
tum Boreae curamus frigora, quantum aut numerum lupus, aut tor- 
rentia flumina ripas.

12 H ykkara (Bergk, Legrand) vagy H ykara (Meineke, Ahrens) 
egy ilynevű szicíliai városra vonatkozik (Thuk. VI. 62.), melynek 
mai neve Carini. A legtöbb kódexben azonban TCérqaiotv èv ’Ixaqícuoi 
van (Wilamowitz, Edmonds), a sehol, szerint pedig Szicília szik
láinak egy részét nevezték így (V. ö. E. Kind, Beri. Philol. 
Woch. Sehr. 1912., 1513.). W ilamowitz Textg. 203. 2. j. lehetséges
nek ta rtja , hogy ha nem is éppen az Aegei-tengernek Ikarosról el
nevezett szigetére, Ikaríára  gondolt a költő, m indenesetre az Ikariai- 
tenger valam ely szik lájára célzott. Az A egei-tengeren ugyanis való
ban előfordul, hogy a szél a sziklákról lesodorja a marhát. A köl
temény szerzőjét nem bán to ttta  az, hogy Szicílián játszó költem é
nyébe e szigettől ily távoleső helyet belekeverjen.
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Parti kövekbe' halásztam, a húsát ötfele vágtam, 
Ötnek elég volt. S ő csiga-kürtjét fújja legottan . . .

*
Most kegyes istennők, jóságos pásztori múzsák,13 
Ügy, ahogy akkoriban dallottam 14 15 előttük a nótát,

30. Súgjátok, hólyag ne fakadjon a nyelvemen érte.13

Hangya a hangyát és a tücsök kívánja a párját, 
Sólyom a sólyomnak kedves, nekem a dal, a múzsa. 
Verje fel a házam mindig dal, a kikelet sem,
Álom karja se kell inkább; a virág se’ a méhnek 

35. Lelkem a múzsákat mindig áhítja: akikre
Rámosolyogtak, meg nem bűvöli már soha Kirke.16

13 V. ö. I. 144.
14 Legrand II. 25. sk. Bücheler coniecturáját elfogadva äeiGa h. 

Sxovocc-1 ír, s az itt em lített dalokon ( á i ó á v  h. is á i á á g - t  olvas) 
Daphnis és M enalkas imént hallo tt dalait érti. Szerinte egy olyan 
másoló ron to tta  el a szöveget, aki a 31. sk.-ben egy dalt sejtett, 
pedig ez csak az elbeszélőnek a költészet iránti lelkes szeretetét 
tanúsítja . így szervesen kapcsolódnának ezek a sorok az előbbiek
hez, s nem kellene epilógusnak tekinteni őket.

15 A sehol, szerint az asszonyok azt ta rto tták , hogy annak 
nyelvén keletkezik hólyag, aki a rábízott részt nem ad ja  vissza. 
(Eredetileg bizonyára azokra vonatkozott, akik a mások szám ára 
átvett áldozati húst maguk ették meg.) Ennek alap ján  W ilamowitz 
Textg. 204. sk. úgy magyarázza e helyet, hogy a költő a múzsák 
á lta l régebben rábízott dalt eddig senkivel sem közölte, most azon
ban eldalolja, s így elkerüli nyelvén a hólyagot. V. ö. XII. 24., hol 
arró l van szó, hogy a hazugság m iatt az ember homlokán lesznek 
hólyagok.

16 K irkét V. ö. II, 15-nél. — így Hör. Carm. IV. 31. sk. A mú- 
zsák-kedvelte költőnek még Kirke mérge sem ártha t (Odyss. X. 234. 
sk.). Legrand II. 26. szerint azokat, akik a költészet nemes örömé
ben egyszer már részesültek, többé nem csábíthatja olyan közép
szerű gyönyörűség, amilyent K irke tud nyújtani.



Theokrítos X. Az aratók.
(E PrA  TIN Á I H  &EPI2TAI.)

A pásztorok világát elhagyva, most a költő az aratók 
közé visz, s két aratómunkás beszélgetésével és dalával 
ism ertet meg bennünket.

Miion szemrehányást tesz Bukaiosnak (Battosnak),1 
am iért már a munka kezdetén úgy elm arad a többi a ra 
tótól, mint a nyájtól az olyan juh, melynek lábát tövis 
sebezte meg. Mi lesz m ajd délben, s mi lesz majd estére? 
Bukaios bevallja késlekedésének okát: már tizenegy nap 
óta szerelmes egy fuvoláslányba, s mindig csak azon jár 
az esze. Miion csodálkozik azon, hogy Bukaios munkás
ember létére ráér a szerelemmel is foglalkozni. Néhány 
csípős megjegyzést tesz barátjára, azután pedig megkéri, 
hogy énekeljen valamit szerelme tárgyáról. így majd a 
munka is jobban fog menni (1—23. v.).

Bukaios dalában segítségül hívja a múzsákat, azután 
dicséri barna babájának: Bombykának szépségét. Hiába 
szólják le mások, ő szépnek találja, s szobrát a magáéval 
együtt aranyból állítaná fel Aphrodite templomában, — 
ha gazdag lenne (24—37. v.).

Miion viszonzásul a Lityersesről (Lityersasról) elne
vezett aratódalt ad ja  elő Bukaiosnak, Demeter (Dama-

1 A scholiasták nem tudván arról, hogy az 1. és 57. sorban 
előforduló B o v x a í o g  (38-ban üovxog) tulajdonnév, az egyik ara tó t 
B attosnak nevezték el (így Ahrens, Ziegler és Cholmeley is.). Hogy 
Bukaiost tulajdonnévnek kell tekintenünk, Fritzsche (1870. I. 321. 
1.) vette észre, s utána csaknem valamennyi kiadó (fordító) e l
vetette a B attos-nevet (Wilamowitz, Taccone, Edmonds, Legrand). 
A Bukaios-név előfordult N ikandrosnál is: Athen. VII. 314. d. 
Sehol.
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tar) istennőtől bő term ést kér, m ajd buzdítja a munkáso
kat arra, hogy igyekezzenek szorgalmukkal bérüket meg
szolgálni. Tanácsot ad arra vonatkozólag: hogyan helyez
zék el a kévéket, hogy a mag tovább erősödjék; azután, 
hogy az aratók kezdjék a munkát a pacsirta megjelenésé
vel egyszerre, s a cséplők a déli nap hevében se tartsa 
nak pihenőt. A fukar gazdát figyelmezteti arra, hogy lássa 
el bővebben vízzel és étellel a munkásokat. Bukaioshoz 
intézett végszavában azt mondja, hogy ilyen dal illik a 
forró nap hevében fáradozó munkásokhoz. A szerelemről 
ne itt beszéljen, hanem m ajd édes anyjának, amikor még 
kora-hajnalban az ágyban pihennek (38—58. v.).

*

Ezt a falusi mimust a jellemzésben tapasztalható hű
séges realizmus Theokritos legjobb és legsikerültebb alko
tásai közé emeli. A két aratóban két egymástól igen kü
lönböző jellemmel ismerkedünk meg. Bukaios szerelmes
természetű, ábrándozó-lelkű ember, kinek minden gondo
lata Bombykájánál jár. Miion ellenben edzett munkás, aki 
magához m éltatlannak tartja  a szerelemmel való idő- 
fecsérlő foglalkozást. Testestül-lelkestül arató.2 Mivel Bu- 
kaiosszal szemben a gúny fegyverét is használja, emléke
zetünkbe idézi a IV. mimus Battosát, bár Miionban koránt- 
sincs meg az a sok rosszakarat, mely Battost jellemezte. 
A szelíd-lelkű Bukaios rajza meg ugyancsak elsősorban a 
IV. mimus Korydonját, m ajd a III. Komatasát s végül a
VI. és XI. Kyklopsát ju ttatja  eszünkbe.3

Beszélgetésükben sok, egyszerű emberek szájáról el
lesett közmondást és népies szólásmódot őrzött meg szá
munkra a költő.

A mimusba beszőtt két dal külső formája teljesen 
megegyezik. Mindkettő 7—7 kétsoros szakaszra oszlik. 
Jelentőség tekintetében azonban az aratódal messze tú l
szárnyalja Bukaios szerelmi énekét. Bár tagadhatatlan,

2 Legrand I. 62. 1.
3 Taccone 115. !.
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hogy ebben is vannak a kedves megszokott dicséretén kí
vül eredeti gondolatok is. Ilyen pl. hogy szeretné felállí
tani m indkettejük aranyszobrát. Az aratódalban a mun
kások igazi énekének művészi kidolgozású m intáját kell 
látnunk, hiszen lídiai aratóktól a régi Lityerses-dal4 me
lódiáját a görögök bizonyára átvették.5 Az aratók életé
nek hűséges megfigyelése nyilvánul meg ebben az arató
dalban. A munkások is olyan tanácsokat és szabályokat 
foglalhattak énekeikbe, amilyeneket a költő itt Mílon szá
jába ad. A gazdához intézett szemrehányás is az aratók 
gondolkodására vall. Ennek a dalnak a terjedelme is 
bizonyára alkalmazkodott a népies dalokhoz, s így a köl
tőnek ehhez kellett szabnia Bukaios szerelmi dalának is 
a hosszát.6 Szicíliában az aratók ma is ehhez hasonló 
dallal könnyítenek nehéz munkájukon.7

*
A mimus színterét, helyesebben annak keletkezési 

helyét a benne rejlő célzások alapján meghatározhatjuk. 
Keletre utal: 1. hogy a 26. vers szerint Bombykát szír 
leánynak tartják , 2. hogy a 41. versben említi Lityersest, 
Midas frig király fiát, s végül 3. hogy a 31. versben 
Kroisos lídiai király gazdaságáról szól. Ehhez hozzávéve, 
hogy a 15. versben szereplő Polybotas-név a kosi mondák
ban szerepelt,8 nagy valószínűséggel mondhatjuk ki, hogy 
a mimust Theokritos kosi tartózkodásának idején írta.9

4 Lásd 23. jegyz.
5 A rögtönzött szerelmi dal m elódiája is általánosan ismert 

lehetett. W ilamowitz, Textg. 143.
6 Taccone 115. sk.
7 Legrand I. 63. 1.
8 Paus. I. 2. 4., Apollód. I. 6. 2.
9 Legrand I. 62. 1. W ilamowitz Textg. 167. szerint a falusi- 

és pásztorköltem ények mind egy időbe esnek és mind egy helyen 
(keleten) játszanak.
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Miion

1 A Szicíliában honos cactus O puntia L.-ről van szó. Említi 
a XCCXTOS- t Philitas is (Nowacki, Phil. Coi frg. poet., frg. 15. p. 65.).

2 W ilamowitz Textg. 167. szerint Miion nevét a IV. 6-ból 
vette á t a költő, tehát ezt a mimust a IV. u tán  írta. A név előfordult 
még a V III. 47. és 51-ben is.

3 Eaçipides egyik m ondására céloz (sehol.), mely Csengery 
fordításában (Eur. tör. 1926. p. 205. frg. 887.) így szól: K yprís a 
dússal tart, éhezni nem szeret.

4 Közmondás. V. ö. Herond. VII. 62—3. — Hor. Sat. II. 583. —

Mit keseregsz arató-pajtás? Mi ütött ma tehozzád? 
M ért nem vágsz egyenes rendet ma is, úgy ahogy

[addig?
Elhágy szomszédod, lásd, messze maradsz te

[mögötte,
Mint a juh elmaradoz, ha a tüske1 sebezte a lábát.

5. Hogy léssz estenden, s ha a nap fordul delelőre? 
Most kezdjük, s most sem vágod már rendben a

[rendet.
Battos ( — Bukaios)

Mílón,2 éjeken át arató, kőszirtnek a sarja!
Még sose vágyódtál az után, aki nincs közeledben?

Miion
Nem bizony én, de nem is munkásembernek a

[gondja.*
Battos

fO. Álmodat a szerelem sohasem nyirbálta tenéked?

Miion
Ments isten, no de még! ha az eb rákapna a bőrre!4
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Battos
Hej Mílón tizenegy nap már, amióta kesergek.

Miion
Hordóból szopogatsz, de nekem biz alig jut ecetre.5

Battos
Ja j de a házam előtt vígan burjánzik a giz-gaz.6

Miion
15. Mondd no, ugyan ki babádnak az apja?

Battos
A jó Polybótás.7

Hippotión telkén aratók közt fújta a nótát.8

Miion
Rád jár bezzeg a rúd!9 De magad sóvárgod a véged.
H át az a füstös sáska10 vidítja tenéked az éjed?

Battos
Csak lassan, lassan! Vak, mint maga Plútos, az isten, 

20. Vak biz a csélcsap Erős!11 Kár lesz hát úgy biza
kodnod!

Seiler, Neue Jahrb. XLIII. (1919), 435. sk. végigköveti ezt a köz
m ondást a világirodalomban.

5 A bőségben élőkről használt közmondás. (Sehol.) V. ö. He- 
rond. IV. 14. és II, 3—4, — Nálunk is: Teli korsóból önteni, Telt 
hambárból meríteni, Fenékig tejfel.

6 A közmondás értelm e: nem törődöm semmivel, még a leg
kézenfekvőbbet is elhanyagolom.

7 Polybotas ( =  gulyákban gazdag) a 26. sorban megnevezett 
Bombyka ap ja  vagy gazdája. Sehol.

8 Ez a sor tévesen került innen a VI. 41-be.
9 Közmondás (evç>e & eô ç  r ò v  d h r q ó v )  azokról, akik vétkükért 

meglakolnak. Sehol.
10 Taccone 117. 1. a hasonlatban a lány fuvolás voltára való 

célzást is lát. Erről a sáskafajról azt tarto tták , hogy veszedelmet hoz 
arra, akire ránéz. Sehol.

11 V. ö. Aristoph., P lutos 87, sk.
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Miion
Mit bizakodnám, már pajtás? Csak vágjad a rendet.
S zengj inkább hamarost minekünk egy dalt a

[babádról,
Könnyebb úgy munkád! S úgyis szoktál te dalolni.

Battos
Zengjetek, ó múzsák,12 lánykám karcsú derekáról, 

25. Isteni két kezetek mindent csupa szépre varázsol.

Bombyka, szép kegyesem, szírnek13 csúfolhat a többi,
Légy ,,füstös", „csikasz” is, mégis mézszín vagy

[előttem.

Lám a sötét ibolyát, s jácint14 vérírta virágát
Mindennél inkább tépik koszorúba a lányok.

30. Füve után sóvárg a gidácska, gidára a farkas,
J á r  a darú eke-szarva után, én meg te-utánad.15

Hej ha nekem juthatna a nagy Kroisosnak a kincse,
Ott állnánk ketten Kyprisnél sárga a ranybó l. . ,16

12 M & oai Hi-eçiôes a thrákiai P ieria hegységről, ahova a mú
zsák székhelyét tették, V. ö. Verg. Eel. VI. 13.

13 A szír jelzővel feketeségét is jelöli. V. ö. III. 85.
14 A jácintról azt ta rto tták , hogy levelein a jajszavakhoz ha

sonló jelek (ALAI) láthatók. V. ö. Mosch. III. (Append. X.) 6. sk. 
E mítosz az alexandrinus-kori költők kedvelt tárgya; Bion írt 
H yakinthos címen eidylliont (XIV. frg.). — H yakinthos A m yklas 
spártai királynak és Diomedének szépségéről híres fia, ak it A pollon 
szeretett, de véletlenül játék  közben mégis megölt. (Paus. III. 19. 
5., Ov. Met. X. 162. sk.). Az ő véréből fakadt e virág. A sehol, 
szerint Aias porából nőtt ki, m iután T rója a la tt őrültségében kard 
jába dőlt, vagy az azelőtt fehér virágot az ő kiömlő vére sötétítette  
el. A m ondának e változata szerint Aias nevének kezdőbetűit vi
seli. V. ö. Euphor. frg, 38. Scheidweiler Diss. phil. Bonn, 1908. 
40. — Sehol.

15 V>* ö. Verg. Eel. II, 63, sk. torva leaena lupum sequitur, 
lupus ipse capellam: florentem cytisum sequitur lasciva capella: te 
Corydon, o Alexi.

16 V. ö. Verg. Eel. VII. 35. nunc te marmoreum pro tempore 
fecimus, a t tu — aureus esto.

A görög bukolikusok költeményei. 9
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A te kezedben a rózsavirág, meg az alma17 s a sípod, 
35. S én magam: uj donai új saruban18 perdülve a táncra.

Bombyka, szép kegyesem, hókép csillámlik a lábad,19
Lágyan20 csendül a hangod is, ó ha kinyílna a szíved.

Miion

Ejnye no, hittük volna, hogy ilyent tudjon e pásztor?21
Dallamos ajkán egybefonódnak a szók csodamódon. 

40. Vén fejemet nekem is hiába borítja szakállam.22
Halld, nosza hát, amiként Lityersés23 dalba faragta:

*

Búzakalász-koszorús Démétér, asztagot áldó,
Bő magot adjon az én gabonám, ó áldd meg a telkem!

17 Az alm át lásd V. 44. jegyz. V. ö. Herond. IV, 27. sk.
18 Az äfivxlcu  drága cipőfajta, mely nevét vagy Amyklaiostól 

nyerte, aki először hordta, vagy A myklai városáról. Sehol.
19 Lábaid olyan ragyogóak, fehérek, arányosak és egyenesek, 

m int az astragalos-kockák. Sehol.
20 A r ç v x v ° s - n ô v é n n y e l  ( =  physalis somnifera, Taccone 119 

1.) való összehasonlítással a lány hangjának puhaságát akarja  k i
fejezni. E növénynek ópiumszerű hatása volt, kis mértékben való 
élvezete fokozta a képzelőerőt, nagy mértékben őrültséget is okoz
hatott. (Plin. N. H. XXI. 31. 177. — Fritzsche—H iller 151.)

21 Az eredeti BovKog-a. Bukaios rövidítése. V. ö. VII. 132.
22 V. ö. XIV. 28.
23 Lityerses (dór Lityersas) M idas frig királynak fattyúgyer- 

meke volt. A hozzá menőket arató-versenyre hívta, legyőzte, fejüket 
levágta, s testüket a kévék közé rejtve, dalolt. (Sehol.) Midőn 
Daphnis Pim pleát keresve Lityerseshez jutott, rá  is ez a sors várt 
volna, ha H erakles meg nem öli Lityersest. (Sérv, auct. Verg. Ecl. 
V III. 68.). H alála u tán  az a ra tók  M idas vigasztalására panaszos 
dalt énekeltek, s ezt nevezték Lityersesnek. (V. ö. Apollód, frg. 37. 
M üller FH G  I. 434. — Sehol. — Maas, P—W. XIII. 806.). M int
hogy Lityersesről Sositheos tragédiát írt (Daphnis vagy Lityerses 
címen, Nauck2 821.), amelyben L ityersest Busirishez és Seilenoshoz 
hasonló elképzelésben jelenítette meg, Taccone 119. 1. szerint Theo- 
kritoí' szavaiban itt Sositheosszal való polemizálás is rejtőzik. V. ö. 
Roscher, Myth. Lex. IL 2071.
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Kévekötők szaporábban a munkát! Rajta! Ne
[mondják:

-45. Renyhe24 sereg, no ezeknek a bére a sárba taposva.

M erre az északi szél, forduljon az asztag is arra,
És napszállta felé, hogy a szem duzzassza kalászát.

Cséplőnép, hej a déli időt álomba ne verd el, 
Napközepén mindig legjobban szálldos a pelyva.

50. Kezdjük el a munkát, aratók, a  pacsirta25 26 dalával, 
M ajd a pacsirtával hagyjuk s csak délbe’ pihenjünk.

Békáknak, ti legények, a vízbe' be boldog az éltük: 
Inni ki ád nékik, nem bántja a gond soha őket.

Gazduram, itt az idő, jó lesz már főzni a lencsét, 
55. S m ajd a köményt ketté vagdosva vigyázz a kezedre.

Déli verőn mifelénk ilyenkép szóljon a nóta;
Azt a nyöszörgő dalt szerelemről, hallod-e pajtás, 
M ajd ha a reggel az ágyba' talál, zengd édes

anyádnak .2*

24 Az eredetiben o v t c i v o i  à v ô ç e g ,  m ert a fügefát haszontalan
nak tarto tták . V. ö. Hor. Sat. I. 8. 1.

25 ^ z é r t  említi a pacsirtát, m ert hajnalhasadtával a  mezőkön 
az jelenik meg elsőnek, s az távozik este onnan utolsónak. Sehol,

26 E két utolsó sort Taccone 120. 1. így érti: anyádhoz illik, 
hogy reggelenként öreg férjének meséljen ilyen szerelmes története
ket a régmúlt, boldog időkből.

9'



Theokritos XL A kyklops.
(KTKylÜW .)

A költő szavát Nikias nevű barátjához intézi, aki —  
úgy látszik — kiöntötte előtte szívének fájdalmát. Nem 
használ — úgymond — a szerelem ellen semmiféle külső 
gyógyszer, ezt a sebet csak a múzsák segítségével lehet 
begyógyítani. Azt a ján lja  Nikiasnak, hogy tegyen kísérletet 
a költészettel, amint hajdan Polyphemos is ezzel próbálta 
meg Galateia iránti szenvedélyes szerelmét enyhíteni. 
Pedig a kyklops is annyira szerette a nimfát, hogy miatta 
még kötelességét is elhanyagolta. Egész nap a tengerpart 
szikláin ült, s Galateiához dalolva nézte a tengert (1— 
18. V.).

Következik Polyphemos éneke, amelyben szemre
hányást tesz a szép Galateiának, amiért az ő szerelmes 
szívét megveti, s kerüli őt. Bizonyára csúnyának találja, 
s azzal sem törődik, hogy hatalmas nyája van, hogy edé
nyei mindig telve vannak sajttal, s hogy a dalhoz is ért. 
Pedig ha eljönne az ő zöld lombbal körülvett barlangjába, 
dúsan megajándékozná: kis szarvasokat és medvebocsokat 
tartogat számára. Friss vizet is adhat, s a tűz mellett 
együtt melegedhetnének. Sajnálja, hogy nincsenek uszo
nyai, mert azok segítségével felkereshetné őt a vízben is. 
Virágot vinne neki, s megcsókolná a kezét. Szemrehányást 
tesz anyjának, amiért nem szólt érdekében a kedves lány
nál egy jó szót, bár látta, hogy fia sorvadoz. Elhatározza* 
hogy betegségének túlzásával rá fog ijeszteni az anyjára, 
hadd búsuljon ő is (19—71. v.).

Az utolsó sorokban hirtelen felébred a kyklops ön
érzete. Kijelenti, hogy nem fog olyan szekér után futni*
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amely nem veszi őt fel, hiszen találhat ő m ajd különbet 
is Galateiánál! (72—79. v.)

így a kyklops jobban enyhítette szerelmi bánatát, 
mintha aranyat költött volna az orvosokra. (80—81. v.)

*

Az itt megszólított Nikias azonos azzal a miletosi 
orvossal, akivel együtt hallgatta Theokritos Erasistratost,1 
s akinek a XIII. Hylasról szóló költeményét is ajánlotta. 
Theokritos azonban tévedett, midőn azt hitte, hogy bará t
já t csak valami futószerelem kínozza. Meg aztán Nikias 
szerelme nem is lehetett olyan nagyon szerencsétlen, 
hiszen később Theugenisét nőül vette.1 2 Feleségéhez Theo- 
kritos is szép sorokat intézett, midőn ajándékul egy orsót 
küldött neki (XXVIII.). A scholionok fenntartották Nikias 
ama költeményének első sorait, mellyel Theokritosnak vá
laszolt:

TjV ccQ3 áXrid'sg rovro, @eóxoir£' ot ycto "'Eoojzeg 
nollovg noirjrág éóíóccE,av rovg noiv uuovaovg.

Ezek szerint tehát Nikias más véleményen volt, mint 
Theokritos. Valóban a szerelem tette őt is költővé, csak
hogy egészen más értelemben áldozott a múzsáknak, mint 
ahogy barátja ajánlotta.3

*

A kyklops itt is úgy jelenik meg, amint a VI, idíll- 
ben láttuk. A  mítoszi Polyphemos szájába azonban a költő 
olyan szavakat és gondolatokat ad, melyek az alexandri
nus kor szerelmes ifjainál voltak szokásosak. Éppen azért 
ebben a levélszerü költeményben számos érintkező pontot 
találunk a III. idíllel. Mind ott a kecskepásztorok, mind 
itt a kyklops a velük nem törődő lányhoz intézik dalukat.

1 Sehol.
2 Vfòlamowitz, Bue. G r.2 161. 1,
3 N ikiastól ezen a két soron kívül 9 epigramma m aradt fenn: 

Anth. Pal. V. 122., 127., 270., VII. 200., IX. 315., 398., 564., XVI. 
188., 189. V. ö. Legrand I. 74. 1.
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M indketten hivatkoznak mély szerelmükre, mindketten 
ajándékokkal akarnak hatni a kegyetlenre. A kyklops a 
lány hidegségének m agyarázatában hivatkozik csúnya
ságára, a kecskepásztor hasonlóképen piszeorrú mivoltára. 
Azután a kecskepásztor öngyilkosságra gondol, a kyklops 
a lánnyal akarja  egyetlen szemét kiégettetni. Az szeretné 
megölelni, megcsókolni Amaryllist, ez már megelégszik 
a kézcsókkal is. Ebben a kézcsókban is csak a Kr, e, III. 
sz. fiatalságának gondolkodását kell látnunk. Hiszen ed
dig a kézcsók csak az alárendeltségi viszonyt fejezte ki, 
most pedig a szerelmes embernek a szeretett lény iránti 
mély hódolatát.4 Nem folytatjuk a két szerelmes közti 
összehasonlítást, még csak arra  utalunk, hogy mindketten 
más nő szerelmének megnyerésével fenyegetőznek, hogy 
így féltékennyé tegyék a hajthatatlan leányt.5

*

A költői levél szerkezetében kifogásolni lehet, hogy 
a bevezetéssel nincs szerves összhangban a kyklops dala. 
Hiszen ebben az énekben éppen nem látjuk a kyklops 
gyógyulását, s csak a 75. sk, sorokban van olyan fordulat, 
mely Nikiasra is vonatkoztatható.6

Nem tartunk azokkal, akik ebben a levélben a strófa
szerkezet nyomait látják, s azt igyekeznek különböző 
javításokkal helyreállítani.7

Amint a VI. idill, ez is bővelkedik festői képekben: 
a nyáj egyedül megy haza, Polyphemos pedig a tenger
parton panaszos dalra fakad (12. sk.). Ilyen, midőn a két 
nő Polyphemos vezetésével megy virágot szedni (26. sk.), 
vagy a kyklops barlangjának természeti szépségben gaz-

4 V. ö. Eur. Med. 1141. sk. — Helbig, Untersuchungen über 
die campanische W andm alerei 194. 1. — Lásd még Bion II. (A p
pend. X III.) 23.

5 V. ö. Taccone 122. sk.
* Legrand I. 72. 1.
7 Ahrens, Bue, Gr. I. 93. 1. — Hermann, De arte poes. bue. 

11, V. Ö. Fritzsche 1870. I. 342. 1
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dag környékéről szóló sorok (45. sk.), s végül amint a 
kyklops elképzeli kettejük majdani életét (63. sk.).8 9

*

Színtere Szicília szigete. Ez nem jelenti azonban azt, 
hogy Syrakusaiból küldötte volna Theokritos Miletosba 
vigasztaló levelét: a Kos szigetén tartózkodó költő hazai 
mondákból m erítette költeménye tárgyát. Mint szicíliai 
származású ember büszkén m ondja a kyklopsról ô naçt* 
áfuv.

*

Megközelítő pontossággal a költemény kelte is meg
állapítható. A VI. előtt kellett keletkeznie, mert abban 
már az a hangulat uralkodó, mely itt a 72. sk. sorokban 
alakult ki a kyklops lelkében. Meg kellett előznie a 
XXVIII-at is, mert ott Nikias már boldog férj. Wilamo- 
witz10 11 — tekintettel arra, hogy e levél nyelve és verselése 
messze elmarad a többi költeménytől, s különösen a mi- 
musoktól — ezt tekinti Theokritos legrégibb ránk m aradt 
alkotásának. Viszont Legrand11 szerint a költő ezzel a 
művészi fogással csak a kyklops nyerseségét akarta híveb
ben jellemezni, továbbá a kyklops alakjában a korában 
dívó szerelmi túlzásokat s magát a szerelem nyelvét is 
igyekezett nevetségessé tenni. [Nevetséges Polyphemos 
gyerekessége, midőn anyjának azzal akar fájdalm at 
okozni, hogy szerelem-okozta betegségét túlozza (70. sk.) ; 
vagy önteltsége, midőn kedvező jelnek tekinti a lányok 
nevetését, — pedig azok csak kinevetik őt. (77. sk.)]

Kronológiai szempontból a legfontosabb bizonyíté
kot azonban Kallimachos XLVI. epigrammája (Wilam. =  
Anth. Pal. XII. 150.) szolgáltatja, mert azzal Theokritos 
Kyklopsának megjelenését üdvözölte:

8 Taccone 124 1.
9 ö, Legrand I. 72. 1.

10 Bue. G r.2 161. 1.
11 Bue. Gr. I. 72, sk.
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rQg âya&àv nolvcpctjAog avevQezo ràv értaoidáv 
zwQa^iévœi • vai Táv. ovx àfza&rjg ô KvxXccnp' 

a l Movoai zòv tonna xazioyvaivovzi QiXntTts• 

y\ TXavay.eg zcccvzœv cpáouaxov d oocpía.

Minthogy Kallimachos itt a továbbiakban szegénységét is 
említi, az epigrammának még abból az időből kell szár
maznia, amikor Kallimachos Alexandria külvárosában, 
Eleusisban tanítóskodott.12 így a Kyklopsnak is 280 előtt 
kellett keletkeznie, tehát valóban költőnk egyik legelső 
alkotása volt.

*
Hatása Vergiliusnál — különösen a II. eclogában — 

és Ovidiusnál (Met. XIII. 762. sk.) kétségtelenül megálla
pítható. )

12 Legrand I. 73. I.
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Nem gyógyítja a vérző szívet por se, kenőcs se, 
Orvosság sincs,1 jó Nikias, más a szerelemre,
Mint a Píerisek dala. Attól enyhül a bánat,
Hegged a seb, de nehéz szert tenned e balzsamos írra. 

5. Orvosként tudod ezt magad is, minek erre tanítnom? 
Múzsák kedvencét, téged, kire bő kegyük árad? 
Szíve sebét ekkép gyógyítá, lásd Polyphamos;1 2 
Szép G alateiáért szerelem nyila járta  a szívét,
Bár a legénytolltól sem volt még pelyhes az álla.3 

10. Nem piros almával,4 hajfürttel, rózsavirággal, 
Őrjöngőn szerété szive minden dobbanatával.
Zöld hímes rétről a jószág alkonyulatkor
Árva magában tér haza sokszor:5 * nincs vele pásztor,
Hajnaltól epedezve hináros tengeri parton

15. Zengi keservét, szíve szerelmét, szép Galateiát
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __6

S gyógyító írt lelt a sebére a nóta szavában.7 
Míg szeme járja  a mélyet, a szirtről harsan az ének.8

1 V. ö. Bion frg. XVI.
2 Az eredetiben <5 Kvxlcoifj ó itag á/ilv . Theokritosnak ez a meg

jegyzése életrajzi szempontból igen fontos, m ert a  költő szicíliai 
voltát bizonyítja.

3 V. ö. Ov. Met. XIII. 754.
4 Lásd V. 44. jegyz.
5 V. ö. Verg. Eel. IV. 21, és VII. 11. hue ipsi potum venient, 
8 A  16. sor, melynek fordítása elm aradt, így szól: K vjtçiSo

êjc u eyá lag  tó oí fp ta r t ita%s t3éls(ivov  ( =  a hatalm as Kyprís fegyvere 
átszúrta a lm á já t.)  A m ájat ta rto tták  ugyanis a szenvedélyek köz
pontjának. V. ö. XIII. 71., Bion I. (Append. X.) 47.

7 Ezekre a sorokra céloz Kallimachosnak a bevezetésben
em lített epigramm ája.
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(A kyklops dala)
Szép Galateia,9 miért kerülöd, mondd, hű szeretődet? 

20. Hószínűbb tejnél, gödölyénél gyönge puhább te.10 
Egresnél fanyarabb, a tinónál is dacosabb vagy! 
Akkor jössz csak a partra, ha álom száll a szememre, 
S elröppensz, mihelyest gyors szárnyán elhagy az

[álom.
Rőtszín ordastól gyorsabban nem fut a bárány.11 

25. Egyszeriben lobbant a szívem hű szerelemre: 
Jácintot jöttél tépdesni az édesanyámmal12 
S én voltam vezetőtök a bércen, a sziklatetőkön.13 
Láttalak egyszer, azóta a képed mindig előttem,
Haj ! de törödsz-e te véle, ha engem tép is a bánat? 

30. Szépséges szép lány, érzem, mért futsz te előlem.
Jól tudom elrémít e bozontos csúnya szemöldök, 
Szőrös homlokomat mely végig szántja ivével,
S hogy nékem csak ez árva szemem van s rút pisze

[orrom.
Bárha ilyennek szült is anyám; van nyájam ezernyi.14 

35. Friss édes tej az én italom, tele mindig a sajtár.
Nem fogy el a sajtom se a nyárba', se őszbe',

[zimankós
Télbe se’; dús aszalóm telidestele rakva rogyásig.15

8 így ül és néz a  végtelen tengerre Odysseus is Kalypsónál: 
Odyss, V. 156. sk. — Nem lehetetlen, hogy e sorok megalkotásában 
a költő előtt valamely művészi ábrázolás lebegett. (Taccone 126, 1., 
Legrand Ét. 229. 1. 6. j.)

9 G alateia m egszólítása em lékeztet Philoxenosra: Bergk, PLG 
III.4 p. 611, — Fritzsche—H iller 155. 1.

10 V. ö. Verg. Eel, VII. 37. sk. Nerine G alatea, thymo mihi 
dulcior Hyblae, candidior cycnis hedera formosior alba.

11 V, ö. Hor. Epod. XII, 25. sk. u t pavet acres agna lupos.
12 A kyklops anyja Thoosa nimfa, Phorkys lánya (Odyss. 

I. 71.).
13 V. ö. Verg. Eel. V III. 37. sk. saepibus in nostris parvam te 

roscida m ala (dux ego vester eram) vidi cum maire legentem.
14 V. ö. Verg. Eel. II. 21. m ille meae Siculis errant in montibus 

agnae.
15 Utánozza Verg. Eel, II. 22. lac mihi non aestate novum, non 

{rigore défit, V. ö, Odyss. IX. 219.
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S nincs az a kyklops, aki leverjen pásztori sípon.16 
Hányszor zengek az éji sötétben, drága virágom,

40, Kettőnkről . . . Tizenegy kicsiny őzet fogtam az erdőn, 
Homlokukon félhold s még négy szép medvebocs is

[vár.17
Ó gyere már hozzám!18 gyöngyélet lesz a te részed. 
Hadd zúduljon a partra  a hullám, hagyd el a mélyet. 
Nálam a barlangban vígabban töltőd az éjét.

45. Régi tanyád bizony ott a habok közt vissza se sírod. 
Nézd: hajlós ciprusfák sűrű árnya borul rám.
Itt a babérfa virul, szőllőág nyúl a  magosba.
Kúszik a zöld repkény,19 hűs csermelyt ont a fehér hó 
Házam előtt, erdők aljában, az Aitna tövében.

50. És ha sugárzó szép szemedet tán bántja bozontos 
Arcom, barlangom mélyében tölgyfa zsarátnok 
Pislog még; — hiszen érted a lelkem lánggal

[emésztném —
Legdrágábbik kincsem ez egy szem: vesszen el

[érted!20
Édes anyám, mért is nem szültél vízilakónak?

55. Kis kezedet csókolni a zúgó mélybe merülnék . . . 
Hogyha nem engednéd piros ajkad . . , Pattogatós mák 
Bíbor szirma fehér liliommal volna kezemben;
. . . Vinnék vízi lakodba virágot tarka halommal . . .
S nyílna virág számodra a nyárban, téli időben . . .21 

60. Szép lánykám, érted ha tehetném, úszni tanulnék, 
Csak valamely vándor kalmár már erre vetődnék:22

16 V. ö. Mosch. III. (Append. I.) 60.
17 V, ö. Verg, Eel, II. 40. sk.
18 V, Ö. Verg. E d . IX, 39. sk.
19 Az I. 29-ben em lítettel szemben a [ j - é la s  x iö o ó s  a közönséges 

borostyán (hedera helix), melynek sötétek a levelei. V. ö. Epigr. I. 3. 
Fritzsche—H iller 157. 1.

20 A zért tesz ilyen meggondolatlan kijelentést, mert tudja, hogy 
a szerelmi ígéreteket nem kell megtartani. Legrand I. 71, 1.

21 A>mák nyáron nyílik, a y.q ív o v  pedig (galanthus nivalis vagy 
narcissus poeticus) m ár januárban virágzik a Földközi-tenger tá ján . 
Fritzsche—H iller 158. 1.

22 Az Odysseia szerint a kyklopsok még nem ismerik a hajózást.



1 4 0 THEOKRITOS XI. A KYKLOPS.

Hadd látnám mi gyönyör lenn lakni az éji sötétben. 
Je r  Galateia a partra! Feledd el vízi hazádat!
Lásd a tanyám én ott hagyom érted; s leslek a

[marton.
65, Együtt hajtjuk rétre a nyájat! fejni tanítlak,

S együtt altatjuk sajttá  a friss tejet, ó jer! 
Édesanyám egyedül szívtépő búm okozója.
Szívedet énhozzám hajlítani mért nem akarta?
'Sz látta fiát, hogy nap-nap után mint lesz

[halaványabb,
70, Izzó tűz a fejem, lépésnyit sem bir a térdem.

Hadd érezze a bánatomat hát, érezem én is.
Ó kyklops, kyklops, elröppent józan eszed tán?23 
Jobb: kosarat fonnod s friss lombot szedned az ágról. 
Várnak a báránykák a karámban . . , Térj az eszedre!

75. Fejd inkább a tejet! ne kívánd, aki úgy fut előled!24 
Szebb feleség is akad még,25 van még száz Galateia, 
T árt ölelő karral száz szép lány vár szerelemre, 
Cseng az ezüst kacagásuk az éjben: hí, csalogat

[mind:26
Ügy nézem, hogy mégse vagyok tán senki egészen.

80. így csititotta szivét Polyphamos a nóta szavával: 
Sáraranyért sose lel bizony ilyen fájdalom -írra.27

23 V. ö. Verg. Eel. II. 69, Ah Corydon, Corydon, quae te  demen
tia  cepit?

24 V. ö, Hesiod, frg. 219. Rzach 1913. p. 213. — Hasonló gondo
la t Bakchylidesnél is van (I. 174. sk. B lass3). Még inkább emlékeztet 
azonban Kallimachosra (Epigr. XXXI. Wil. 5—6. Lásd VI. 12. jegyz.). 
A sehol, szerint volt egy közmondás: tóv M ovt« ßovv H avre, amelyet 
a szerelem re alkalm aztak. V. ö. még VI. 17, és Hor, Sat. I. 2. 108. meus 
est amor huic similis: nam transvolat in medio posita et fugientia 
captat,

25 V. ö. Verg. Eel. II. 73, invenies alium, si te hic fastidii, 
Alexim.

26 A lányok gúnyos nevetését a kyklops jóra magyarázza.
27 A Nikiashoz intézett utolsó két sorban visszatér a költemény 

elején felvetett gondolathoz. Az aranyat az orvosnak kellene adnia a 
gyógykezelésért (Fritzsche—H iller 160.). A sehol, m agyarázata szerint 
G alateiának adta volna az aranyat, hogy azzal nyerje meg szerelmét, 
Taccone 129, 1. úgy gondolja, hogy a pénz varázslónőnek, Legrand 
fi. 77. 1.) pedig hogy gyógyszerekre kellett volna.



Theokritos XII. A szerelmes.

(A IT H 2.)

A költő örömmel üdvözli a kedves ifjút, akit három
napos távoliét után viszontláthat. Azt szeretné, ha egyet
értő szerelmüket az utókor példaként emlegetné. Dicséri 
a megaraiakat, akik az athéni ydáncag Dioklest nemcsak 
szívesen fogadták, hanem emlékére sírjánál minden ta 
vasszal ünnepet is rendeztek. Az ünnep versenyében az 
az ifjú nyerte el a koszorút, aki a legédesebben tudott 
csókolni. (1—37. v.)

*

E kis — az eddigiek dór nyelvével szemben — ión 
dialektusban írt lírikus költemény eredetiségében semmi 
okunk sincs kételkedni, bár sokan — sikertelenül ugyan 
— el akarták azt költőnktől vitatni.1

M űfaja 7icuóixóv, azaz fiúhoz írt szerelmi dal, mint 
amilyen a XXIX. és XXX., amely utóbbiak nyelve azon
ban az aeol.

Azon nem szabad megütköznünk, hogy tulajdonké- 
peni tárgya: a paederastia dicsőítése. Hiszen alig van 
olyan görög és római költő, kinél ez a mi szemünkben te r
mészetellenes eltévelyedés elő ne fordulna. Elég, ha a 
régebbiek közül Anakreonra utalunk — kinek ily irányú 
költeményeiben lá tja  Wílamowitz1 2 Theokritos egyik for
rását — vagy Platon Sympos. VIII. sk.-re, ahol Pausa- 
nias úgy beszél az ideális értelemben vett paederastiáról, 
mint az fcgi szerelemről. Theokritosnál sem itt találkozunk

1 Lásd Fritzsche 1870. I. 374, 1.
2 Bue. Gr.2 p. 161.
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vele elsőízben,3 de ez az első olyan költemény, melynek 
tárgyát kizárólag ez alkotja.

*
A költemény hangja Wilamowitz4 szerint humoros és 

ironikus: aránytalanul nagy örömöt mutat ugyanis a költő 
a kedves három napi távolléte után, azután meg nincs 
összhang ama kívánság, hogy az utókornak példát nyújt
sanak, és a jelenlegi helyzet (25. v.) között. Taccone5 
azonban úgy gondolja, hogy itt a költő csak a mesterkélt 
alexandriai szerelmeskedést jellemzi. Az alexandriai kor
hoz való tartozását Theokritos itt egyébként is kifejezésre 
ju ttatja: a 13— 14. sorban az sXcmvrj^os (=ÍQaarrjS, amatőr, 
szerető) és az dirrjg (=èçoò îsvog, deliciae, a szeretett) finom 
megkülönböztetésével nyelvi ismereteiről,6 a 27. sk. sorok
ban pedig mitológiai tudásáról tesz tanúbizonyságot. E 
tekintetben igen közel áll a Thalysia Simichidas-dalához, 
melyre már a tárgya is emlékeztet,7

Bizonyára volt benne sok rokonság a régi lírával 
(Anakreon, Sappho) is, s ez különös bájt kölcsönözhetett 
e kis költeménynek, mi azonban ezt ma már nem értjük.8

*
Legrand9 mind a Thalysia két dalában, mind itt Phi- 

litas működésének hatását látja. Feltevését támogatja, 
hogy a 19. sorban kifejezett gondolatot Phiiitasnál is meg
találhatjuk.10 Ez az egyezés kronológiai szempontból is 
fontos, mert ennek alapján Legrand a költemény kelet
kezését is abba az időbe helyezi, midőn költőnk még 
alexandriai ú tja  előtt Koson időzött.

3 V, ö. V. 41. sk., 116. sk. és a V II-ben Lykidas és Simichi- 
das dalával.

4 Textg. 179. sk.
5 131. 1.
6 Taccone 134. 1.
7 M indkettőben említi a babonát is: XII. 24. és VII. 126. sk.
8 Wilamowitz, Textg. 179.
9 Bue. Gr. I. 6. és 80. sk.

10 Frg. 2, ed. Nowacki, p 23. V. 5. még frg. 10. p. 49. Nowackí.



THEOKRITOS XII. A SZERELMES. 143

A keltezés m eghatározásánál azonban tekintetbe kell 
még vennünk az 5, sornak egy kifejezését, melyben azt 
mondja a költő, hogy a leány többet ér a háromszor férj
hez ment asszonynál. Ezt Theokritos semmi esetre sem 
írhatta alexandriai tartózkodásának az idején, mert Phi- 
ladelphos 275 táján  nőül vette nővérét, II. Arsinoét, ki
nek ő már harmadik férje volt (első Lysimachos, második 
Ptolemaios Keraunos). Ilyen sértést Theokritos a király
néval szemben nem követett, de büntetlenül nem is követ
hetett volna el.

Azt sem tartjuk  valószínűnek, hogy Alexandriát el
hagyva (tehát 270 után) a már halott királynén akart 
volna ezzel egyet ütni.11 Theokritos ezt a költeményt még 
alexandriai ú tja  előtt írhatta, s így az 5. sorban csak 
egészen ártatlan  megjegyzést kell látnunk.11 12

Színteréről is csak annyit mondhatunk, hogy a Phi- 
lítasszal való kapcsolat Kosra utal.

Tárgya miatt összevethető Catullusnak Veranius 
meg jöttét üdvözlő IX. kis költeményével, mellyel az első 
sorok feltűnő egyezést mutatnak. H atása Vergiliusnál is 
érezhető.13

A Theokritos-gyüjteményben azért kerülhetett mai 
helyére, mert a XXIX. és XXX. naióiKÓv-naA szemben en
nek kerete epikus.14

11 Cholmeley 35. 1., v. ö. Gerckc, Alex. Stud., Rh. Mus. XLIII.
12 W ilamowitz Bue. Gr.2 p. 161. e költemény keletkezési ide

jé t is a k^ltő öreg korába helyezi, midőn az aeol 7 tcu á ixóv-oká t írta.
13 Az utánzásokra nézve lásd Fritzsche 1870. I. 380. 1., a  

Sapphóval való rokonságot pedig W ilamowitz, Textg. 179. 1. és 
Taccone 133. 1.

14 Taccone 133. 1.
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M egjöttél édes valahára? A harmadik éjre! . . .  
M egjöttél? Ó jaj szerelembe’ de vénit is egy nap.1 
Jobb a tavasz télnél, vackornál jobb biz az alma,
A gyapjas bárány most ellett gyönge kicsinynél 

5. S a háromférjes nőnél kedvesbb a leányka.
És amiként gyorsabb a tinónál őz a futásban,
S legszebben szól a csalogány minden madarak közt,, 
Ügy nevet a szívem teneked, mint árnyatadó bükk 
Lombjának megörül, útjába' ha lá tja  a vándor,

10, Ó ha reánk egyféle Erósnak az ajka nevetne,
S a mi szerelmünkről zengnének a messze utódoki 
„Két deli ifjú legény élt hajdan, a régi időkben, 
Egyiket úgy hívták „szerető" az amyklaji1 2 nyelven, 
Másiknak „kisztő" nevet adna a thessali3 ember,

15. Egy lánggal szereték egymást, úgy folyt el az éltök, 
Mint az aranykorban, mikoron szereték a szerelmest." 
Bölcs atya, nagy Kronídés, így éljen a távol-időkig 
Frissen az emlékünk, s kétszáz év majd ha lepergett, 
Hozzám érjen az út ja-veszett4 Acheronhoz a híre:5 

20. „Szép szeretődével ma is él odafent a neved még,
És a legények közt száll szájról-szájra szerelmed," 
Ja j de az égi lakók fognak majd dönteni erről, 
Meglesz, hogyha akarják; s szépséged ha dicsérem,

1 V. ö. Verg. Eel, VII. 43.
2 Amyklai (v. ö. X. 35) Lakom ában Spártától délre fekvő város. 

I t t  =  lakoniai. Hasonló módon említi a  peloponnesosi dór d ialek tust 
a XV. 92, sk.-ben,

3 Thessalia Görögország északnyugati részének tartománya,
4 V. ö, Verg. Aen, VI. 425. irremeabilis unda.
5 V. ö, Verg. Aen. IV. 387
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Füllentés orrom sohasem csúfítja m iatta.6 
25. Hisz' ha te bántottál, menten megbántad a tetted,

S már jóvá tetted, bőven pótolva hibádat.
Nísalakók, M egarának a népe,7 ti büszke hajósok! 
Boldogan éljetek, áldjon az ég, hogy az A ttika sarját, 
Azt a fiúszeretőt, ti Dioklést8 megbecsülétek.

30. Sírja körül nyíló kikelet jöttével az ifjak
Csókversenyt csapnak sűrű csapatokba' tusázva,
És akinek száján a csóknak a méze legédesbb, 
Megkoszorúzottan járulhat az anyja elébe.
Ó boldog, boldog bizony ottan a torna birája,

35. Szép Ganymedeshez9 hőn esdve fohászkodik: adja, 
A jka hasonlítson líd kőhöz,10 amely az aranyban 
Nem téved s a hamist soha nem vallhatja igaznak.

6 Az orr fölött (a homlokon) keletkező kis hólyagot a  hazugság 
jelének ta rto tták  (sehol.). A babonát v. ö. III. 28. sk., VII. 126. sk., 
VI. 39. sk., IX. 30. és II. 59, sk.

7 A megaraiak kikötője a N isaia-nevet Nisos megarai királyról, 
Pandion athéni k irály  fiáról kapta. V. ö. Ov, Met. V ili. 1. 6k.

8 Diokles az V. (Dem.) hóm. himnus (153., 474.) szerint még 
eleusisi király, Theokritosnál mint a ttikai vendég szerepel, a sehol, 
szerint pedig Athénből került Megarába. Kedvencét egy csatában sa
já t életének feláldozásával m entette meg, am iért a  m egaraiak hérosz
ként tisztelték, s emlékére a Diokleia-nevű versenyt alapíto tták . Ezt 
tavasszal Diokles sírjánál ünnepelték meg. Az volt a  győztes, aki a 
szép fiúk közül a legjobban tudo tt csókolni. Az ünnep m egalapítója 
A lkathoos volt. H iller v. G aertringen P-W . V. 791. sk,

9 Ügy fordul tehát Ganymedeshez, mint aki az istenek közt leg
jobban ért a csókhoz (sehol.), — A zért hivatkozik Ganymede® tró jai 
királyfira^ m ert őt — az ismert mítosz (Ilias XX. 230. sk.) szerint — 
szépsége m iatt Zeus sasával elraboltatta, s megtette pohártöltögetőjé- 
nek. V. ö. VII. 103. és Kallim. LII, (Wil.) epigr.

10 V. ö. Bakchyl. frg. 14, (Blass3).

A görög bukolikusok költeményei. 10



Theokritos XIII. Hylas.

(T A A 2.)

Egy Nikiasszal nemrégen folytatott beszélgetéshez 
fűzheti a költő gondolatait, midőn azt akarja barátjának 
bebizonyítani, hogy a szerelem hatalm át nemcsak ők ket
ten érezték. Herakles is szerette Hylast, apjaként nevelte, 
vele volt mindig. (1— 15. v.)

Magával vitte akkor is, midőn Iolkosban Iasonnal 
az Argóra szállott. Amikor a Kolchis felé vezető úton a 
Kios folyó környékén kikötöttek, Hylas elment, hogy friss 
ivóvizet hozzon. A forrás nimfáit azonban annyira elbá
jolta szépsége, hogy ezek őt magukhoz rántották. (16— 
54. v.)

Herakles látva, hogy Hylas nem tér vissza, keresésére 
indult. Háromszor kiáltotta nevét, s mindannyiszor hal
lotta a vízből feltörő halk választ. De hiába járt be hara
gos oroszlánként sok hegyet és erdőt, hiába feledkezett 
meg az Argóról, mely közben tovább indult, szeretett 
ifjának mégsem tudott többé a nyomára bukkanni. Hylas 
az istenek közé került, Herakles pedig gyalogosan foly
ta tta  ú tjá t Kolchisba. (55—75. v.)

*
A theokritosi gyűjtemény emez első epikus darabjá

nak nyelve is epikus, de dór elemekkel van vegyítve.
A költemény hosszú ideig való közkedveltségét bizo

nyítja, hogy a Kr. u. II. sz.-ból származó egyik újabb 
papyrus-leleten1 egy részét (19—34. v.) megtalálták. En
nek a népszerűségnek az oka nem utolsó sorban a költe

1 Oxyrhynch. Pap. 694.
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mény tárgyában keresendő. A hellénisztikus korban 
ugyanis mind a fiú-szerelem, mind maga a Hylas-monda 
igen kedvelt volt.

Hylas története Kios bithyniai város lakóinál egy 
kultusz-szokással függött össze. I tt minden évben megha
tározott napon csapatosan kivonultak az erdőbe, keresni 
a szép ifjút. A pap háromszor kiáltotta Hylas nevét, az 
echo pedig ugyanannyiszor viszonozta.2 Strabon3 elmondja, 
hogy ezt az ünnepet még az ő idejében is megtartják.

A régebbi görög költészetben csak elvétve említik, 
illetőleg céloznak erre  a  mítoszra, az alexandrinus-korban 
azonban a költőknek és művészeknek egyik legjobban fel
karolt tárgya. E rre céloz Vergilius is, amikor azt m ondja:4 
cui non dictus Hylas puer . . .  ?5

*

Theokrítos előadása néhány pontban feltűnő hasonló
ságot m utat azzal az elbeszéléssel, melyet Apollonios 
Rhod. Arg. I. 1207. sk. soraiban olvashatunk. A képekben 
való, sőt néha az egyes szavakra is kiterjedő egyezések 
m iatt6 természetesen fel kellett vetődnie az elsőbbség 
kérdésének. Ki foglalkozott előbb a Hylas-mondával, 
Theokritos vagy Apollonios?

Apollonios leírása terjengősebb, ő megnevezi a for
rást is (Pegai), melyhez Hylas vízért ment, megemlíti 
Hylas apját, azután nála egy nimfa karolja át és vonja 
le magához a vízbe az ifjút. Hylas segélykiáltását meg
hallja Polyphemos, Elatos fia, s ő adja a szerencsétlensé
get Herakles tudtára. Mivel Herakles nem tudja  megta
lálni kedvesét, a mysiaiaktól (bithyniaiaktól) kezeseket 
vesz, megígérteti velük, hogy meg fogják keresni Hylast,

2 Sittig P-W. IX. 113.
3 XII. 4.
4 Ge^rg. III. 6.
5 Szerepelt — hogy csak nehányat em lítsünk — Phanokles Ero- 

tesében, Kallimachos A ítiájában (frg. 546, Schneider), N ikandrosnál 
(frg. 48.), Rhianos H erakleia c. eposzában, Apoll. Rhod. Arg. I, 1172. 
sk.-ben, az Orph. Argon. 634, sk.-ben és számos római költőnél.

1 0 *
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s neki hírt adnak róla. Polyphemos a Kios folyó m ellett 
a hasonlónevű várost alapítja.

Theokritos elhagyva Polyphemos szerepeltetését, a 
cselekményt sokkal egységesebbé tette, A Hylas-kultuszra 
sem tesz célzást, s nem foglalkozik az ifjú genealógiájá
val sem.6 7

Bármennyire kecsegtető is az a feltevés, hogy Theo
kritos a Kallimachos-Apollonios vitában az előbbinek 
pártjára  állva, szándékosan javított Apollonios előadá
sán,8 mégis azt kell hinnünk, hogy Theokritos írta  meg 
előbb Hylasát. Theokritos egyszerűbb leírása a genealó
giai, aitiológiai és kultusz-vonatkozásoktól is mentes. Nem 
valószínű tehát, hogy ő Apolloniost mintegy „kivonatolta” 
volna, hanem sokkal inkább hihető, hogy Apollonios az 
itt ta lá lt vázlatot kiegészítette. A betűszerinti átvételek
kel Theokritos iránti tiszteletét m utatta ki.9

Ezért nem fogadhatjuk el Wilamowitznak a költe
mény keltezésére vonatkozó azt a feltevését sem, hogy a 
XII., XXIX. és XXX. 7UUÖIY.ÓV-ok megírása után Nikias 
m ár mint nős ember a költészetnek is búcsút mondva, 
szemrehányással illethette Theokritost, s így erre felelve 
mondana itt a költő a Tiaïôeç mellett apológiát.10 11 Hisszük, 
hogy még mindketten fiatalok, még mindketten hódolnak 
a szerelem istenének. A költő célja csak annak a kimu
tatása, hogy íme még a héroszok is alávetették magukat 
az isten szeszélyeinek. Az idillnek tehát még Nikias mile- 
tosi megtelepedése előtt, költőnk első kosi tartózkodása
alatt (274 előtt) kellett keletkeznie.11

*

6 Theokr, XIII. 16. — Apoll. Rhod. Arg. I. 4. és II. 211., Th. 36.
— A. I. 1209., Th. 49. — A. I. 1239., Th. 63. — A. I. 1252., Th. 70.
— A. I. 1264.

7 Wilamowitz, Textg. 176. — Taccone 138. 1.
8 Christ® II, 1, 133. 1, — W ilamowitz, Textg. 177. sk. — Bue. 

G r.2 p. 161.
9 Legrand I. 86.

10 Textg. 160., 174. sk., Bue. Gr,2 p. 161., Taccone 136. sk.
11 Legrand I. 86., Cholmeley 14., 35. és 277. 1.
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Theokritosnak dicséretére válik, hogy — bár a tárgy 
megengedte volna — a fölösleges tudákosságot lehetőleg 
igyekezett elkerülni- Mindössze a 2. sorban Eros genea
lógiájával kapcsolatban, a 20. sorban Alkmene Mideatis 
jelzőjével és a 45. sorban három vizi nimfa megnevezé
sével hódolt a kor szellemének. E mellett azonban több
ízben is tanúságot tesz term észetszeretetéről: midőn pl. 
a tyúk és csipogó csibéinek elüléséről szól (12. sk.) ; ilyen 
a tavasz körülírása (25. sk.), a Kios pázsitos partjának  
(34. sk.), a forrás környékének (39. sk.) rajza, a csillag- 
hullás (50. sk.) megemlítése és az oroszlánról vett hason
lata (61. sk.). Finom lélektani megfigyeléssel festi He
rakles és Hylas barátságát (8. sk., 14. sk.), a nimfák 
gyöngéd kedveskedését (53. sk.) s Herakles aggodalmas 
bolyongását (64. sk.).

*
A kis eidyllion hatása érzik Propertiuson (I. 20. 

17. sk.).
A számtalan művészi ábrázolás közül12 csak azt a 

Hylas-mondát részben Theokritos szellemében előadó 
herculaneumi falképet említjük meg, amelyen a három 
nimfa éppen készül gyöngéden a hullámok alá meríteni a 
megdöbbent Hylast.13

12 Lftsd Sittig, P—W. IX. 113.
13 Ókori Lex. I. 952. 1., 467. á. — Beöthy—Láng, Műv.-tört. I. 

417. 1,, 549. á. — A homerosi rem iniszcenciákat lásd Cholmeley 
277. 1. és G. Futh, De Theocriti stud. Homericis, Halle, 1876.



Theokritos XIII. Hylas.

Nem jól hittük, Erőst egyedül minekünk kettőnknek 
Szülte, akárki az anyja1 a rossz csontnak, Nikiasom.2 
Hej biz a szép nemcsak minekünk szép, más is

[azonmód
Egynapot élő földi lakó, csak a mára vigyázó,3 

5, Lám Amphitryonnak a sarja a büszke levente,
Aki oroszlánt4 ölt a tusán, szerelemmel imádta 
Szíve Hylását,5 a göndörfürtű deli ifjút.
Mint apa oktatgatja fiát, mindenre tanítá,
Ami dicsővé tette az énekeseknek az ajkán,

10, Mindig csak vele járt, ha a Nap delelőre sugárzott, 
Vagy ha fehér ménjén röppent fel az égre a Hajnal,6

1 Hesiodos, Theog. 116. sk, ugyanis Erőst Chaos és Ge, Simo
nides frg. 43. (Bergk PLG. III ,4 p. 408.) Ares és Aphrodite, Aku- 
lisaos frg. 3, (Diels Frg, d. Vorsokr, II.3 p. 207.) Nyx és Aither, 
A lkaios frg. 13. b. (Bergk PLG. III.4 p. 152.) Iris és Zephyros, 
Sappho frg. 132. (Bergk PLG. III.4 p. 131.) pedig Uranos és Ge 
fiának mondja. (Sehol.) V, ö. P lat, Symp. VI. — Theokritos bizo
nyára a rhodosi A ntagorasnak Erősről mondott eme sorára céloz 
(Diog. Laert. IV. 26.): értei yévog äupißörjTov.

2 N ikiast lásd XII. Bev.
3 Oi d-varoi TteXóueöíXa, ró S' avqiov ovy. iOoqàtiieç — sokszor ismét

lődő gondolat, V. ö, A nacr, VII. 9—10. (Bergk, PLG. III.4 p. 302.) 
ró (Stjfieqov flè te i fioi, ró Ô’ avqiov r í  g olôev ; — Kallim. Epigr. XIV. 
(Wil.), 1. A aífiova  ris ó ’ ev  olóe ró v  A vq io v  ; — Herond. I, 45. sk. 
xorôè els olôev ró fzéXXov fjfiecov.

4 A nemeai oroszlánra gondol, m ert H erakles annak bőrét ho r
dotta, (Sehol.)

5 Apoll. Rhod. I. 1212. sk. szerin t Hylas Theiodamas dryops k i
rálynak  a fia. M iután H erakles Theiodam ast megölte, H ylast magá
hoz vette.

8 Eos paripáinak neve: Lampos és Phaëthon. Odyss. XXIII. 246.
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És ha csipogva siettek a csirkék este pihenni,
S fenn a füstös ülőn szárnyát csapdosta az anyjuk. 
Szíve szerint vágyott a fiút hős kedvre nevelni:

15. Bírja igáját,7 győzze a sorsát mint igaz ember.
Ám történt, hogy aranygyapjúért szállt ki Iason,8 
Aisón magzata és vele szálltak a hadba’ legelsők:9 
Válogatott nép, sok városnak a színe-virága.
Kincses Iolkosnak földjén a vitézi seregben 

20. Argosi10 Alkméné hadrontó hősi szülötte
S az Argó bajnok csapatába’ Hylás vele együtt.11 
Összecsapó kék szirtek12 ölébe röpül a hajójuk, 
Átszáguld köztük sebesen s már szeldesi Phásist.13 
Sasszárnyon száll, száll a hajó s a szírt gyökeret ver. 

25. És a fiastyúknak14 már rajzik az égen a népe,

7 V. ö. Herond. VI. 12.
8 Iason Aisonnak, K retheus fiának volt a gyermeke. Pelias, 

aki Iolkos thessaliai városban. K retheus u tán uralkodott, egy jóslat 
m iatt félt Iasontól, s hogy őt eltávolítsa magától, elkíildötte Kol
dusba  az aranygyapjúért. Apollód. I. 9. 16. — Apoll. Rhod. I. 3. sk.

9 Apoll, Rhod. I. 20. sk. felsorolja a vállalatban részvevő 
hősöket.

10 Theokritos a kevésbbé ismert m ítoszt követi, midőn A lk- 
menét az argolisi Mideából szárm aztatja (így a XXIV. 1-ben is, 
V. ö. Paus. II. 25. 8.). E lterjedtebb hagyomány szerint apja, Elek- 
tryon, tirynsi (Eur. Alk. 838.) vagy mykenai (Apollód, II. 4. 6.) volt.

11 Ezzel a sorral Knaack, Gött. Gel. Anz. 1896., 884. és W ila- 
mowitz Textg. 177. sk. szerint Apoll. Rhod. A rg.-nak első sorára 
célozna.

12 V. ö. XXII. 27. — A Fekete-tengernek a Bosporus felőli 
bejára tánál voltak a Kyaneai- (Eur, Med. 2.) vagy Symplegades- 
szirtek (Eur. Med. 1263,), melyekről azt tarto tták , hogy össze-össze- 
csapódva, a köztük átkelni akaró hajókat szétroncsolják. M iután az 
Argo A thena segítségével szerencsésen á tju to tt köztük, beteljese
dett a végzet, ezután örökre mozdulatlanok m aradtak. Apoll. Rhod. 
II. 606. sk.

13 A Phasis kolchisi folyó, mai neve Rión.
14 A fiastyúknak megfelelő Peleiades vagy Pleiades (a ró- 

maiaknál>Vergiliae) nevű csillagkép 7 csillagból állott. A tlasnak és 
Pleionénak (Apollód. III. 10. 1.) hét leányát Zeus akkor változtatta  
csillagokká, midőn Orion üldözte őket (Pind. frg. 72. sk.). A hajó
zás megkezdésére kedvező jel volt, midőn valamivel napfelkelte
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Nyargal a nyáj legelőre, tavasznak a vége közelget. 
H ajtja  hajóra megint harcvágy a büszke vitézek 
Sergét. Öblös, erős, megrakva szinültig az Argó. 
Délről csapdos a szél: Hellé szorosába15 eveznek 

30. S harm adnapra Kios16 szélén horgonyt vet a gálya. 
Görgeti ott az erős tulkoknak a párja  ekéjét,
Ők is párostul lakják lakomájuk a parton;17 
M ár a nap is pihenőre hajol, vackolnak az ifjak.
A puha pázsitnak selymes füve ad ja  az ágyat,

35. Vágják a galanyát,18 hull rendre a palka19 nyalábbal. 
Szőke Hylás m indjárt indul vízért vacsorához,
Hogy Héraklesnek legyen és a kemény Telamónnak:20 
Egy asztal mellé szoktak mindig leheverni, 
Érc-kancsó a kezében, a forrást menten eléri,

40. Csobban a völgy fenekén zöld lomb árnyában a
[csermely.

Gödire,21 káka22 borítja sötét levelével a habját, 
Bólogat a zeller23 s a tarackfü24 a közelében.
S lej tik a táncot a víz fenekén a vízi leányok:

előtt tűntek fel, április végén és május elején (Legrand I. 89.). 
P leiasnak nevezték az alexandrinus kor hét tragikus költő jét is.

15 Helle szorosa a Hellespontos, m ert Helle itt esett be a ten
gerbe, Az eredetiben Propontis van, a mai M árvány-tenger.

16 A kianosok a Propontis délkeleti részén fekvő Kios város 
(a későbbi Prusias, a mai Bursa) lakói. V. ö, Apoll. Rhod. I. 1354.

17 E sor elejét ismétli a XXII. 32-ben.
18 A ßovrofiov  (butomus umbellatus) mocsári növény.
19 A n i  7t e i Q o s - i  lásd az I, 107. és V. 45-ben is (cyperus ro- 

tundus L.).
20 Telamon salamisi k irály  H erakles hűséges barátja. E lkísérte 

őt az amazonok és T rója ellen viselt harcaiban is. Telamon em líté
sében — mivel Apoll. Rhod. Arg. I. 1289-ben is H erakles pártján  
van — Wilamowitz, Textg. 178. Apollonios hatását látja.

21 A xs^ óvlov  Athen. XV, 684. e. szerint az anemonéhez ha
sonló növény volt.

22 Az â ô t a v T o v  (capillus Veneris) Frauenhaar, Venus fo
dorka (?).

23 A G élivov-1 lásd III. 15. jegyz.
24 Az Syqcùoxi-s (cynodon dactylon vagy panicum dactylum vagy 

paspalum dactylum) kutyaperje, tarackfű.
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Álmatlan nimfáknak a serge, a pásztorok átka,
45. Euneiká, Mális s kikelet szép lánya Nycheiá.25 

És a hasas korsót a vízbe meríti az ifjú,
S hablányoknak a karja  lehúzza a vízbe magához. 
Vágy égette a gyönge szivét valamennyi leánynak.
És a sötét forrásba merül az argosi gyermek,

50. Mint a tüzes csillag száguld le az égi tetőről 
Hullámok közepébe s a társa kiált a hajósnak:
,,Hé, tágabbra a vásznat, a szél már hajtja

[hajónkat!"26
Fektetik a nimfák a legénykét púha ölükbe,
Szárítják könnyét édes dalt zengve felette.

55. Hérakles keseregve kutatja, viharzik a szíve.
Já r  a nyomán hajlós ívű ijjával a vállán.27 
A buzogányt, örökös társát m arkolja a jobbja. 
Harsan a dörgő hangja, Hylast háromszor üvölti.
Hívó szóját érti a kedves, visszafelelget.

60. Távolinak tetszik, halkká hal a hangja a vízben. 
Messze ha elbődül s meghallja szakállas oroszlán 
Szarvas bőgését a hegyekben, a prédaleső vad28 
Felpattan csalitos fészkéről s csörtet utána.
Ügy ront Hérakles a bozótok közt a vadonban 

65. If ja nyomában, az ú ttalan  úton törtet előre.
Szörnyű átok is a szerelem, szenvedni szünetlen . . .  
Tépi a tüske a bércen a hőst; mit bánja Iásónt? 
Ring a hajó hullám tetején már készen az útra 
S éj közepén kifeszíti vitorláját a hajós nép.

25 A három nimfa: Eunika ( =  jó győzelem), Malis ( =  almafa, 
a gránátalm a az alvilággal való kapcsolatot jelenti), Nycheia ( =  éjt- 
szakai). A hárm as szám a varázslásban is fontos szerepet játszott. 
V, ö. II. 43. Lentebb is 58. és 59. versben.

26 A csillaghullásból szélre következtettek. Verg. Georg. I. 
365. sk.

27 Az eredetiben M cc kotiGt I X a ß io v  evn a fiT C éa  t ó £ cc. A sehol, 
szerint a M aiotis- (mai Azovi) tó körül lakó skythákat nevezték Maio- 
tesnek, H erakles a nyilazást a skytba T eutarostól tanulta. H erakles 
skytha fegyvereit Kallim, (frg. 365. Schneider II. 566.) is említi.

28 V. ö. Apoll. Rhod. Arg. I. 1241., 1265. Wilamowitz,
Textg. 178.
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70, Héraklest várják s ő messze csatangol az erdőn, 
Őrjöngő szívét szerelem dühe marcangolja,
, , .Égi lakók közt szebb isten nincs egy se' Hylásnál.20 
S H érakies neve lett a csapatba': hajó-szökevénye, 
Harminc-pár evezős Argót aki cserbe feledte 

75, S járta  gyalogszerrel Kolchist s Phásisnak a partját,29 30

29 Szépen mondja H ylasról az Orph. Arg, 651, sk, Homeros 
szavaival: Nv(i<pai ö<piv xaTeçvitatcov, öcpqa Ovv avralg  (Id'ávaróg rs  rCÉKoi v.ai 

dytfçaoi % a ro r  itá vra . Hylas istenné levése emlékeztet Astakidesre, 
(Kallim. Epigr, XXII, — Wilamowitz, Textg. 176.)

30 H erakles elm aradását általában H era befolyásának tu la jdo 
nították, Hogy Herakles gyalog ment Kolchisba, Theokritos módo
sítása. (Sehol.) Apoll. Rhod. Arg. I. 1317, sk. szerint Kiosból vissza 
kelle tt térnie Argosba.



Theokritos XIV. Kyniska szerelme.

(K T N I2K A 2 EPQ2)

Thyonichos meglátogatva Aischinest, csodálkozik ba
rátjának  elhanyagolt külsején. Hamarosan megtudja 
azonban ennek okát. Aischines el van keseredve szeren
csétlen szerelme miatt. Szerette ugyanis Kyniskát, s csak 
nemrégen egy baráti összejövetelen tudta meg, hogy a 
lány a csinos szomszéd fiút, Lykost tünteti ki kegyeivel. 
Hirtelen haragjában ezért a lányt megütötte, az pedig el
rohant tőle, s most már idestova két hónapja lesz, hogy a 
színét sem látta. Azóta nincs nyugta, s nem tud fájdal
m ára gyógyító írt találni, Elhatározta, hogy beáll zsoldos 
katonának: így talán m ajd elfeledi a hűtlen lányt. Thyo
nichos azt ajánlja, hogy lépjen be Ptolemaios király sere
gébe, mert nála nemesebblelkű és bőkezűbb zsoldos-urat 
úgysem találhatna (1—70. v.).

*
Theokritos ú. n. városi mimusai (XIV., IL, XV.) kö

zött realisztikus szempontból ez tekinthető a legsikerül
tebbnek.1 Pompás jellem rajzot tá r olvasói vagy hallgatói 
elé az erőszakos, durva, hirtelen haragú és féltékeny sze
relmesnek, Aischinesnek alakjában. De az itt személye
sen jelen nem levőket is megismerjük a költő jellemzésé
ből (pl. a rossznyelvű thessaliait), akárcsak Herondasnál 
a II. mimiambusban a néma személyt, Thalest. A vendég
látásban, az ivó jelenetben, a vigaszt kereső Aischines te r
veiben ^z életből hűséges részletképeket m utat be nekünk 
a költő.

1 Taccone 145. 1.
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Az utolsó sorokban azonban, midőn Ptolemaios Phi- 
ladelphos jellemzéséről van szó, Thyonichos szájából 
Theokritos veszi át a szót, s felhasználja ezt a mimusba 
ügyesen, szervesen beleillesztett helyet arra, hogy a jó 
uralkodó bőkezű tám ogatásáért köszönetét mondjon, s őt 
a nagyközönség előtt dicséretekkel halmozza el.2 Az 
ilyesmi — a költő egyéni véleményének kifejtése — a mi- 
musban amúgyis szokásos volt. Herondas is így dicséri 
Egyiptomot és Philadelphost (I. 26. sk.), így szentel né
hány sort Apelles emlékének (IV. 72. sk.), s így panaszol 
a súlyos adók miatt (VI. 64.). Theokritos különben a XV. 
mimusba is beleszövi Ptolemaios dicsőítését (46. sk.). Ver
gilius eclogáiban — Theokritos nyomán — szintén sokszor 
hódol hatalmas pártfogóinak,'

*

A mimus kelte a költő alexandriai tartózkodásának 
(274—270) végére vagy a közvetlen ezt követő időre esik. 
A 61. sorban előforduló íqwtmós (=  a szerelmet kedvelő) 
jelzőt Theokritos a királyné, II. Arsinoe életében aligha 
adta volna a királynak. Valószínű tehát, hogy mimusát 
csak a királynénak 271/270-ben bekövetkezett halála 
után írta.3

*

Nem indokolt a hypothesis megállapítása, hogy Szi
cíliában megy végbe a mimus cselekvénye. Nincsenek 
olyan célzások, amelyeknek alapján erre következtethet
nénk,4 A legértékesebb topográfiai bizonyságot Thyonichos 
neve szolgáltatja, mert ez — az ugyancsak Thyonéból 
(Semele neve) származó — Thyonidasszal közeli rokon
ságot mutat. Minthogy pedig ez a Thyonidas-név csak 
Rhodoson fordul elő, valószínűnek tekinthetjük, hogy a

2 E rész különböző megítélését lásd Fritzsche 1870. II. 17. 1.
3 Legrand I, 108. sk., Cholmeley 30—31., 36. és 286. 1.
4 Wilamowitz, Textg. 161, 1. olyan városba helyezi, melyben 

különböző vidékekről valók (aitoliaiak, thessaíosok) könnyen össze
jöhettek.
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mimus színtere a Rhodos szomszédságában levő Kos szi
getének kikötővárosa.5

*
E mimusba is sok közmondást, illetőleg közmondás

szerű szólásmódot szőtt be a költő.6 Mint a másik két 
városi mimusban, bizonyára itt is felhasználta forrásként 
Sophront.7 Aischines Egyiptomba való készülődésével ro
kon motívum előfordul Herondasnál (I.) is (Mandrist 
Egyiptomból várja haza Metriche), aki a népies mimus 
mellett szintén felhasználta Sophront is.

5 V. ö. W ilamowitz, Textg. 255., Taccone 148. 1., Legrand I. 
107. 1,, Cholmeley 286. 1.

6 Illen ek  a 22., 23., 31., 32., 43., 46. és 51. versben. V. ö. Botzon, 
De Sophrone et Xenarcko mimographis, 1856., 17. sk.

7 Elsősorban naiôix.à rcoicpvlsls c. mimusát. — Legrand I. 108. — 
Lásd a 22. jegyz.



Theokritos XIV. Kyníska szerelme. 

Aíschínés
Drága Thyónichos, áldjon az ég kegye!

Thyóníchos
Téged is éppúgy,

Aischínés!
Aischínés

M ért ily későn?1

Thyónichos
Későn? Mi a gondod?

Aischínés
Hej, pajtás, nem jól megy a sorsom!

Thyónichos
Látni, lefogytál,

Csapzott fürtöd sír a kenőcsért, rőfös a bajszod.1 2 
5. Pythagorasnak a híve lehetnél ebben a bőrben,

Mint a sarútlan, sárga, fakó athéni a múltkor.3 
'Sz őt is csak szerelem kínozta — a búza-lepényért.

1 Ügy látszik, hogy Aischines magához kérette Thyonichost. 
(Fritzsche-H iller 171.)

2 Nagy Sándor u tán divatossá vált a szakáll és bajusz leborot- 
válása. Csak a filozófusok ta rto tták  meg a régi szokást. — V. ö. 
Kall. Epigr. XXX. (Wil.)

3 A Pythagorast követő athéni bölccsel kapcsolatban meghatá
rozott személyre gondolhatott a költő. Ilyen külsejű filozófus volt 
a IV. sz. végén az aspendosi Diodoros, akiről Athen, IV. 163. d, sk. 
és Diog. Laert. VI. 13. megemlékeznek. (Fritzsche-H iller 172., Le
grand I. 110. 1)
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Aíschínés
Gúnyolj, hát gúnyolj! Tündérlány, büszke Kyniská4 
Gyötri szivem, hajszál csak a híja,5 6 muszáj

[belevesznem.
Thyóníchos

10. Máskor is így voltál, mindig keseregsz te magadban. 
Sorra sosem tudsz várni. Beszélj, mi a bánatod újra.

Aíschínés
Argosi pajtásunk s a thessali lóidomító 
S Kleunikos a harcos s Ápis vele, ott poharaztunk® 
Künn a mezőn, nálunk. Két csirkét vágtam ebédre 

15. S gyenge szopós malacot; foly bőven a biblini7 ó-bor, 
Négyéves,8 zamatos, friss mustnak a párja  izére.
J á r  a pohár vígan, bornak veti a csiga ágyát.
Kedvre derít az ital, keveretlen borra kerülünk. 
Vallani kell a nevét, akiért poharunkat emeljük.

20. Rendre iszunk, váltig vallunk, amiként
[megegyeztünk,9

S némán hallgat a lány, hogy a szívem epeszti a
[bánat.

Kérdem: ,,Tán farkas nézett rád ?"10 — ,,Ej be okos
vagy!"

Szól s csupa láng orcája, a mécsest tűzre hevítné.

4 Kyniska (= szukaku tya) hetaira, aki Aischinesszel együtt élt 
az alább em lített lakomáig,

5 Közmondásszerű szólásmód. (Fritzsche-H iller 172.)
6 Ezt a sort W ilamowitz így írja: rAyie, y.al KAevvinog éTtlvofiss 

ó ^Tçaruôras. S tration egy akarnaniaâ helység neve, innen szárm azott 
volna tehát Kleunikos.

7 Biblosi bornak az egyik thrákiai bo rfajtá t nevezték. (Sehol.)
8 V. ö. VII. 147.
9 Tehát kedvesüket megnevezték és az ő egészségére ittak. Említi 

ezt a szokást a II, 151, sk.-ben is,
10 A z^ro lt a  babona, hogy ha valaki farkassal találkozott, s az 

lá tta  meg hamarabb az embert, az illető elvesztette a hangját. 
(Sehol.) A költő itt Lykosra céloz. V. ö, Verg. Eel. IX. 53. sk. vox 
quoque Moerim iám fugit ipsa: lupi Moerim videre priores.
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Hej Lykos11 ám, a Labás szomszéd fia volt ez a
farkas,

25. Karcsú, hetyke legény, bámulják szálfa-növését. 
H írlett rég, hogy ezért sorvadt égő szerelemmel, 
Kószabeszéd nekem is susogott a fülembe felőle.
Nem firtattam ; ugyan hiába fakadt a szakállam.12 
Négyen nézegeténk békén a kupánk fenekére,

30. S a lárissai13 dalba kap és zeng: „Farkasom, édes..."14 
Thessali nótát fúj a pokolra valója; Kyniská 
Sírva fakad, megered fájó zokogásban a könnve, 
Mintha hatéves lány keseregne az anyja ölében. 
Ismerhetsz tán, nem hagyom abba, fejére csap öklöm, 

35, Jól eltángálom; s a leány felkapja ruháját
És siklik mint nyíl. „Híres, más kell-e helyettem? 
Jobban ölel más? Hát, szaporán, száguldj a

[nyomában!
Fuss, ölelő karjába siess; csókolja le könnyed!"
. .  . Szájában visz a fecskemadár eledelt kicsinyének, 

40. S villámként röppen prédát hajszolni a légben, 
Párnás székéről a leány röppen sebesebben 
És esze-vesztetten fut az ajtónak s eliramlik.15 
„ Ili’ a berek, nádak, meg erek"16 rá illik a mondás. 
Húsz nap múlt, meg nyolc, de — kilenc, sőt — tíz

nap is eltelt
45. S már tizenegy mával s két hó lesz, két nap a híja,17 

Annyi, hogy elváltunk. H ajam at thráx-m ódra se
[nyírom.18

11 Lykos ( =  farkas) is, Kyniska is beszédes név: a farkas 
e lragad ja  Aischinestől a nőstény-kutyát.

12 V. ö. X. 40.
13 Előbb (12. V .) csak thessaliainak mondta, most pontosabban 

Larisa városából valónak.
14 V. ö. Legrand I. 112. 1.
15 A sor második fele előfordul a XIII. 70-ben is.
18 Az eredetiben: tavqog áv' vXav. O lyanokra alkalm az

ták  ezt a közmondást, akiket eltávozásuk u tán  nem lehetett többé 
viszontlátni, m ert a nyájból az erdőbe szabadult bika sem tér vissza.

17 A szakítás Legrand I. 112. szerint egyik hónap 13-án (te
hát szerencsétlen napon) történt.

18 B arbár módon való elhanyagoltságára céloz.



Mindene csak Lykos, őneki tárva van a jta ja  mindig, 
Engem ugyan már számba se vesz, mint hogyha

[nem élnék.
Ja j teneked, Megarám! népednek a sorsa de felhős!19 

50. Hej ha feledhetném egyszer, más lenne az éltem.
Ja j de sehogysem megy pajtás ,,az egér a

[szurokban."20
Ó van-e enyhítő ír ily kínzó szerelem re?21
Símos szert te tt rá; szeretett egy büszke kegyetlent,22
Ütnak eredt sebzett szívvel s megtért csodaépen,

55. Felcsapok én magam is, tengerre kelek katonának. 
Lesz bátrabb, de pulyább is sok lehet ott a csatában.

Thyóníchos

Bár kedvedre haladna a dolgod s telne a vágyad, 
Aischínés pajtás, de ha már készülsz idegenbe,
Csak Ptolemaiosnál23 szolgálj, ott gyöngy lesz az élted.

THEOKRITOS XIV. KYNISKA SZERELME. 161

19 Deínias (frg. 7. M üller FHG III. 25.) elm ondja, hogy a me- 
garaiak egyszer büszkén valamennyi hellénnél különbnek ta rto tták  
magukat. M egkérdezték az istentől, hogy vannak-e náluk derekab
bak. A következő választ kapták  (Orac. gr. 178. Hendess Diss, phil. 
Hal. 4. 1880., 92.):

ra írjs  (lèv rCáGrjs ró HeXaGyvxóv u Aqyog áueivov, 
lTíTloi <dqrjíx,iai, A axeőaifióvicu  ôè yvvalxeg, 
âvSqwv ö’ OÏ TtívoVOtV vőújq KaXf}s ' Aqed'OVO'rjs, 
áXV ë n  xcd r(öv elGiv dfielvoveg, ol rá  [leG-rjyv 
Tíqvv&og vaíovöi v.al ’Aqxaólrjs TtoXvuíjXov,
’A qyeto i livod-djqrjxeg, xévrqcc TtroXéfioio.
v/ielg ô’, â  (Meyaqelç, övre  rq iro i övre  réraqro i
övre  âvcoâéxaroi, o v r  év Xóyq> o v r  év  áqi-9(i<p. (Sehol.)

E rre  céloz Kall. Epigr. XXV. 5—6. (Wil.) is.
20 Ezt a képet használja H erondas is (II, 62. sk.). Közmondás, 

m elyet olyanokra alkalm aztak, akik kellem etlen helyzetükből nem 
tud tak  szabadulni.

21 V. ö. XI. 1. sk.
22 2% é7UyáXy.a> — Fritzsche-H iller 176. 1. szerint tulajdonnév, 

tehát Epichalkos lányáról lenne szó. Ez a sor emlékeztet Sophron 
145. frg.-ra. Wilamowitz, Textg. 161. 1.

23 Ptolemaios Philadelphos, amint a sehol, is megjegyzi.

A görög bukolikusok költeményei. 11
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Aischínés
60. Mit tudsz róla?

Thyóníchos
Szabad katonának gyöngy az az élet.24 

Áldott jó a vezér, finom, nótás mulatós is.
Tudja: ki híve, de látja: ki ellene ront a seregben. 
Dús adományt osztó, kérésre süket soha nem volt.
Ő a valódi király, koldulni se kell, maga kínál.

65. Aischínés, igazán várod, hogy a vállon a mentéd 
Szélbe röpüljön utánad s jól megvessed a lábad 
Pajzzsal a balkarodon, ha feléd száguld is az ellen? 
Aigyptosba előre! Biz őszbe vegyül a halánték 
S csak lassan-lassan megszállja a dér a szakállunk. 

71. Hinti havát az idő, fel hát míg hajlik a térdünk.25

24 A kiadók egy része azt ta rtja , hogy a sor második fele e l
veszett, s a másoló az előző sorból vette át e szavakat.

25 V. ö. Hör. Epod. XIII. 4. dum virent genua.



Theokrítos II. A varázslónők.
(QAPM AKEYTPIAI. )

Simaítha előkészületeket tesz szolgálójának, Thesty- 
lisnek segítségével arra, hogy varázslás útján hódítsa visz- 
sza régi kedvesét, Delphis atlétát, aki immár 12 napja 
feléje sem nézett. Kéri a hold istennőjét, Selanát, hogy 
ragyogjon (az ő fénye nélkül nem lehet varázslást űzni), 
majd Hekatéhoz folyamodik, hogy jelenjék meg előtte és 
tegye szereit éppoly hatásosakká, amilyenek a mitológiai 
varázslónők birtokában voltak (1— 16. v.).

Bámészkodó cselédjének leszidása után — ez úgy a 
komédiában, mint a mimusban gyakori — megkezdi a va
rázslást. Á rpadarát hintet a tűzre, babérágat éget, tűzbe 
dobja kedvesének viaszképét, forgatja a rhombost és egy 
kerékhez kötve a nyaktekercset, majd ismét korpát vet 
a tűzre, s a kutyák ugatásával jelzett rossz szellemek kö
zeledését réztányér csattogtatásával igyekszik távoltar
tani. Közben m unkáját állandóan varázsszavakkal kíséri. 
A tenger zaja elnémul, a szelek is elülnek, de a term é
szet eme csendjével éles ellentétben áll a Simaitha lelké
ben dúló vihar. Sorvasztja a szerelem az után az ember 
után, aki őt megrontotta, aki nem feleségévé, hanem csak 
kedvesévé, rossz leánnyá tette. Háromszoros italáldozat 
mellett mondja el óhaját: feledje el Delphis mostani ked
vesét és gyúljon ismét heves szerelemre iránta. Tűzbe 
dobja az ifjúnak itt, nála elvesztett ruhaszegélyét, majd 
gyíkból bűvös italt készít számára, s végül elküldi Thesty- 
líst, hogy hintse be varázsszerével Delphis küszöbét 
(17—6?. v.).

Egyedül maradva Simaitha, a hold előtt önti ki lel
kének keservét, s elpanaszolja szerencsétlen szerelmének

i l*
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egész történetét. Egy nőismerősének biztatására elment a 
nagy pompával megült Artemis-ünnepre, miután szép 
sárga chitont és Klearista köpenyét öltötte magára. Itt 
pillantotta meg a szőke Delphist. Szépségétől elbűvölve 
beleszeretett. Nem látott azután az ünnepből semmit, s 
azt sem tudja, hogyan került haza. A betegség leverte, 
10 napon és éjen át vergődött tehetetlenül ágyában. E l
vesztette arcának színét, elhullott a haja, csupa csont és 
bőr maradt. Mindent megpróbált, végigjárta az összes 
kuruzslónőket is, de egy sem tudott ra jta  segíteni. Végül 
cselédjének megvallja betegségének igazi okát és elküldi 
őt Delphis kedvenc tartózkodási helyére, a palaistrába, 
hogy onnan vezesse el hozzá az ifjút. Delphis megérkezik, 
s néhány — a lány helyzetéhez éppen nem illő — üres 
szót mond. Simaitha mégis boldog. Ezután a szerelem 
édes napjai következtek. Egy nőismerősétől azonban ép
pen ma hallotta, hogy Delphis már másért hévül, s azért 
nem néz oly régóta feléje (64— 158. v.).

Abban a meggyőződésben fejezi be a varázslást, hogy 
bűvös szereinek meglesz a hatása. Addig is továbbviseli 
fájdalm as sorsát. Végül elbúcsúzik a holdtól és a csilla
goktól (159— 166. v.).

*

Igen művészies e mimusban a lány lelkében lobogó 
szenvedélyes szerelemnek a rajza. Hűségesen eleveníti 
meg a költő szemünk előtt Simaithát, amint szerelme miatt 
sorvad, amint elsárgul, hideg veríték ül ki a homlokára 
és nem tud megszólalni az ifjú megjöttekor, vagy amint 
minden ellenállás nélkül, bizakodva ad ja  át magát az oly 
ham ar hűtlenné vált atlétának. Mindezt fájó visszaemlé
kezéssel, de egyszersmind bájos természetességgel sírja el 
maga Simaitha bánata tanújának, a holdnak. A lángoló 
szerelem ilyen szenvedélyes panaszának alig akad párja  
a görög költészetben. Simaitha heves érzékiségét csak a 
Sapphóéval lehet összehasonlítani.

*
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Simaítha kiléte sok vitára adott okot. Ez a hosszú 
ideig tartózkodó, mélyen érző, epekedő, szenvedő, sőt 
csaknem kétségbeesett lány nem lehetett hetaira. De nem 
lehetett egészen alacsony társadalm i állású sem, hiszen 
beszéde, gondolatai éppen nem vallanak parasztleányra. 
A sportfiúért való lelkesedése is feltételezi a műveltség 
bizonyos fokát. No meg az atléta szóba sem állott volna 
egyszerű parasztlánnyal. Babonás volta és hogy Klearista 
köpenyét viseli, nem eshetnek döntő súllyal a mérlegbe. 
A babona igen elterjedt volt, K learistában pedig látha
tunk divathölgyet, aki az öltözködésnek irányt szabott, 
vagy varrónőt, aki készítette a köpenyt.

Előkelő származású sem lehetett Simaítha, m ert társa
ságában egy dajkát és egy fuvoláslánynak az anyját lá t
juk, A látogatás idejét sem igen válogatják meg, hisz ez 
az utóbbi kora-reggel kereste őt fel a kellemetlen hírrel. 
Legvalószínűbb, hogy egyszerű kispolgárnő — amilyenek
kel Herondasnál is többször találkozunk, — aki egyetlen 
hűséges cselédjével lakik, s aki — mielőtt Delphist meg
ismerte, — tisztességes életet folytatott. Az érett lány 
érzékisége azonban az Artemis-ünnepen egyszerre fellob
ban, emésztő vágyak rabjává lesz, s nem ura többé ide
geinek. Szerelme ugyan legkevésbbé sem mondható ideá
lisnak, ő a szép ifjút, az erős atlétát szereti meg, s a 
vére hajtja  ellenállhatatlanul annak karjai közé.

Mégis megérdemli ez a lány a mi teljes rokonszen- 
vünket. Gyötrődésében is bájos egyéniség, aki magasan 
fölötte áll mindent feláldozó szerelmével az öntelt Del- 
phisnek. Az atléta csak a lány helyzetét használja ki, 
e ljár hozzá, amíg meg nem únja. Neki csak egy kaland
ról van szó, a lánynak azonban ez a viszony a boldogsá
gát jelenti. Különösen megnyerővé tette Theokritos Si- 
maitha ^alak ját azzal, hogy ez az emésztő szerelemtől 
halálosan megsebzett női lélek egy percig sem gondol 
az élet eldobására, hanem van ereje a csapással szembe
szállni. ő  is csak erős akaratára támaszkodik, mint Daph-
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nis. Theokritosnak egyik legnagyobb érdeme, hogy Simai- 
tha jellemével megajándékozta a görög költészetet.1

Legrand1 2 e mimus értékéről így ír: C'est, à mon avis, 
son chef-d'oeuvre. J 'a joute: un des chefs d'oeuvre de la 
poésie grecque. Je  dirais volontiers: un chef d ’oeuvre de 
la littérature d'amour universelle.

*
A mimus színterét a benne levő adatok alapján meg

állapíthatjuk. A hallgatók számára annakidején pontos 
meghatározás volt Timagetos palaistrájának és Artemis 
szentélyének említése is.3 Nekünk azonban ez a körülírás 
nem elég. Lássuk hát, mit hámozhatunk még ki a költő 
szavaiból. A varázslás helyéhez — (tehát Simaitha laká
sához is, 50. V .)  — közel van a tenger (38. v.), sőt szi
geten kell lennünk, mert kiemeli a költő, hogy a hajnal 
az Okeanosból tűnik fel (148, v.), s a hold is abban me
rül el (163. v.). Ez a sziget azonban nem lehet Szicília, 
mert keletre utal az asszíriai varázslónő említése (162. 
v.), valamint a vadállatoknak (oroszlán 68. v.) az Arte- 
mis-ünnepen való szerepeltetése is.4

Legfontosabb azonban Philinos atléta említése (125. 
v.), mert Eusebiosból tudjuk, hogy a kosi Philinos 264-ben 
és 260-ban győzött az olympiai játékokon. A mimus szín
terének éppen ezért Kos szigetének kell lennie. Ezt iga
zolja a 160. v.-ben a M oirákra mondott eskü, amely a 
kosi asszonyok kedvelt esküformája Herondasnál is, to
vábbá az, hogy Delphis Myndosból való (29., 96. v.). Ez 
a város ugyanis a kisázsiai Kariának Koshoz közel eső 
tengerpartján van,

A mimus kosi színterét sem meg nem döntheti, sem 
nem gyöngítheti az a körülmény, hogy a 133. sorban He-

1 Taccone 19, sk., — Cholmeley 33. 1.
2 Bue. Gr. I. 94. 1.
3 W ilamowitz, Textg. 164. 1.
4 V. ö. Kallixeínos, Athen. V. 196. sk. Ptolemaios Philadelphos 

nagy ünnepi felvonulásával A lexandriában.
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phaistos liparai voltát hangsúlyozza a költő. Ezzel leg- 
fennebb szülőföldjének akart a távolból is kedveskedni.

*

A kosi Philinos említéséből a költemény keltét is meg
tudhatjuk. Delphis büszkén mondja, hogy futásban sike
rü lt megelőznie Philinost. Tehát Philinos neve sportkö
rökben jóhangzású kellett hogy legyen. Első olympiaí 
győzelmén már bizonyára túlvolt, s így a mimust Theokri- 
tos 264 után írhatta. Viszont Philinos még ereje teljében 
van, s így nem mehetünk messze a 260. évtől sem, ami
korra Philinos második olympiai győzelme esik,5

A mimus kelte nemcsak azt bizonyíthatja, hogy Theo- 
kritos Alexandriából eltávozva huzamosabb időt tölthe- 
tett Kis-Ázsia dór partvidékén és Koson,6 hanem talán 
azt is, hogy Szicíliából a Hieronnál való hiábavaló kopog
tatás után legalább egy időre ismét keletre utazott.

*

A mimus első részében (1—63. v.) a hypothesis szer
zőjének és a scholiastának (ad v. 69.) tanúsága szerint 
Sophronnak egyik yvvcaxsíog-át tarto tta  szem előtt,7
a nélkül azonban, hogy szorosabb értelemben vett után
zásról lehetne beszélni. Thestylis cselédlány Sophronnál 
a párbeszédben és a cselekvényben is résztvehetett, Theo- 
kritos azonban őt néma személlyé tette (a hypothesis sze
rint „ügyetlenül", ànsiQO'Aàlœç).

A második részben (64— 166. v.) előadott panasz em
lékeztet arra a mimodiára, amely A lány panasza néven 
vált ismeretessé, s amelyet Grenfell közölt a British

5 Mező Ferenc: Az olympiai játékok története. (Az 1928. évi 
amsterdami olympiai játékok irodalm i versenyén győztes munka.) 
Budapest, 1929. 267, 1. — Haeberlin p. 54. úgy ezt, mint a Thalysiát 
tévesen '850. tá já ra  teszi.

6 Wilamowitz, Textg, 164. 1.
7 A Tal yvvatxeg ral ràv &eáv y a m  él-eZdv c. mimus frg,-t meg

ta lá lhatjuk  Kaibel CGF (1899.) p. 154—5.
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Múzeumnak egy a Kr. e. II. sz.-ból származó papy- 
rusáról.8

A költő a mimusnak mindkét részét refrainnel sza
kaszokra tagolja. Ez a refrain az első részben9 a varázs
lással kapcsolatos, a második részben10 pedig a hold 
istennőjéhez intézett kérés.

*
Fritzsche 1862-ben külön is kiadta e mimust. Speciá

lis irodalmából megemlítjük a következő munkákat: F. C. 
Goebbel, De Theocriti idyll. I. II. ratione strophica, 1862. 
— E. Seiffert, Observationes ad Theocriti Pharmaceutrias, 
1875. — G. Decia, Sull'idillio di Theocrito intitolato (Puq- 
[iaY.vÚTQia. Riv. d. fil. VII. (1879), 257. sk. — E. Hauler, 
Textkritische Bemerkungen zu Theokrits <DciQtiay.£VTQicu, 
Wien, Stud. VII, (1885.) 25. sk. — M. G. Stuphen, Magic 
in Theocritos and Vergil, Studies in honour of Basil L. 
Gildersleeve, Baltimore, 1902. 312. sk. — D. Dedo, De 
antiquorum superstitione amatoria, Gryphiae, 1904. — R. 
Wünsch, Die Zauberinnen des Theokrit, Hessische B lätter 
für Volkskunde, Leipzig, VIII, (1909.).

8 An A lexandrian erotic fragment and other Greek papyrus, 
1896. — K iadta O. Crusius is: Herondae mimiambi5 1914. 124. sk.

6 A 17., 22., 27., 32., 37., 42., 47., 52., 57. és 63. sorokban.
10 A 69., 75., 81., 87., 93., 99., 105., 111., 117., 123., 128. és 

135. sorokban.



Theokritos 11. A varázslónők.

Thestylis, add a babért, szerelemkeltő szereim hozd! 
Bűvös csésze köré bíbor1 gyapj ír-koszorút fonj!
Hej, csapodár szeretőm, e varázsszerek újra

lekötnek,*
Elhagytál gonoszul, ma tizenkét napja van épen,1 2 3 4 

5, Azt se tudod, vajon élek-e még, vagy a sírig epedtem. 
Nem kopog ajtómon5 bezzeg már, másfele vonzza 
Röpke szivét az a csélcsap Erős meg a hűtelen anyja... 
Megteszem én: holnap Tímagétosnál keresem fel,
A küzdőtéren vetem a bűnét a szemére.

10, S most — e varázslattal lekötöm, megbűvölöm újra. 
Bűvige téged hív, sáppadt fény, néma Seláná.
Föld mélyébe lakó Hekatá,6 temetők éjében,

1 A bíbor-színnek a varázslásban is, annak elhárításában is 
különös jelentőséget tu lajdoníto ttak .

2 A gyapjú használatát v. ö. Herond. V III. 11. sk.
3 V. ö. Verg. Eel. V III. 66.
4 V. ö. Herond. I. 10. és 24.
5 Ha a szerelmes embert nem bocsátották be kedveséhez, előbb 

csak dörömbölt annak a jta ján , majd be is törte azt. (Lentebb 127. 
sk.). V. ö. Herond. II. 34. sk.

6 H ekate a varázslás istennője s egyszersmind a halo ttak  biro
dalm ának királynője (mint ilyennek volt szentélye az athéni Kera- 
meikos-temetőben is). Szereti a hárm as útkereszteződéseknél való 
tartózkodást (Trivia), ezért ilyen helyeken kis szentélyeket á llíto t
tak  fel számára. (A sehol, szerint azért szentelték neki a kereszt- 
utakat, m ert anyja Pheraia, Aiolos lánya — m iután Zeustól meg
szülte Helcíttét — keresztútra tette  ki. I tt ta lá lták  meg Pheres pász
torai, akik felnevelték.) A mesevilágban gyakran szerepelnek a ke- 
resztutak, s a babonás nép mindenütt szellemekkel népesíti be azo
kat. — A 33. sorban azonosnak mondja H ekatét Artemisszel. Az
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Vérpatakon járó! Fut az eb7 szűkölve előled. 
Üdvözlégy úrnőm, Hekatá, te segíts meg e műbe'!

15. Kirké8 bűverejét ó öntsd, ó öntsd e szerekbe,
Hadd legyek új Medeia9 s a szőkehajú Perimeda.10

Bűvös kör karikája, a hűtlent vonzzad e házba.11 
Hintsed az árpadarát,12 hintsed, hogy a láng

[megeméssze.

istennőnek u. i. hárm as lénye volt: mint égi istennő, Selene, mint 
földi istennő, Artemis, és mint alvilági istennő, Hekate.

7 A óv.t)2a£-on itt csak kutyát ért. A szó értelm e az újgörög
ben módosult, m ert ott oxvAü m  csak kis kutyát jelent, egyébként 
cfYvZog. — A kutyák félnek a hold fényétől és m ert H ekaténak szok
tak  ku tyát is áldozni. Sehol.

8 K irkét V. ö. IX. 36.
9 M edeiára vonatkozólag v. ö. Eur, Med. Őt ta rto tták  a míto- 

szi világ leghíresebb varázslónőjének.
10 Perim eda valószínűleg azonos az Ilias (XI. 740.) Agame- 

déjével.
11 Az eredetiben ëXns tv Tfjvov èjiòv tíotI Söiua tóv ávSqa.

Hegedűs István akad. b írálatában  így kísérelte meg e sor fo rd ítá
sát: „Bűvm adaraddal vond be lakomba varázskor az if jú t”. Az
( =  iynx torquilla) nyaktekercs, Ez a m adár párosodás idején ille- 
geti magát és a fejét p árja  felé forgatja, úgy csalogatja magához. 
Kallimachos szerint (frg. 100. c. 8. Schneider II, 293.) Echo leánya 
volt és Hera változtatta  m adárrá, am iért mint boszorkány Zeust 
elbűvölte. A varázslásoknál ezt a m adarat szívesen alkalm azták, 
m ert bűvös erőt tu lajdoníto ttak  neki. Az volt u. i. a hit, hogy aki
nek birtokában ilyen nyaktekercs van, az ennek segítségével vissza
szerezheti elvesztett szerelmét. M inthogy a fogságban nem forgatta 
fejét, hozzákötötték egy kis kerékhez, s úgy forgatták szabályos idő
közökben. Nevezték iynxnek magát a varázskereket is (Gruppe, 
Griech. Myth. 851.). Közben a forgatást varázsszavakkal kísérték. 
(Ha visszafelé forgatták, az a varázslat feloldását jelentette, V, ö. 
Hör, Epod. XVII, 7. citumque retro solve, solve turbinem. — 
Fritzsche-H iller 62.) A varázsigének mint refrainnek szabályos kö
zökben való vissza-visszatérése a mimust szakaszokra osztja, a nél
kül azonban, hogy valóban azonos dallamm al énekelhető strófákra 
gondolhatnánk (Taccone 24. 1.), A varázslás egyes jelenetei között 
megforgatja a kereket és elm ondja a varázsigét. V. ö. Verg. Ecl. 
V III. 68. ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

12 A varázslásnál is, az áldozatoknál is használtak árpadarát. 
Verg. Ecl. V III. 82.
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Thestylís, alszol tán, hol jár az eszed te leányzó?13 
20. Kínmardosta szívem csak gúnytárgy volna előtted?

Hintsd már s mondd az igét hozzá: „Delphisnek a
[csontja.”

Bűvös kör karikája, a hűtlent vonzzad e házba.
Most a babért!14 Aki engem eléget, Delphis is égjen!
Hogy zizeg és ropog!15 ím a fehér láng tűzbe borítja, 

25. Hirtelen ellobbant, hamvat sem látni utána.
így sorvassza emésztő láng Delphisnek a testét!

Bűvös kör karikája, a hűtlent vonzzad e házba.
Istenem, add, amikép e viaszbáb16 mostan elolvad,
Myndosi Delphis szíve is így olvadjon el értem.

30. És e varázskerek17 18 ércküllője ahogy forog egyre,
Aphrodite forgassa a házam előtt a kegyetlent!

Bűvös kör karikája, a hűtlent vonzzad e házba.
Korpát szórok a tűzre. Ha Artemis áldja a művem,
Meglágyúl az acél s a kemény kő lágyra puhulhat. 

35. Hallod-e, kinn a kutyák hogy üvöltnek?1*
[Thestylís! Úrnőnk

Já r  a keresztúton.19 Most kongjon, bongjon az ércüst.20
Bűvös kör karikája, a hűtlent vonzzad e házba.

13 A cseléd leszidását v. ö. Herond. IV. 41. sk., V. 40. sk., 
VI. 12. sk., VII. 4. sk., V ili . 1. sk. — Theokritosnál is XV. 25. sk.

14 V. ö. Verg. Eel. VIII. 83. Daphnis me malus úrit, ego hanc 
in Daphnide laurum.

15 Kedvező jelnek tekintették, ha az áldozatnál vagy varázs
lásnál a babérág ropogva égett. V. ö. Tib. II. 5. 81. sk. (Fritzsche- 
H iller 62.)

16 A viaszbáb Delphist ábrázolhatta.
17 Az iynx kerekétől meg kell különböztetnünk az itt em lített 

rhombost. Ez gyűrűform ájú volt, 2 madzagot erősítettek rá és aztán 
hirtelen lerántva azt, gyors mozgásba hozták. Taccone 27. 1, a mai 
gyerekek diabolo-játékával hasonlítja össze. V. ö. Daremberg-Saglio 
Dictionn. s. v. rhombus és Wünsch, Die Zaub, d. Th. 128. 1. 1. j.

18 V. ö. Verg. Aen. VI. 257. visaeque canes ululare per umbram, 
adventante dea.

19 V.^fc. Verg. Aen. IV. 609. nocturnisque H ecate triviis ululata 
per urbes.

20 Az ércüst csattogtatásával a H ekate kíséretében levő gonosz 
szellemeket akarják  távoltartani (Taccone 28. 1.).
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Némán hallgat a tenger, a szélnek a szárnya se
[rezeiül,21

Ámde szivem mélyén tombol, dúl vad vihar átka.22 
40. Ó hogy azért kell égnem, azért kell így elepednem, 

Aki letépte a szűzpártám s szégyenbe taszított.
Bűvös kör karikája, a hűtlent vonzzad e házba. 

Háromszor23 csorduljon a bor, háromszor esengek: 
Add ó istennőm, ha legény szeretője vagy asszony, 

45. Add, hogy az emlékét feledés felhője borítsa,
Mint Theseus Dié24 szigetén feledé Ariadnét.25

Bűvös kör karikája, a hűtlent vonzzad e házba. 
Zöldéi a hippomanés,26 mondják, arkas27-legelőkön 
S száguld tőle vadultan a kanca, csikó a hegyek közt; 

50. így lássam Delphist száguldani vad szerelemben, 
így rontson kamarámba28 a küzdőtér fövenyéről.

B ű v ö s  k ö r  k a r i k á j a ,  a  h ű t l e n t  v o n z z a d  e  h á z b a .  
D e l p h i s  t e s t é t  f e d t e  e  r o n g y ,  a  r u h á j a  s z e g é l y e , 29 
S z é t t é p e m  s z á l a k r a  e l ő b b  s  m o s t  t ű z b e  h a j í t o m ,

21 E m lékeztet A lkm an 60. frg.-ra. (Bergk, PLG. III.4 p. 57.) 
— V. ö. Verg. Eel. IX. 57. sk. et nunc omne tibi stratum  silet aequor 
e t omnes, adspice, ventosi ceciderunt murmuris aurae.

22 E m lékeztet Sappho 52. frg.-ra (Bergk, PLG. III.4 p. 107.). 
(Taccone 28. 1.) De Theokritos szavai ta lán  még szebbek.

23 A hárm as szám áldozatban, varázslásban gyakran szerepelt; 
így a VI. 39-ben is. V. ö. Verg. Eel. V III. 73. — Horatius kigú
nyolja a babonát (Epist. I. 1. 36.): sunt certa piacula quae te te r 
pure lecto poterunt recreare libello.

24 Dia a sehol, szerint Naxos régi neve. A K réta északi részén 
elterülő kis sziget neve is Dia volt. V. ö, Odyss. XI. 325, — Apoll. 
Rh. IV. 425. és 433. sk.

25 Catullus LXIV. költeményében elm ondja A riadne szomorú 
sorsát.

26 A sehol, szerint nemcsak a lovakat szerelemre gerjesztő 
növénynek ta rto tták  a hippomanest, hanem így nevezték az újszülött 
csikó homlokán levő füge-nagyságú hús-csomót is. Azt ta rto tta  a  
babona, hogy a kanca csak akkor szereti csikaját, ha ezt a hús
csomót megeszi.

27 Á rkádiái.
28 =  és róáe Sùfici.

29 Lukianosnál (Dial. Mer. IV. 5.) a varázslónő a szerelmes fiú 
elhagyott cipőjét szegre akasztja, megfüstöli, s közben a lány és a
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55. Jaj te Eros, te kegyetlen Eros, belemarsz kebelembe
S mint a mocsári szipoly kiszívod szívemnek a vérét.30

B ű v ö s  k ö r  k a r i k á j a ,  a  h ű t l e n t  v o n z z a d  e  h á z b a .
Porrá zúzom e gyík csontját italába keverni,
Thestylis, indulj31 most e varázsfűvel küszöbére,

60. Kend meg az ajtóját, a szemöldökfát vele bőven,32
[Mért kell így szenvednem azért, aki nem szeret

[ e n g e m ? ] 33
S köpve34 rebegd az igét: ,,Delphisnek a csontja

[kezemben."35
B ű v ö s  k ö r  k a r i k á j a ,  a  h ű t l e n t  v o n z z a d  e  h á z b a .

Árva magam maradok, könnyem most bátran
omolhat,36

65. Hajh mivel is kezdjem? honnét ébredt a szerelmem?
Artemis ünnepe37 volt s Eubúlos lánya Anáxó

fiú nevét mondja. Apuleiusnál (Met. III. 18.) a szerelmes fiú haját 
szénre teszik. Fritzsche-H iller 65. 1,

30 V. ö. Herond. V. 7. és XI. — Hor. A rt. poet, 476.
31 Elküldi cselédjét, m ert jólesik fájdalm ában a magány.
32 A szöveg értelme bizonytalan. M ár az ókorban sem értették , 

ezért fűzték hozzá m agyarázatul a 61. sort. W ilamowitz a nad-wtéq- 
rsç o v -t az előbbi (rá  d-qóva Tavd-' vrtófia^ov) szavakra vonatkoztatja, 
tehát a varázskenőccsel való bekenésre (£®s S n  àcpeXeï, ameddig 
van még hatása: „streiche diese Zauberm ittel unten an seine Tür, 
so lange es noch m ächtiger is t”.), W ilamowitz, Textg. 258. 1.

33 Későbbi betoldás, a sor második fele =  IL 33,
34 A köpés nemcsak a varázslás e lhárítására  való, hanem arra  

is, hogy annak hatását fokozza, így VII. 127., VI, 39. V. ö. Tib. I. 
2. 54. ter cane, te r dictis despue carminibus. — Plin. N. H, XXVIII. 
7. terna despuere deprecatione in omni medicina mos atque ita  
effectus adiuvare, (Fritzsche-H iller 66. 1.) Nálunk is köpéssel véde
kezik a nép az igézés ellen.

35 V. ö. a 21. sorral, Wilamowitz itt is m egtartja a Ttáooiú-1 
Ahrens (A hlw ardt utáni) (iáGoo> -jával szemben.

36 A holdhoz intézett eme panaszdalban már nem a varázsló
nőt, hanem csak a szerencsétlen szerelmest halljuk.

37 Artem is szentélyéhez való ünnepi felvonulásról van szó, 
amelyen Etïl&ulos leánya, Anaxo mint kanephoros szerepelt, A haja- 
donok a fejükön levő kosarakban különböző fogadalmi ajándékokat 
vittek, talán hogy kiengeszteljék az istennőt küszöbön álló férjhez- 
menetelükért. Athénben is szokás volt a Panathenaiákon (V. ö. Ov.



174 THEOKRITOS II. A VARÁZSLÓNŐK.

Ott lépdelt a menetben, az istennő ligetében.
Volt ott sok szörnyű fenevad s egy rémes oroszlán . . .

Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná?36
70. Theucharidás39 dajkája,40 — legyen neki édes az

[álma! —
Szomszédunkba’ lakott, s jött híní, kérve esennen,
Nézzük a nagy pompát,41 és én ó balga leányka,
Öltöztem m indjárt patyolat puha drága42 ruhámba,43
Még az uszályát is nekem adta a jó Klearistá.44

75. Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná?
Lykón45 háza előtt jártunk már a fele úton,46
S Eudamippos s Delphis47 a karján tűnt a szemünkbe.

Met, II. 711. sk.), — Pausanias a VII. 18-ban le írja  a Patrai-(m ai 
P atras)-ban  A rtem is Laphria tiszteletére ta rto tt ünnepi felvonulást, 
ahol szintén szerepelnek különböző állatok: vaddisznó, szarvas, zerge, 
medvebocs, (Fritzsche-H iller 66. sk.)

38 A második rész refrainje, ez a Semeléhez intézett panaszos 
felk iáltás igen alkalm as arra, hogy az istennő figyelmét, s vele 
együtt a mienkét is ébrentartsa, (Wilamowitz, Textg, 145.). Selené- 
hez nemcsak mint a varázslást elősegítő istennőhöz fordul, hanem 
mint Endymion kedveséhez is, aki a szerencsétlen szerelmeseket 
bizonyára megsegíti (Taccone 30. 1,). V. ö. III. 50., XX, (Append. 
VI.) 37. sk., Herond. VIII. 10.

39 Reiske coni. Theum aridas helyett. V. ö. Edmonds, Cl. Re
view. 1912. 243. sk.

40 Az eredetiben ®çâi,ooa rçotpôç, ami thrákiai eredetre mutat, 
mint Herondas I. mimusában a Threissa-név.

41 Az ilyen ünnepélyeken való megismerkedés gyakran szerepel 
az alex. kor költőinél. H erondasnál (I. 56.) is egy Mise-ünnepen 
lá tja  meg Gryllos Metrichét.

42 Az Indiában otthonos byssos-növényből drága, sárgás szövet 
készült. Plin. N. H. XIX. 1. 4.

43 Uszályos chitonra kell gondolnunk, V. ö. Hör. Epod. IV. 7.
44 Ezt többféleképen lehet érteni. Az uszályos köpenyt (%varísj 

ajándékozhatta Sim aithának K learista vagy csak kölcsönözhette (v. 
ö. luv. VI. 352. ut spectet ludos, conducit Ogulnia vestem), eset
leg örökülhagyta. Készíthette is, ez esetben varrónő volt, végül gon
dolhatunk a rra  is, hogy a köpeny à la Cléariste volt, s akkor őt 
Kos divathölgyének kell tartanunk. Fritzsche-H iller 68.

43 V. ö. XIV. 24.
46 V. ö. VII. 10.
47 így említi együtt Phrasidam ost és A ntigenest a VII. 3—4-ben.
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Gyenge pihés álluk szőkébb a gyopár aranyánál, 
Domborodó mellük ragyogóbb, mint a teli holdfény. 

80. Ép' akkor hagyták el a bajnoki torna porondját.
Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 

Látom s őrjöngőn szeretem, lángot fog a lelkem.48 
Nem nézem m ár a menetet sem. Hervad azóta 
Szép arcom. S még most se tudom, hogy bírt el a

[lábam,
85. S hogy tudtam  haza jönni. Nehéz láz gyötri a testem. 

Tíz nap, tíz hosszú éjjel fetrengek az ágyon.
Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 

Hervadozó orcám sárgább a sárga virágnál,49 
Büszke hajam koronája lehull, csak csont vagyok

[és bőr.
90. Hol nem próbáltam gyógyító írra  találn i?50 

Jártam  a jósnőket, bűbájos vén javasasszonyt,
Egy se tudott rá írt. Az idő meg csak pereg egyre.

Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 
Nem bírtam már néma keservem, megnyitom ajkam :51 

95. ,,Thestvlisem, vérző szívemre keress te nekem szert, 
Testem, lelkem övé, az a myndosi gyötri a lelkem, 
Menj, Timagétosnál less rá, menj érte, leányom!
Ott ül nap-nap után, idejét ott tölti a tornán.”

Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 
100. ,,Várj, míg egymaga lesz s akkor bólints neki, lopva, 

Mondd: hí Simaithá!52 Ó hozd, ó hozd ide hozzám . . .” 
Hangzik a szó, indúl a leány, s jő a deli Delphis. 
Hallom a lépte zaját, s m indjárt benn is van a házban. 
Már ajtóm küszöbét készül átlépni a lába.

48 így a III. 42-ben is. V. ö. Verg. Eel, V III. 41. ut vidi, u t 
perii, ut me malus abstulit error.

49 A thapsosszal nemcsak ruhát, hanem haja t is festettek 
(szőkére). Sehol.

50 V. ö. Verg. Eel. VIII. 26. quid non speremus am antes?
51 szemérmes lány addig vergődik, míg végre maga teszi 

meg — szégyenérzetét leküzdve — az első lépést az ifjú felé,
52 Sim aitha itt nevezi meg magát először, V. ö. I. 151. KiaaaCd-a, 

IV. 46 K vuaí& a, V. 102. Kivaíd-a.
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105. Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 
Mintha jeges vízzel zúdítnák végig a hátam,
Mintha a homlokomat harm at friss cseppje fürösztné,53 
Nem jő hang ajakam ra soká,54 még annyi se, mintha 
Álmában gügyögő gyermek szólítja az anyját.

110. Rózsapiros testem bábként dermeszti a vágyam.
Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 

Csak néz, néz a gonosz s a tekintete földre szegezve, 
M ajd ágyam szélére leül s mézes szava szólal:55 
„Simaithá, te bizony megelőztél,56 mint a futásban 

115. Én is a múltkoriban megelőztem a hetyke Philínost.57 
Ejnye no, hogy te magad hívtál házadba először."

Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 
„M ert bíz Eros a tanúm, készültem jó magam is már, 
Jöttem  volna ma még, s két-három cimbora vélem. 

120. Készültem kebelembe kerítni szent Dionysos 
A lm áját,58 s a nyárfa fehér ágát59 a fejemre, 
Heraklesnek ezüst levelét bíbor szalagok közt."

Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 
„Vártam, majd befogadsz, s boldoggá válik az éltem. 

125. — Sz mondják: szép vagyok és a legények közt
[nem utolsó, —

S egyetlen csókod békére csitítja60 a szívem.

53 V. ö. Kall. IV. himn. (Del.) 107.
54 Sapphóra emlékeztet. Frg. 2. 7. sk. Bergk, PLG. III.*. 

p, 88. sk.
55 Az ifjú erő lte te tt szemérmessége nem más, mint a ravasz 

szoknyavadász ügyes fogása.
56 Az a tlé ta  tudatában van hódító-voltának. Szavaiból kivehető, 

hogy nem szereti a lányt.
57 Philinos neve előfordul a VII, 105. és 118-ban is.
58 Az alm át lásd V. 44. jegyz.-ben. A zért nevezi az alm át Dio- 

nysosénak, m ert nemcsak a szőllő, hanem minden gyümölcs Dio
nysos ajándéka.

59 Delphis mint a tlé ta  a gymnasiont védő H erakles kedves fá já 
nak ágával díszíti fejét. Amikor u. i. Herakles az alvilágból a K er
berost felhozta, ezüst nyárfával (populus alba L.) koszorúzták meg. 
Sehol. V. ö. Gruppe, P-W . Suppl. III. 1121.

60 A svS o v-ra vonatk. lásd Naber, Mnemosyne XXXIV, 149. sk.



És ha magától nem nyílt volna előttem  az ajtód, 
Fejszecsapás nyit u tat hozzád a fáklyavilágnál."61 

Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 
130. „Ám hogy emígy fordult, Kyprisnek szóljon a hála, 

Kypris után te vagy, aki kirántasz a tűz közepéből.
S hajlékodba hivatsz, megváltóm, ó gyönyörű lány! 
Félig elégtem már. Lobogóbb is Erosnak a lángja, 
Mint Héphaistosnak Lipará62 szigetén a kohója . . ." 

135. Hogy lettem szerelemnek a rabja, te drága Seláná? 
„Elcsalogatja a szende szüzet hálótereméből,
Férj ölelő két karja  közül is az ifjú m enyecskét. . ,”63 
Balga gyerek szívvel könnyen hajlottam  a szóra 
Púha fehér ágyamra magamhoz húzom a csalfát.

140. Dobban a szíven a szív, kebelét érinti a keblem, 
Hangzik halk susogás, bíbortűz ül ki az arcon . . .
Ó  m i n e k  i s  m o n d j a k  m é g  t ö b b e t ,  d r á g a  S e l á n á ?  
V é g r e  e l a l s z i k  a z  i z z ó  v á g y  h o s s z ú  ö l e l é s b e n  . . .
Telt, fordult az idő, semmit se vetett a szememre,

145. őneki én se máig, de ma nálam járt a Philistá,64 
A flótás lány anyja, Melixóé vele együtt.
Még kora reggel, alig hajto tt fel65 a rózsaözönlő66 
Hajnal az ég boltjára az Ókeanos vize mellől.
Szóba került, hogy — Delphisnek már más a babája. 

150. Űj szeretője legény vagy lány, nem tudja Philistá, 
Annyit mond, amiről hallott, hogy rabja egészen. 
Issza kupával a bort,67 kószál szanaszét a mezőkön,
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61 V. ö. Herond. II. 34. sk.
62 Szicíliától északra fekvő kis sziget.
63 A kérkedő ifjú  — a fínomlelkű, de érzékiségében minden 

korláto t ledöntő lánnyal szemben — nem rokonszenves. Nincs egy 
gyöngéd szava Simaithához, csak önmagát dicséri, s úgy beszél vele, 
ahogy hetairákkal szokott.

64 Philistá mint fuvoláslány részt vehetett azon a mulatozáson, 
melyről aiabb (152.) van szó.

«5 V. ö. X III. 11.
66 V. ö. XXXI. hóm. himn. 6. és Odyss. II. 1.
67 V. ö. XIV. 19.

A görög bukolikusok költeményei. 12
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Nap-nap után koszorúzza virággal a kedvese házát.68 
S nincs máskép, nincs, ó jaj igaz minden szava néki, 

155. M ásként háromszor, négyszer jött volna azóta.
Még olajos kancsó ja is itt állt többnyire nálunk,69 
S íme tizenkét napja, hogy egyre kerüli a házam. 
H át mi lehetne egyéb oka, mint hogy a szíve a másé?70 
M ajd tesz róla varázsszerem és ha beléhalok én is, 

160. O tt zörget m indjárt odalent Hádés kapujában.71 
Életölő bűvös mérget re jt itt e szelence,
Asszír kalmártól tudom a titkát. Kegyes úrnőm,
Térj csak az Ókeanosnak a habja közé paripádon. 
Árva szivem keserű kínját hordozza halálig,

165. Üdv veletek, halaványarcú fény, drága Seláná,
S  é j j e l i  v á n d o r k é p  r a g y o g ó  e z e r  é j i  s z ö v é t n e k . 72

68 Delphis a mulatozás u tán  új kedvesének a jta já t koszo
rúzza meg.

69 A rról a korsóról (lekythos) van szó, melyben palaistrai ta r 
tózkodása a la tt az o lajat tarto tta .

70 V. ö. Herond. I. 25.
71 Sim aitha fenyegetését nem kell komolyan vennünk, amint a 

164. sorból látható.
72 A befejező szép, nyugodt képpel v. ö. Tibullus utánzását 

(II. 1, 87.): iám nox iungit equos, currumque sequuntur matris 
lascivo sidera fulva choro. (Fritzsche-H iller 76. 1.).
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THEOKRITOS XV.
A SYRAKUSAI NŐK ADONIS ÜNNEPÉN.

( 2 Y P A K 02IA I H  AAQNIAZOY2AI.)

Ez a mimus nemcsak a városi mimusok között a leg
sikerültebb, hanem Theokritos valamennyi alkotása között 
is egyike a legmüvésziesebbeknek.

I. rész. Praxinoa lakásán.
Most érkezik meg Gorgo Praxinoa lakására. Helyet 

foglalva panaszkodik az út messzesége és az utcák nagy 
forgalma miatt. Praxinoa az u rát okolja azért, hogy ilyen 
messzire és hogy ebbe a lyukba költöztek. Tovább is foly
tatná férje szidását, ha Gorgo nem hívná föl a figyelmét 
arra, hogy a kis fiú mennyire figyeli anyja szavait. P ra 
xinoa mégis elmond egy jellemző esetet férje feledékeny- 
ségéről. Gorgo megnyugtatja, hogy az övé sem különb, s 
ő is elmeséli férjének egyik szerencsétlen vásárlását. No 
de Gorgo azért jött, hogy Praxínoát elhívja a királyi ud
varban most folyó Adonis-ünnepre. Sok szép látnivaló 
lesz ott, érdemes elmenni. Praxinoának nem sok biztatás 
kell. Hamarosan tisztálkodni, öltözködni kezd az egyik 
cselédleány segítségével, akit ügyetlensége miatt leszid. 
Gorgo megdicséri Praxinoa új ruháját, amely igen jól áll, 
és érdeklődik az ára iránt. Praxinoa már a kalapját iga
zítja, miközben síró kisfiának kereken megmondja, hogy 
őt nem viheti magával, mert ott lesz a mumus. Mint jó 
háziasszony még néhány parancsot ad otthon maradó cse
lédjének: foglalkozzék a gyerekkel, hívja be a kutyát, 
zárja be az utcai kaput, — s aztán a két barátnő egy-egy 
cselédleány kíséretében kilép az utcára (1—43. v.).

12*



il. rész. Az utcán.
Praxinoa csodálja az utcákon forgolódó nagy ember

tömeget, s hálásan gondol Ptolemaios Philadelphosra, aki 
a közbiztonságot még a haszontalan egyiptomiaktól is 
megóvja. Látják a király versenylovainak felvonulását, 
ami Praxinoát különös félelemmel tölti el, de mint gon
dos anya jóleső érzéssel gondol arra, hogy a gyereket 
nem hozta el ebbe a tolongásba. Egy már hazatérő idősebb 
nőnél érdeklődnek a palotába való bejutás lehetőségei 
iránt, de nem sokat tudnak meg tőle. Legnagyobb ember
tömegek a kapuk körül vannak. Itt a négy nő összefogód- 
zik, hogy ne veszítsék el egymást. Közben elszakad P ra 
xinoa ruhája (fátyla), amiért szemrehányást tesz egy fér
finek. Ez udvariasan tiltakozik a vád ellen, sőt készsége
sen segít az asszonyoknak a kapukon való átjutásban. 
Praxinoa ezért hálálkodik is neki (44—77. v.).

111. rész. A királyi palotában.
Gorgo a kiállított kézimunkákra hívja fel Praxinoa 

figyelmét, aki bőbeszédűen ad kifejezést ámulatának. Egy 
alexandriai férfi, akit zavart a nők fecsegése, rájuk szól, 
hogy ne kelepeljenek! Praxinoa nem marad adósa, ala
posan megfelel az idegennek. Közben észreveszik, hogy 
az énekesnő már készül dalolni ünnepi himnusát, s ezért 
figyelmüket ők is ráirányítják (78—99. v.).

A himnusban Aphrodité üdvözlése és Adonis visz- 
szatérésének bejelentése után elmondja, hogy e díszes 
ünnepet Arsinoe királyné rendezi hálából édesanyjának, 
Bereníkének istennétételéért. Leírja a szép látnivalókat: 
a gyümölcsöket, az Adonis-kertecskéket, az illatos olaj
jal telt arany-korsókat, a különböző alakú süteményeket 
s végül az ünnepély központjában álló zöld lugast, hol 
ezüst ágyon bíbortakarókon Aphrodité és Adonis pihen
nek. A lugasban kis Erosok röpködnek, a faragott díszek 
anyaga ébenfa és arany, az elefántcsont-ágylábakat pedig 
Ganymedest elrabló sasok ékesítik. Az énekesnő meg
említi a következő nap legfőbb eseményét is: hajnalban
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az asszonyok ismét összejönnek, s kibontott hajjal, csu
pasz kebellel, panaszos dal éneklése közben viszik ki a 
tengerpartra Adonist, hogy búcsúszavak kíséretében a hul
lámok közé süllyesszék az egyetlen félistent, aki az alvi
lágból időnként visszatérhet (100— 144. v.).

Gorgo elismeréssel adózik a költőnőnek, de aztán 
eszébe jut, hogy a férje már éhes lehet, s hogy ilyenkor 
milyen nehéz ember, ezért Adonisnak búcsút mond, — és 
sietve eltávoznak (145— 149. v.).

*

Nem ok nélkül tartják  sokan ezt a mimust Theokritos 
főmunkájának.1 Megeleveníti előttünk két egyszerűbb pol
gárasszonynak a típusát, két olyan syrakusai asszonynak, 
akik nemrégen talán csak egy időre költöztek férjeikkel 
együtt a nagy világvárosba, Alexandriába. Elénk tárja  
fecsegésüket, s ha elismerjük is Legranddal,1 2 hogy csak 
a valóban lefolyt beszélgetésnek mintegy a kivonatát közli 
a költő, mégis csodálattal kell adóznunk művészetének, 
mellyel aránylag kevés szóban is oly élethűen jellemezte 
a beszélgetőket.

Herondas mimiambusaiban a barátnők rendszerint 
hasonló jelleműek (a IV-ben Kynno és Kokkale, a VI- 
ban Koritto és Metro), Theokritos azonban itt két ellen
tétes típust mutat be.3 Férjeik lekicsinylésében ugyan 
mindketten egyetértenek, de azontúl Gorgo nyugodtabb, 
óvatosabb, gyakorlatiasabb. Leszólja a férjét, de azért siet 
haza, hogy kedvének eleget tegyen. Praxinoa sokkal bő
beszédűbb, lobbanékonyabb, fényűzőbb, kíváncsibb, zsar
nokoskodik, erélyesebb és mégis félénkebb, a mellett 
azonban szorgalmas háziasszony és gondos édesanya is. 
Praxinoa jellemének kidolgozása talán tökéletesebb, 
mintha ennek a költő is nagyobb jelentőséget tulajdoní
tott volna.4 Ez a két asszony nemcsak a Kr. e. III. sz.-

1 T a lo n é  154. 1.
2 Bue. Gr. I. 118. 1.
3 Legrand I. 118. 1.
4 Taccone 115. 1., Legrand I. 118. 1.



nak és nemcsak Syrakusainak típusát m utatja be, hanem 
— amint Taccone megjegyzi — minden idők és bármely 
hely asszonyainak.

*
Az asszonyok hűséges jellemzésén kívül nagy érdeme 

e mimusnak, hogy a beleszőtt himnusban az alexandriai 
Adonis-ünnep lefolyásával is megismertet bennünket. Az 
Adonis-kultusszal a bukolikus hagyománynak még két 
darabja áll valamelyes kapcsolatban: Bion Epitaphios 
Adonídos-a és a halott Adonisról szóló bizánci-korú kis 
költemény.5

Apollodorosnál6 azt olvassuk, hogy Adonis Kinyras 
asszíriai királynak és Madarménak, Pygmalion kyprosi 
király leányának volt a fia. Fiatal korában halt meg, 
miután vadászat közben Artemis haragja m iatt egy vad
kan megsebesítette. De ugyancsak Apollodoros elmondja 
Panyasís nyomán a mítosznak egy másik változatát is: 
Theias asszíriai királynak volt egy Smyrna nevű leánya, 
aki nem tisztelte Aphroditét. Ezért az istennő azzal bün
tette, hogy apja iránt szerelemre gyullasztotta.7 A lányt 
tervének kivitelében segítette dajkája is. Az apa meg
tudva a valót, kardot rántott és üldözőbe vette leányát, 
akit az istenek szánalomból Smyrna-(myrrha)-fává vál
toztattak. Ez a fa adott aztán Adonisnak életet. Aphro
dite Adonist szépsége m iatt megszeretve, az istenek tudta 
nélkül egy ládába rejtette  és megőrzés végett az alvilág 
királynőjének adta át. Azonban Persephonénak is meg
tetszett és nem akarta többé Aphroditének visszaadni. 
Zeus elé kerülvén a dolog, ő úgy döntött, hogy az évet 
három részre osztotta. Ebből Adonisnak egy részt Perse- 
phonénál, egyet Aphroditénél kellett töltenie, egy rész 
felett pedig szabadon rendelkezhetett. Adonis azonban 
Aphroditének adta a saját részét is. Később vadászás 
közben vadkantól megsebesítve halt meg. Mások — Apol-

5 Theokritos említi még A donist az I. 109., III. 47. és XX.. 
(Append. VI.) 35-ben,

6 III. 14. 3—4.
7 V. ö. Theokr, I. 48. jegyz.
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lodorosszal ellentétben — azt állítják, hogy nem mint 
gyermek, hanem már mint ifjú került az alvilágba.

Adonisnak, a szép pásztorfiúnak vagy vadásznak 
kultusza a Szíriái Byblosból a phoinikiaiakkal való érint
kezés révén m ár a Kr. e. VIL sz.-ban eljutott a görögök 
közé. Először Sapphónál találkozunk vele, aki már meg
énekelte Adonis halálát éppúgy, mint az V. sz.-ban Pra- 
xilla is. Athénben aránylag későn, csak a peloponnesosi 
háború idején, kb. Asklepios kultuszával egyszerre hono
sodott meg. Kultusza azonban Görögországban mindvégig 
csak magánjellegű m aradt. Ünnepét az Adomát nyáron 
tarto tták  meg főként a babonás nők. Tiszteletének helye 
magánházakban s különösen a háztetőkön volt. E rre a 
célra a nők thiasosokat alakítottak. Pausanias8 Argosban 
Zeus Soter szentélye mellett említ egy ounjfia-t, amely
ben az argosi asszonyok össze szoktak gyűlni, hogy Ado- 
nist sirassák. Az ünneplő nők a házak tetején helyezték 
el Adonisnak fából való szobrát (xoanon) vagy bábuját, 
s melléje tették az ú. n. Adonis-kertecskéket. Ezek kis 
kosarakba vagy cserepekbe ültetett gyorsan hervadó vi
rágokból állottak. Ezekben a rövid életű virágokban bizo
nyára a korai halállal elpusztuló Adonis jelképét látták. 
Az ’.Aôwviôog %f}7icu-t közmondásszerűleg is alkalmazták 
minden hamar tovatűnő szépségre.

Az ő kultuszában is volt bizonyosfokú miszticizmus, 
de a Demeter és Dionysos kultuszával nem tudta felvenni 
a versenyt, bár eredetileg nem lehetett köztük lényeges 
különbség. Az Adonist sirató nők Aphroditével és az ő 
isteni kíséretével azonosíthatták magukat, amiben segítsé
gükre volt az öltözködés, az áldozati füst illata, továbbá 
az ünnepen szokásos hangos zene és tánc.9

Ptolemaios Philadelphos idejében A lexandriában a 
királyné pártfogása a la tt különösen föllendült e kultusz. 
I tt az ünnepnek legalább két napig kellett tartania: az 
első n^pon ünnepelték Adonisnak az alvilágból való meg-

8 II. 20. 6.
9 Módi Mihály, Bion bukolikus költeményei, Győr, 1930. 11, sk.



jöttét («pfifft?), a másodikon pedig siratták eltűnését 
[á(pavio[AÓs) , vagyis az alvilágba való visszatérését. Az
után még évszázadokig fennm aradt e kultusz, a köztársa
ság vége felé elkerült Rómába is, ahol megint fejedelmi 
pártfogóra talált: Heliogabalus császárnak (Kr. u. 218— 
222.) kedves kultusza lett. Julíanus császár Kr. u. 362- 
ben Antiochiában még látta  az Adonis-ünnepségeket, sőt 
iWünsch10 11 szerint az Adonis-kultusz nyomai M alta szige
tén egészen a mai napig megtalálhatók.

Adonis szépsége a déli természet pazar növényzetét, 
gyönyörű színekben pompázó virágait, Adonis korai ha
lála pedig azoknak gyors hervadását, a nagy hőség által 
való hirtelen kiszárítását jelképezi.

A színes képzeletű keleti ember — s az ő nyomán a 
görög — a virágait hirtelen, gazdagon kifakasztó földet 
Aphroditében személyesítette meg, a nap forrón tűző su
garaitól kiszárított növényzetet pedig a kedves ifjúval, 
Adonisszal azonosította, aki csak oly tűnő életet él, s a 
vadkan döfése miatt oly korán meghal, akárcsak a hamar 
fonnyadó és elszáradó virágok.

*

Megközelítő pontossággal a mimus keltét is megálla
píthatjuk, Plotemaios Philadelphos 275 táján  vette nőül 
nővérét, II. Arsinoét,11 aki már 271/270-ben meg is halt. 
E mimusban még mint élőről van szó,12 tehát ennek köl
tőnk alexandriai tartózkodásának ideje (273—270.) alatt 
kellett keletkeznie.13

Ahhoz semmi kétség sem férhet, hogy a mimus szín
tere Alexandria.

*
Mint már a XIV. mimusban is láttuk, itt is részben 

a beszélgetésbe (46. sk.), részben pedig a himnusba (106. 
sk., 110. sk.) ügyesen szövi be az uralkodópárnak: Phila-

10 Frühlingsfest auf der Insel M alta 19. sk.
11 Legrand I. 143. 1.
12 24., 110. sk.
13 Lásd Cholmeley 4., 36. 1. — W ilamowitz Bue. Gr.2 162. 1.
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delphosnak és Arsinoénak, valamint szüleiknek, Sotemak 
és Berenikének dícséretét, A hódolat mind az asszonyok 
beszélgetésében, mind az énekesnő szájából egészen te r
mészetesnek látszik, bár ezekben az esetekben a költő 
veszi át tőlük a szót,

*

Forrása, amint a hypothesis írója megjegyzi, Soph- 
ronnak egyik hasonlótárgyú mimusa volt,14 Sok rokonsá
got m utat azonban az új-komédiával is,15 Ma már nem 
állapíthatjuk meg az utánzás fokát, de azt kétségtelennek 
kell tartanunk, hogy Theokritos a kidolgozás művészi vol
tával, stílusával, kifejezésmódjával és hűséges jellemzé
sével, ha nem is mindenben eredetit, mindenesetre m ara
dandó becsű mimust alkotott,16

Részben Sophronra, részben pedig a népies mimusra, 
mint közös forrásra vezethetők vissza a Herondasszal 
való néha feltűnő egyezések is,17 valamint a közmondások 
és népies szólásmódok gyakori használata.18

Theokritos a kor ízlésének hódol a 112. sk. kissé ta 
lán túlságosan is részletező leírásával és a 137. sk.-ben 
a kiváló hősök felsorolásával,

*
E mimus valószínűleg csak olvasásra volt szánva, 

mert előadása a szereplők nagy száma19 és a színtér több
szöri változása miatt nehezen lett volna megvalósítható,20

*

A fordítás a szerepeknek Ahrens szerinti elosztását 
követi,

14 ’'Iod'fiict &eáfieva i, Kaibel CGF I, 1, 155.
15 Legrand, Ét. 131. sk.
16 Legrand I. 117.
17 Lásd a jegyzetekben.
1S így a 24., 26., 28., 61., 62., 64., 77., 83. és 95. versben.
19 H at beszélő szereplője van: Gorgo, Praxinoa, az öreg asz- 

szony, az udvarias alexandriai férfi, az udvariatlan férfi és az éne
kesnő. A négy néma személy pedig: Zopyrion, Praxinoa kisfia, Eunoa 
és Phrygia, Praxinoa cselédlányai és Eutychis, Gorgo cselédje.

20 Legrand I. 119. 1.
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Gorgo
Benn van Praxinoá?

Praxinoá

Benn Gorgóm. Ejnye de késel! 
Csakhogy már mégis megjöttél! Eunoa széket!1 
Vánkost vess rá!

Gorgo 

Ó köszönöm.

Praxinoá
Hát, ülj le no, tessék!

Gorgo

Ja j nekem, ó kicsi híja, hogy élve kerültem el onnét. 
5. Praxinoá, az a sok fogat és az a százezer ember... 

Csak csupa díszköpönyeg,2 fényes saru végig az úton, 
Lépni alig bírtam tőlük, oly messze a házad.3

Praxinoá

Ládd, a bolond4 ide jött a világ legszélire, itt vett 
Gúny hót, nem házat; nem akarta, hogy

[összejöhessünk
10. Néha, a fertelmes, most is komisz, eddig is az volt.

1 V. ö. Herond. VI. 1. sk., VII. 4. sk.
2 A katonákra vonatkozik. Sehol,
3 így panaszol Gyllis is M etrichének a hosszú út m iatt: 

Herond. I. 10. sk.
4 A férjekről nem nagy tisztelettel beszélnek, ami ebben a kor

ban általános szokás. V. ö, Herond. V. 71, és VI. 97.
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Gorgo
Jaj édes, Dínónt az urad, tán mégse nevezd így! 
H allja a kisfiad is, nézd, asszony, nézd, hogy

[ügyel rád.
Zópyrionka, ne félj, ó nem, dehogy érti apuskát. 

Praxinoá
Hű, az áldóját5 ide hallgat. Apuska nagyon szép!

15. Drága apuska, a múltkor is — ó rég volt bizony
[az már —

Egy kicsi lúgsóért, per jéért ment a szatócshoz 
S jött haza kősóval tízrőfös drága uracskám.

Gorgo
Ej no Diokleidás se különb, csak szórja a pénzem. 
Hét drachm áért6 vett tegnap kutyaszőrt, csupa kócot, 

20. Öt birkának a rút gyapját, hej lesz vele dolgom. 
Ámde siess, vedd már a ruhád, kapcsold hamar össze.7 
Jer, Ptolemaiosnak kincses házába siessünk,
Nézni Adónist; úgy hallom, fényes ma az ünnep,
És a királynő8 csapja.

Praxinoá
Hiszen kincs adja a pompát.9 

25. Kész vagyok ím! Láttad? Mondd hát, én még sose
[láttam.

5 Az eredetiben v a l  t ù v  T t ó x v i a v .  Persephonéra gondol, ak it Szi
cílián abban a hitben tiszteltek, hogy Zeus a  szigetet neki a jándé
kozta. Sehol. V. ö. Herond. I. 32.

6 A drachm a a ( iv &  századrésze, értéke valamivel több, mint 
a  pengőé. Lásd lentebb a 15. jegyz.

7 Praxinoa otthon csak rövid alsó ruhában (% v k í >v i o v ,  31. v.) 
volt, most vesz föléje egy hosszabb ruhát, melyet a vállán és o lda
lán kapcsokkal tűz össze ( i t e r a v a t q í s  21. v., é / i T t e q ó v a f i a  34. v.), és 
egy könnyű sál- vagy ővszerű felöltőt (d f iT té x o v o v  21. v., &eç>iOTçwv 
69. v.). Legrand I. 121,

8 A ^királynék és főhercegnők fontos szerepet játszanak ebben 
a korban. V. ö. K aerst2 II. 285. sk. — Wilamowitz, Hell. Dicht. 
I, 82. sk.

9 Közmondás: ’ E v  öXßioj ö lß ia  jtávva .



Gorgo
Induljunk m ár!10 11

Praxinoá
Ünnep a lustának valahány nap.11 

Eunoa, hé,12 a fonál rendben legyen ott a kosárban, 
Nem szükség macskának13 olyan púhára feküdni!14 
Mozdulj hát vízért! Hol a víz? Jössz már valahára? 

30, Szappant hoz! No csak add, dörzsöld! De elég, ne
[fecséreld!

Tölts vizet! Ó nyomorult, a ruhám mind összevizezted. 
Kotródj, illőkép, látom, nem mosdhatom úgysem. 
Hozd ide nagy ládánknak a kulcsát, fuss hamar érte.

Gorgo
Praxinoá, ez a sokráncú öltöny nagyon illik,

35. Ej de reád szabták, mondd lelkem, mennyibe is jött?

Praxinoá
Jobb Gorgóm, ha nem is mondom: két mina15

[kevés volt,
Hát még a tenger munkám, jaj, majd belevesztem. 

Gorgo
Ám legalább aztán szép is lett!

Praxinoá
Ügy hiszem én is.

Add a palástom s a kalapom16 hozd, tedd a fejemre.

10 V. ö. Herond. VI. 97. sk.
11 Közmondás, v. ö. Herond. VI. 17.
12 A cseléd leszidását lásd a II. 13. jegyz.
13 A régi görögöknél a menyét (y a lé a )  tö ltö tte  be azt a  sze

repet, melyet nálunk a macska. Herondasnál is VII. 90. — Lásd 
Hehn, K ulturpfl. u. Hausthiere 376. sk. — V. ö. Cholmeley 295, 1.

14 A parancs gúnyos értelmű.
15 A mina ((iva  =  100 drachma) értéke kb. 118 P lehetett. 

T ehát elég drága ruha volt!
16 A & o l í a  kúpalakúra font nyári kalap; a sehol, szerint 

napernyő.
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40. M ajd bizony ép gyereket vinnénk, a mumus17 meg
[is enne,

Sírj kedvedre, de mégse teszem fiamat nyomorékká.
M enjünk s te Phrygiá18 aztán játssz ám a kicsinnyel!
A kutya benn legyen és azután jól zárd be az ajtó t.19
Istenek, ó ez a nép! jaj hogy lehet átfurakodnunk? 

45. Nézd, nyüzsgnek, mint a hangyák és még hol a
[vége?

Hej Ptolemáios20 sok szépet végzett a világon,
S apja halálától, hogy megtért égi honába,21
Fosztogatás nem esett nálunk aigyptosi módra.22
Addigelé — vígan ment dolga a fránya csalóknak 

50. Csak nyerekedtek meg csentek, zavarosba' halásztak.
— Jaj, Gorgóm, végünk m indjárt, nézd: a

[csatamének,
Jaj a király paripái! barátom, ej! óvjad az éltünk!
Né de toporzékol s ágaskodik ott az a pejló,

17 Az eredetiben fioqfiú. Mormo, Akko és A lphito a dór mi- 
musban szereplő nőalakok (démonok) voltak. (Zielinski, Quaest. com. 
90. sk.; Reich, II. 505. és 509. 1.) Mormo a sehol, szerint a laistry- 
gonok királynéjának neve, aki szerencsétlenül elvesztve sa já t gyer
mekeit, a többi gyermeket is meg akarja  ölni.

18 A lány nevével szárm azását is megjelöli, mint a II. 70-ben.
19 E szavak u tán  kilépnek az utcára,
29 Ptolemáios Philadelphost érti.
21 Ptolemáios Sotert és feleségét, Berenikét á ltalában még éle

tükben istenként tisztelték. Bár a &eol kultuszának első em
lítése csak 225-ből való, mégis valószínű, hogy azt már Philadelphos 
hivatalosan is bevezettette s az A lexandroséval és Heraklesével 
egyesítette. (Theokr. XVII. 18., 20. — Cholmeley 4. 1.) A kultusz 
hivatalos bevezetésének évszáma pontosan nem határozható meg. 
Herzog, Philol. LXXXII. 53. sk. szerint 271/270-ben történt, tehát 
ugyanakkor, midőn Philadelphos a sajátm aga és felesége kultuszát 
is bevezettette. V. ö. H ibeh-Papyri I. Nr. 99, — K aerst2 II. 386. — 
E. Cesareo, Bollet. dí filol. class. XXXV. 1929. 290. sk. azt ta rtja , 
hogy az év ád-avároig ó tsü ú v  szavak a lap ján  írta  Verg. Eel. I. 6-ban 
Deus nobí^  haec otia fecit.

22 Az egyiptomiak hírhedtek voltak csínytevéseikről (Aischyl. 
frg. 373. Nauck T G F2 p, 110.) Sehol. Ez a sor az eredetiben három 
spondeusszal végződik.
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Eunoa, félre hamar! G azdája nyakát szegi menten. 
55. Most dicsérem eszem, hogy nincs itt mégsem a

[gyermek.
Gorgo

Mit félsz Praxinoá? hisz már hátukba kerültünk, 
Messze vonult a csapat.

Praxinoá

Kezdek már térni magamhoz. 
Lótól és a hideg kígyótól kis korom óta 
Irtózom szörnyen. Szaporán, mert elsöpör a nép.

Gorgo
60. Néne, az udvarból?

Öreg anyó 

Onnét fiam.

Gorgo
És ugye, kérlek,

Van hely?
Öreg anyó

Próba után nyerték Tróját az achájok.23 
Szép lányok, mondják: aki mer, hát nyerhet is

[egyszer.24
Gorgo

Rejtélyekbe' beszél, a faképnél itt hagy a néne. 

Praxinoá

Asszonynép mindent jól tud: Zeus s Héra
[szerelm ét. .  .2o

23 Közmondásszerű.
24 Közmondásszerű.
28 Közmondásszerű. Értelme: az asszonyok még az istenek t i t 

kait is tudják. V. ö. Plaut. Trin. I. 2. 171. A sehol. (Aristokles nyo
mán frg. 5. M üller FHG IV. 330.) szerint Zeus elhatározta, hogy 
H érát megejti, ha egyszer egyedül talá lja . Á tváltozott kakukká, egy
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Gorgo
65. Praxinoá, nézd: ott a kapuknál tenger az ember,

Jaj soha ennyit még!

Praxinoá
Gorgóm a kezed! De te is fogd 

Eunoa Eutychisét és tőlünk el ne szakadj ám!
Mind egyszerre megyünk be, te Eunoa lépj a

[nyomunkba!
Jaj nekem ó jaj, jaj: fátylam ketté hasították,

70. Ja j Gorgóm! Ügy áldjon uram nagy Zeus kegye
[téged

Boldogan úgy élhess: kérlek, kíméld a ruhámat.

1. idegen
Rajtam  nem múlik, ha le h e t . . .

Praxinoá
Hogy törnek előre!26

Disznócsürhe gyanán t. . .

1. idegen
Jó asszony, rendbe' vagyunk már! 

Praxinoá
Drága uram, mindig a szerencse kisérje a lépted!2' 

75. — Mily jó volt hozzánk, be derék, áldott, szives
[ember.

Eunoa, hogyha szorít a tömeg csak ra jta  könyökkel! 
„Végre no, benn volnánk" mint új férj mondja

[nejének.28

hegyre szállo tt s nagy vihart keltett. Hera arrafelé já rtában  leült 
a  hegyre, a kakuk pedig a hidegtől megmerevedve H era térdére 
szállott. Midőn H era megszánva, köpenye alá  rejte tte , Zeus felvette 
eredeti a lak já t — és megígérte Hérának, hogy feleségül veszi. A r- 
gosban, a l^ l  H era nagy tiszteletben részesült, ezért van a trónon 
ülő H era szobrának kezében a korm ánypálcán egy kakuk.

26 V. ö. Herond. IV. 54.
27 V. ö. Hör. Carm, I. 32. 2.
28 Népies szólásmód (ëvSoi n acai), mely egy esküvői szokásra



Gorgo

Praxinoá nézd már: ez a sok szép tarka terítő,
Jaj be finom munkák, tán istennők remekelték?

Praxinoá
80. Ó kegyes Athénám, van nő, aki szőni tud ilyet?29

Van festő, ki ilyen csodaképnek a mestere volna?
Mintha valósággal látnám mozdulni, beszélni. . .
Nem szőtték, életre lehelték.30 Mit tud az ember!31
Nézd: őt32 látni magát ott fenn az ezüst kerevetjén, 

85. Gyenge halántékán most kezd serkedni legénytoll
Drága Hadón,33 szeretet kísér Acherón34 partján  is.

2. idegen

Hagyjátok már, kérlek a szót, ne kotyogjatok
[annyit!35

Mint a kacsák, gerlék pereg egyre szünetlen a
[nyelvük.

céloz. A menyasszony barátnői úgy tettek, mintha el akarnák venni 
a menyasszonyt a vőlegénytől, amiért ennek egy barátja, amikor a 
menyasszony és a vőlegény már a szobában voltak, hirtelen rájuk 
zárta  az a jtó t azzal, hogy már mindenki benn van (akinek t. i. benn 
kell lennie). Fritzsche-H iller 186.

29 A szép kézim unkákat ’A d-íjva  éqyávt] pártfogása a la tt alko t
ták. V. ö. Herond. IV. 57. sk., VI. 65., VII. 116. sk.

30 Herondas asszonyai is így csodálkoznak a kosi Asklepieion 
remekein. IV. 26. sk. és 57. sk,

31 Közmondásszerű szólásmód.
32 T. i. Adonist.
33 Adón, Hadon az Adonis szó rövidített alakja. így rövidíti 

meg H erondas VI. 89-ben A rtem isiát 'A ^ rs /iis -re .
34 Az Acheron tulajdonképen Thesprotia iszapos folyója volt. 

A mitológia szerint ezen a folyón kellett az árnyaknak az alvilágba 
vonulniok. Itt egyjelentésű az alvilággal. így a 136. sorban is.

35 Ez az alexandriai is dór dialektusban beszél az asszonyok
kal, hogy kigúnyolja az ő „kotyogásukat". Hogy a másik, az udva
rias alexandriai férfi és az énekesnő is ezt a nyelvet használják, 
azért van, mert a költő nem akarta  a nyelvjárásokat keverni ugyan
abban a mimusban.
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Praxinoá
H át36 e' miféle legény? Mi közöd hozzá, ha

[kotyogtunk?
90. Fogd be a szád inkább, s a magad házába’ söpörgess.37

M ert a mi törzsünk ott sarjadz a korinthosi földben,38
S Bellerophón39 földink: dór nyelven szól a mi

[ajkunk.
A dórnak dórúl, azt hinném, szólni szabad tán?
Még az kell,40 hogy mint az urunk utasítani merjen, 

95. Egy is elég abból. Tőlünk biz' kophat a szájad.41

Gorgo

Hallgass Praxinoá, most kezdi siratni A dón ist. . .
A hires énekes, annak az argosi nőnek a lánya.42
ő  volt, aki tavaly43 szintén győzött a sirámmal.
Szép lesz most is az ének, meglásd. Kényes is a lány.

36 A fi à az asszonyok szájában gyakori indulatszó. V. ö, He- 
rond. I. 85., IV. 20., 33., 43., V. 13., 56., 59., VI. 4., 21., 47.

37 Az eredetiben Ttaöáfievos èrciraaoe. V. ö. Annak parancsolj, 
akinek enni adsz.

38 Syrakusait a korinthosi Archias a lap íto tta  Kr, e. 735-ben 
(Thuk. VI. 3.). V. ö. XXVIII. 17. sk.

39 B ellerophon(tes) G laukos korinthosi k irály  fia. V. ö. Ilias 
VI, 155. sk.

40 Az eredetiben M e h ra S s s  =  Persephone. Demeter és Perse
phone papnőit is M éhaacu-nak nevezték (Porphyr, de Nymph, antro  
18.) egy M elissa nevű isthmosi asszonyról, ak it Demeter beavatott 
a misztériumaiba, s akinek holttestéből a méhek keletkeztek. Sehol, 
és Sérv. Verg. Aen. I. 430,

41 Közmondás: M Poí ^eveáv á7tofiá£ijis. W üstemann p. 234, sze
rin t kiegészítendő xolvl* a> m ert a xotvi% volt az a mérték, mellyel a 
szolgák gabona járandóságát kiadták. A te te jé t elsim ították, hogy ne 
legyen több gabona, mint amennyit a m érték befogad. P raxinoa tehát 
kb. azt mondja: nem törődöm vele, hogy te üres m értéket simítasz 
el, m ert nem vagyok a te szolgád, nem kapok tőled fizetést. — 
Taccone 165. 1. szerint: hiábavaló m unkát végzel (E tu non fare 
un buco nell'acqua).

42 E zt az egyébként ismeretlen költőnőt Reinach, A rgeia et 
Sperchis dans les „Syracusaínes", Rév, d. ét. gr. 1907. (IX.) 233. sk. 
Ptolemaios Philadelphos Belistiche nevű kedvesével azonosítja.

43 A Ttéqvoiv (Reiske coni.) helyett Reinach (i. m.) a kódexek

A görög bukolikusok költeményei. 13
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Énekesnő

100. Golgoit, ídaliont44 aki kedveled: isteni úrnőm, 
Kypris,45 arany Kypris, ki bolyongsz az Eryx46

[tetejében.
Bús Acherón vize mellől év múltával Adónist 
A puhalábú Hóraleányok47 visszavezették. 
Leglassabban lépnek a Hórák égi lakók közt:

105, Meghozzák48 mégis mindig, ha akármit is esdünk. 
Dióné49 szép lánya, halandóból örökéltű 
Istenné tetted — jár híre — a szép Bereníkét.50 
Ambróziát csorgatsz51 a királynő hókebelére.
Sok neveden sok templomban hív érte a hála;

110. És Bereníké lánya, Heléné52 mása a földön,
Arsinoe53 dicséri Adónist isteni fénnyel.
Fekszik előtte terítve a fáknak a zsenge gyümölcse, 
Drága ezüst kosarak színültig telve virággal,
S a ragyogó alabástrom,54 arany csészék kénetekkel.55

OTté%xíV-jét fogadva el, azt a spárta i Sperchisre ( 2 ? té ^ s ,
2}7tsqd-Í7]s) vonatkoztatja, aki életét hazájáért feláldozta. Herod. 
VII. 134. sk.

44 A phrodite-kultuszukról hires kyprosi városok, V. ö. Cat. 
LXIV. 96.

45 Kypris A phrodité mellékneve Kypros szigetéről.
46 Az Eryx szicíliai hegyről (mai neve monte di San Giuliano) 

nevezi az istennőt Erycina ridensnek Hör. Carm. I. 2. 23.
47 V. ö. I. 150.
48 V. ö. Hör. Epist. II. 3, (Ars poet.) 175.
49 V. ö. Ilias V. 370. sk.
50 V. ö. XVII. 34. sk.
51 így teszi Aeneast is Venus halhatatlanná Ovid. Met. XIV. 

606-ban: ambrosia cum dulci nectare m ixta contigli os fecitque deum.
52 H elenét lásd a XVIII-nál.
53 II, Arsinoe, Philadelphos nővére és második felesége.
54 Az alabastron kis olajos korsó volt, tehát nem az anyagot, 

hanem a formát jelölte. (V. ö. M artial. XI. 8. 9.) Gercke, Alex. 
Stud., Rhein. Mus. XXXXII. 599. szerint Theokritos e sora ellen 
írta  Kallimachos — az akkor még nem udvari költő — az V. himn. 
13. (u'fj (J-vqa firjá’ álafiáOTQOis. , .) sk. sorokat.

55 Az illatos szíriai olaj közkedvelt volt. V. ö. Hör, Carm. II. 
7,7—8. coronatus nitentes malobathro Syrio capíllos.
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115. Rakva halomba a sok sütemény: a nők kezeműve,
— Hószínű tésztába keverve a tarka virágok; —
S mézzel o lajjal sült fonatos szép sárga kalácsok: 
Száz repeső, csúszó-mászó, nincs vége se hossza . . . 
Gyenge kaportól hajlik a lombsátornak a zöldje,

120. Röpke Erósgyermek, seregestül szárnyal az ágon, 
Mint a fiókcsalogány, amikor tollat kap a szárnya, 
Próbál szállni az ágról ágra; röpíti a v á g y a .. .  
Ében, arany s a fehér elefántcsont. .  .56 ó csoda nézni! 
Sasmadarak szárnyán száll Zeus kedvence az égbe.57 

125. Álomnál puhább58 a biborszőnyegnek a szála, 
Elmondhatja Samos, mílétosi59 nőnek az ajka: 
„Gyapjúnkból van vetve az ágy, a lta tja  Adónist." 
Egyik a rózsakarút, másik Kyprist csalogatja. 
Egy-két híja a húsznak, a férj még gyenge legényke, 

130. Csókja sem érdes még, most kezd pelyhezni az álla. 
Most még Kypris karja  ölelheti bátran a férjét: 
Hajnali harm attal hajnal hasadásra mi lányok 
Visszük a hullámzó tenger p a rtjára  Adónist,
Röpköd a szélbe’ hajunk, a bokánk súrolja palástunk, 

135. Villog a tá rt kebelünk s felharsan a parton az ének: 
„M ajd ide jössz hozzánk, m ajd ú jra a bús

[Acherónhoz,
Félisten más senki, magad voltál, ki ilyent ért. 
Bőszharagú Aiás,60 Agamemnon01 sorsa keservesbb. 
S Hektóré, ki vitézle a húsz fia közt Hekabénak;62

56 Az ezüst-ágyat (84. v.) aranydíszek és ébenfa-faragványok 
díszítették.

57 Az elefántcsont-ágylábak ábrázolhatták Ganymedes elrablá
sát. V. ö. XII. 35.

58 V. ö, Herond. VI. 71. $ fiaZatcórrjs V7ÍVOS- — Verg. Eel, VII. 
45. somno mollior.

59 A miletosi és samosi gyapjú híres volt. Sehol.
60 Aias Telamon salamisi király  fia a fölötti elkeseredésében, 

hogy Acl&lleus fegyvereit nem ő, hanem Odysseus kap ta  meg, meg
őrült és kard jába dőlt (Sophokl. Aias). V. ö. Odyss. XI. 544.

61 Agamemnon A treus fia, Pelops unokája, Mykenai királya.
62 Theokritos H ektor testvéreinek számában Simonidest követi

1 3 *
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140. Patroklos,63 s aki Trója alól megtért haza: Pyrrhos,84
Régi letűnt lapithák65 és Deukaliónnak66 a népe
És a Pelops-ivadék67 s a pelasgosok . . ,68 egy se

[nyer ily e n t. .  .
Ó könyörülj meg Adónis, most és majd a jövőben,
És ahogyan jöttél, örömünkre jer újra, Adónis!"

Gorgo

145. Praxinoám, ez a lány a világon a legragyogóbb kincs,
Háromszor boldog: mily bölcs s hogy csendül a

[hangja.
. . .  Jó  lesz már haza nézni, Diokleidás69 nem

[evett még.
Úgyis elég mérges, jaj elébe kerülni, ha éhes.
Drága Hadón, isten veled! Újra jer, új örömünkre!

(frg, 49. Bergk. PLG. III,4 411.). Az Ilias XXIV. 496. csak 19 fiút 
említ. Sehol.

03 Patroklos (Patrokles) Menoitios fia, Achilleus legkedvesebb 
barátja . H ektor az istenek segítségével elejtette ugyan őt, ezért 
azonban halálával lakolt.

64 Pyrrhos vagy Neoptolemos Achilleus és Deidameia fia, akit 
Skyros szigetéről vitt Odysseus T rója alá. (Odyss. XI. 508.) T rója 
feldúlása u tán nőül veszi Menelaos és Helena leányát, Hermionét. 
(Odyss. IV. 5. sk.)

65 A lapithákról Nestor is nagy dicsérettel emlékezik meg az 
Iliasban (I. 262. sk.). K irályuknak, Peirithoosnak Hippodameiával 
(Deidameiával) való esküvőjén tö rtén t a  K entaurosokkal vívót h í
res csatájuk (Ovid. Met. XII. 210. sk.), ami a képzőművészeteknek 
igen kedvelt tárgya volt. Á brázolták az olympiai Zeus-templom nyu
gati orom falán is.

66 Deukalion a thessaliaí Phthia ősi királya, aki feleségével, 
Pyrrhával együtt elkerülte a vízözönt. Itt Deukalion leszárm azottaira 
(Hellen, a görögök ősatyja, és Amphiktyon) kell gondolnunk,

67 Fritzsche-H iller 192. 1. szerint ez a sor máshonnan kerü l
hete tt ide, mert Agamemnon említése után nem szólhatna a költő 
megint Pelops utódairól. Pelops fiai ugyanis A treus és Thyestes, 
A treus fiai pedig Agamemnon és M enelaos voltak. Agamemnonnak 
K lytaim nestrával való házasságából származott végül Orestes.

68 Argos alapítását Pelasgosnak, Triopas fiának tu lajdonította 
a monda. Ő honosította meg Argosban Demeter útm utatásai a lap ján  
a földművelést. Paus. I. 14. 2.

89 Diokleidás Gorgo férje, akit már a 18. sorban említett.
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(EFKQMION E I2  ÜTŐ A  EMAION. )

Hat két-két soros szakaszra oszló bevezetésében ösz- 
szehasonlítja Ptolemaiost Zeusszal: amint az istenek kö
zött Zeus az első, úgy a halandók között Ptolemaios. Mi
dőn róla akar dalolni a költő, azt sem tudja, hogy hol 
kezdje: annyi érdeme van e derék királynak (1— 12. v.).

Már apja is kiváló ember volt, akit ezért az istenek 
maguk közé fogadtak, s aki most Nagy Sándorral és 
mindkettejük nemzetségének ősével, Heraklesszel az 
Olymposon vesz részt az égiek lakomáin (13—33. v.).

A nyja is kitűnt a  nők közül. Annyira nem szerettek 
asszonyt, ahogy Berenikét szerette az ura, s ő ezt még 
melegebben viszonozta. Aphrodite megkímélte őt a halál
tól, s jóságos istennővé tette. Kos szigetén hozta a világra 
fiát (Ptolemaios Philadelphost), aki nem marad el Diome- 
des vagy Achilleus mögött. A sziget az újszülöttet öröm
mel üdvözölte s kérte őt, hogy tisztelje m ajd meg szüle
tési helyét éppúgy, ahogy Apollon is megtette ezt Delos- 
szal. Zeus sem mulasztotta el, hogy Philadelphos iránti 
hajlandóságát már születésekor ne közölje kedvenc ma
dara, a sas útján (34—76, v.).

Neki köszönheti, hogy a hatalma oly páratlan: Egyip
tom, számos város, ország, nép és sziget, kiváló hajóhad, 
nagy lovas- és gyalogossereg áll az ő rendelkezésére (77— 
94. v.). Gazdagsága is felülmúlja minden más királyét. 
Népei nyugodtan élhetnek munkájuknak, mert Ptolemaios 
mind a szárazföldi, mind a tengeri tám adástól megvédi 
birodalmát. Vagyonából bőségesen ju ttat az isteneknek, a 
királyoknak, a városoknak, barátainak és nem feledkezik
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meg a költőkről sem. Ezek viszont megéneklik őt, s így 
olyan dicsőséget szereznek neki, melyet semmiféle kincs 
sem adhat meg (95— 120. v.).

Gyermeki kegyelete is magában álló. Halhatatlan 
szüleinek templomokat emelt, azokban elhelyezte szobrai
kat, s meghatározott időközökben bőséges áldozatot mutat 
be oltáraikon. Boldog családi életet él feleségével (Arsi- 
noéval), aki egyszersmind testvére is, s akit Zeus és Hera 
házasságának példájára vett nőül (121— 134. v.).

Még egyszer üdvözölve a királyt, a homerosi himnu- 
sokhoz (XV., XX.) hasonlóan végzi szavait (135— 137. v.).

*

Lehetséges, hogy ezt a dór és epikus nyelv keverésével 
megírt enkomiont valamely nyilvános ünnepen rendezett 
költői versenyen adta elő Theokritos1, de semmiesetre 
sem a Ptolemaián, mert az a Soter ünnepe volt, itt pedig 
az ő fiát, Philadelphost dicsőíti.1 2

A költemény szerkezetében nem alkotott eredetit: az 
ősök dicsőítése, a születés említése, a különböző érdemek 
(hatalom, gazdagság, bátorság, bőkezűség, gyermeki- és 
hitvesi szeretet) felsorolása hozzátartozott az enkomionok 
vázához.3 Ennek a megadott keretnek a kitöltésében sem 
m utatott azonban Theokritos sok leleményességet. Egyes 
részletek hasonlóan kezdődnek (13. és 34. v.), mások pe
dig igen egyhangúak (17. sk., 53. sk., 86. sk.).4

Az olymposi jelenetben (16. sk.) semmi isteni vagy 
semmi fenséges nincs, — mondja Taccone,5 — s csak ak
kor nevezhetnők sikerültnek, ha feltehetnők, hogy a költő 
célja a finom gúny volt. Ugyancsak Taccone a már har
madszor férjhezment s el virágzott Arsinoénak dícséretét 
(129. sk.) visszatetszőnek, a Zeus és Hera házasságával

1 Legrand I- 143. 1.
2 Wilamowitz, Hell. Dicht. II, 130. 1.
3 Legrand I. 143. 1. — Wilamowitz, Hell. Dicht. IL 131. 1.
4 Legrand I. 144 1.
5 183. 1.
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való összehasonlítást pedig egyenesen ízléstelennek 
mondja.

Az embert az egész enkomion hidegen hagyja, nem 
teszi az őszinteség benyomását. Keresettség, a ritka kife
jezések s a szavaknak szokatlan jelentésben való haszná
lata jellemzi.6 Általában szerencsétlen alkotás, mely szer
zőjére nem sok dicsőséget hoz. Mégis egy szempontból 
kedvező következtetést is vonhatunk le belőle költőnk jel
lemére nézve. Hogy Theokritos ilyen, a középszerűnél is 
gyengébb dicsőítő költeményt alkothatott, ez az ő becsü
letes lelkének a bizonysága. Ha nem tudott is a kor ízlé
sével szembeszállni, ha nem volt is benne elég erő ahhoz, 
hogy az ilyesmi elől kitérjen, viszont nem volt meg benne 
a gyönge jellemű emberek simulékonysága és alkalmazko
dó képessége sem.7 Meg azután ebben a korban a hízelgés 
olyan általános volt, hogy Theokritos eme kísérletén sem 
ütközhetünk meg. Sotades magában álló jelenség volt, ő 
ki merte fejezni rosszallását a király testvérházassága 
miatt,8 de ezért meg is kellett lakolnia: szabadszájúságát 
életével fizette meg.

Theokritos nem tudott sok eredményt elérni a hízel
gők táborában. Nem is m arad huzamosabb ideig Alexan
driában, nemsokára vándorbotot vesz kezébe, hogy felke
resse megint Kost és Miletost, s hogy visszatérjen szicí
liai hazájába. ,,Es war für Theokrit ein Glück, daß er 
in Alexandreia kein Glück machte” mondja Wilamowitz.9

Az enkomionban előforduló kronológiai célzások 
alapján annak kelte is elég pontosan m egállapítható,10 11

1. Ptolemaios Soter kultuszát — akit Rhodoson és 
más szigeteken már előbb istenként tiszteltek — Philadel- 
phos valószínűleg m indjárt apja halála után behozta 
Egyiptomba is11 &sóg ocozrjo néven. Ugyancsak apja emlé-

6 Legrand I. 144. 1.
7 Taccone 184. 1,
8 ov% óairjv zqvuaXírjv t ó  y . ú v t q o v  â-9-eïg, Athen. XIV. 621. a,
» Hell. Dicht. IL 135. 1.
10 V. ö. P rott, Rhein. Mus. LUI. 1898. 460. sk.
11 V. ö. Theokr. XV. 47.
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kére alapította a Ptolemaia-ünnepet, melyet négy éven
ként tarto ttak  meg torna- és zenei versennyel, s melynek 
az olympiaiakhoz hasonló jelentőséget adott.

2. Berenike halála (280.) után mint Aphrodite része
sült isteni tiszteletben,12 de e m ellett a férjével együtt is 
tisztelték, kettejüket mint &soi aœTfjçsg-t.13

3. Ptolemaios Philadelphos első feleségének, a thrák 
Lysimiachos leányának, I. Arsinoének száműzetése után 
elveszi nővérét, II. Arsinoét. Ez a házasság a Pithom-stele 
alapján 279. és 274. között történt.14

Ezeknek az eseményeknek az enkomion keletkezése 
előtt kellett történniük.

4. Viszont az enkomionnak meg kellett előznie II. Ar- 
sinoe halálát, mely a Mendes-stele alapján Philadelphos 
uralkodásának 15. évében, tehát 271/270-ben következett 
be.15

5. Még pontosabban is m eghatározhatjuk az enkomion 
keltét, ha tekintetbe vesszük a 86. sk. és 105. sorokban a 
Szíriái háborúra való célzást. Philadelphosnak féltestvéré
hez, Magashoz, Kyrene helytartójához való viszonya Be
renike halála után folyton rosszabbodott, s valószínűleg
II. Arsínoe intrikái következtében ez 274-ben nyilt ellen
ségeskedéssé is fajult. Magas átlépte Egyiptom határát, s 
vele egyidőben Antiochos — az ő apósa — Szíriát tá 
m adta meg, hogy még az ipsosi csata után apjának ítélt 
területet birtokába vegye. Magast belső zavarok visszaté
résre kényszerítik, midőn már csak 50 km választotta el 
Alexandriától, Antiochos sem tudott Ptolemaiosszal szem
ben semmi eredményt felmutatni, s végül is 272-ben meg
kötik a békét,16

12 Athen. V. 202. d.
13 Beloch2 IV. 1. 368. sk., 584., IV. 2. 181. — K aerst2 II. 391. 

— Taccone 191. 1. — Cholmeley 4. 1.
14 Naville, Zeitschr. f. aegypt. Spr. XL. 1903. — W iedemann, 

Philol. N. F I. 84.
15 P ro tt i. m. 464. 1., Beloch2 IV. 1. 584. 3. j., IV. 2. 182. — 

K aerst2 II. 396.
16 Beloch2 IV. 1. sk., IV. 2. 579. 1.

MAGY î P
TUCCM'NYOS
A K A D É M I - A
KÖNYVÁRA
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Valószínű, hogy az enkomion megírásakor a háború 
még folyamatban volt, de megvolt minden kilátás annak 
kedvező kimenetelére.17 így nagyon keveset tévedhetünk, 
ha keletkezését 273-ra tesszük.18

Az enkomion néhány helye feltűnő hasonlóságot mu
ta t Kallimachos I .  és I V .  himnusával. Minthogy Kallima- 
chos I .  himniusának kelte 285 és 283 közé, a I V .  274/273- 
ra esik,19 Theokritosnak kellett az átvevőnek lennie.20

17 Rostagni 116. sk.
18 így Edmonds X III, és 209, 1, — Legrand I. 143. 1. — W ila- 

mowiíz, Bue. Gr.2 163. és Hell. Dicht. II. 130. — Cholmeley 36. és 
312. 1, 273 és 271, Taccone 184, 1. 278 és 270 közé teszi. V. ö. 
Droysen i j l .  1. 318. sk.

19 Gercke, Alex. Stud., Rhein. Mus. XLIII. 590.
20 Cholmeley 27. 1. — V. ö. Wilamowitz, Hell. Dicht. II. 134.

és 135. 1. '



T H E O K R I T O S  X V I I .  P T O L E M A I O S R A .

Z e u s  n e v e  k e z d i  a  d a l t , 1 m ú z s á k ,  d a l  v é g e  m e g i n t :
[ Z e u s ,

S  h o g y h a  a z  é g r ő l  s z ó l  a  d a l ,  ő  é n e k b e ’ l e g e l s ő :

E l s ő  f ö l d i  l a k ó k  s e r e g é b e n  a  n a g y  P t o l e m a i o s ,
K e z d e t ,  a  v é g ,  a  k ö z é p  a z  ö v é ;  n i n c s  n á l a

[hatalmasbb.

5. Éltek a föld hátán hajdan félistení népek,
H ő s  n e v e k  e m l é k é t  h í r e s  k ö l t ő k  s z a v a  ő r z i ;

É n  P t o l e m a i o s r ó l  z e n g e k ;  s z é p  é n e k e t  é r t ő n .
Égbe’ lakó istenre is árad a dalba' dicsőség.

E r d ő s  I d a - h e g y é n 2 f á k  k ö z t  f ü r k é s z  a  f a v á g ó ,
1 0 .  S ű r ű  s ö t é t  a  b e r e k :  h o l  k e z d j e  e l ő s z ö r  a  m u n k á t ?

H á t  é n  h o l  k e z d j e m ?  T ó d u l  n y e l v e m r e  e z e r  s z ó ;
'S z  á r a d  a z  é g i  l a k ó k  k e g y e  d ú s  t e n g e r b e '  f e j é r e .

N é z e m  a z  ő s ö k e t  é s  a  d i c s ő  h ő s  ö t l i k  é l é n k b e :  
L a g e i d a s 3 P t o l e m a i o s ;  a k á r m i r e  s z ö k k e n  a  s z í v e ,

1 A ratos Phainom enája ugyanezekkel a szavakkal kezdődik. 
Cholmeley 312. 1. szerint Theokritos az utánzó, mert a Phainomena 
előbb, 275-ben kelt. W ilamowitz, Hell. Dicht. II. 132. inkább A ra
tosi ta r tja  Theokritos követőjének. Legvalószínűbb Fritzsche 1870. II. 
78. 1. véleménye: m indketten egy himnust ta rtha ttak  szemük előtt.

2 Az erdőborította Ida-hegy a kisázsiai M ysiában volt. V. ö. 
I. 105.

3 Ptolemaios Soter Lagos fia volt. Nem sok hitelt érdemel Pau- 
sanias állítása  (I. 6. 2.), mely szerint Ptolemaios Soter Nagy Sán-
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15. Nincs, aki tervbe', tanácsban a párja  lehetne a
[földön.4

Zeus örök életet ád neki, égi lakókkal egyenlőt,
S a mi atyánk termében arany trónján ül a

[mennyben.
A nagy Alexandros,5 szomszédja, fogadja örömmel, 
A ragyogó mitrás perzsáknak az ostora, réme.

20. S Kentaurost6 leverő Heraklés ül vele szemben, 
Széke kemény, az időt álló, van verve acélból. 
Istenek asztala mellett, égben az Uranidákkal,
A fiák és unokák seregét szemléli gyönyörrel: 
Testük nem vénül, Kronidés kegye óvja a kórtól,

25. S a fiatal hajtás meg a törzs egykép örökéltű. 
Hérakles ivadéka növeszté törzsöké fáját,
Nagy Heraklésig7 megy a nemzetségnek az ága.
Lakja a hős odafent lakomáját, töltve a kedvét, 
Issza a méznektárt s aztán felesége8 elé megy.

dórnak féltestvére le tt volna, s Fülöp csak akkor adta volna nőül 
Lagoshoz Arsinoét, midőn m ár tőle teherbe esett.

4 V. ö. Kallim. I. himn. 87,
5 Nagy Sándort már életében istenként tisztelték. Mint Dareios 

perzsa király  utóda megkívánta, hogy őt is földreborulva tiszteljék 
(proskynesis), ami a görögök és makedónok között nagy visszatet
szést szült. Beloch2 IV. 1. 25. sk. — Nagy Sándor istenítésére nézve 
lásd A rrhian. VII. 23. 2. — Diodor. XVIII. 61. 1. — K aerst2 II. 376. 
sk. — Beloch2 IV. 1. 366.

6 Pholos kentaurosra nézve lásd VII. 150-nél. Nessos megölé
sét pedig Soph. Trach. 555. sk.

7 Nagy Sándornak (s általában a makedón királyi családnak) 
mítoszi őse H erakles egyik leszárm azottja: Karanos volt. (Plut. Alex. 
2., Diód. VII. 17. — K ahrstedt P-W . X. 1928.). A Ptolem aiosok is 
H eraklesre vezették vissza szárm azásukat azon a címen, hogy Arsi- 
noe, Lagos felesége a makedón királyi család egyik ágából szárm a
zott. Ehhez járu lt később a Díonysostól való származás is azon a 
címen, hogy Deianeira, H erakles felesége Dionysos leánya volt. (Be
loch2 IV. 2, 176. sk.). M ár I. Ptolemaios igen óvatos volt, s elhárí
to tta  magáról a Lagostól való eredetet: az okmányokon még akkor 
sem nevezi meg apját, midőn testvérénél, M enelaosnál megteszi, (Ele
phant. Pap. Nr. 2. — K aerst2 II. 341. 5. j.).

8 H erakles felesége az Olymposon a 32. sorban megnevezett He
be. Hes. Theog. 950.
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30- íjá t és hajlós tegzét egyik fia őrzi,
Vastollú buzogány botját másik keze fogja;
—  H ó l á b ú  H é b é  n á s z h á z á t  ö n t ö z i  i l l a t ;
A fegyverhordók karján  tart arra a Zeus-sarj . . .

F ö l d i  e s z ű  n ő k  k ö z t  f é n y l ő  c s i l l a g  B e r e n í k á , 9
35. Asszonyi népnek a dísze, szülőknek a gyámola, kincse. 

M ert a Dióné lánya,10 11 hatalmas kyprosi úrnőnk 
Illatozó kebelét érinté égi kezével:
Föld kerekén még nő kedvesbb nem volt az urának, 
Mint ahogyan szerété Ptolemaios az ő feleségét.11

40, És ahogy őt szereték, szerété a nő is a férjét. 
Bízvást bízza a ház gondját a fiára a gazda,12 
Násznyoszolyájában kire vár két hű ölelő kar. 
Hűtelen asszonynak bezzeg húz máshoz a vágya, 
Magzat a magzat után . . . s egyik sem üt ám az

„ a p a r a  , 13
45, Szépséges Kypris, te vagy istennőknek a gyöngye,

És a te műved az is, hogy a tündöklő Bereníká 
Nem szeli a sóhaj folyamát: Acheronnak a habját. 
Ölbe ragadtad a parton a gyászfestette ladiknál

9 Berenike előbb csak udvarhölgye volt Ptolemaios Soter fele
ségének, Eurydikének, de elég ügyes volt ahhoz, hogy előbb a király 
kedvese, m ajd felesége legyen, s hogy Ptolemaios Keraunos mellő
zésével az ő fiának (Philadelphosnak) biztosítsa az egyiptomi trónt. 
Berenikének előbbi, Philipposszal kötött házasságából szárm azott 
Magas, Kyrene hely tartó ja.

10 V. ö. XV. 106.
11 V. ö. Odyss. VII. 67. sk.
12 A sehol, szerint a rra  vonatkozik, hogy Soter még életében 

m egosztotta az uralm at (285—283-ig) fiával, Philadelphosszal.
13 Nem valószínű, hogy e két sornak csak általános értelm e 

lenne (V. ö. Hes. Erg. 235.), Célozhat a költő Ptol. Soter első fele
ségére, Eurydikére és fiára K eraunosra (Wilamowitz, Hell. Dicht. II. 
133.), de célozhat Philadelphos első feleségére I. Arsinoére is, ak i
től 3 gyermeke született: a későbbi Euergetes, Lysimachos és B ere
nike. Ezeket a gyermekeket Philadelphos csak később adoptálta, mi
dőn látta, hogy második házasságából nem születnek gyermekei. Be- 
loch2 IV. 1. 582. sk., IV, 2. 184. — Lásd a 40. jegyz.
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És a halott árnyak komor arcú csónakosától14 
50. Egyházadba röpítéd, hol veled osztja a sorsát.15 

Ott a halandó keblet üdíti ma lágy szerelemmel,
Bús epedő szívekre az ő kegye balzsamos írt ád. 
Argosi16 barnaszemű lány szülte a vas Diomédést, 
Tydeus karja  között bátor hősét Kalydonnák;

55. A karcsú Thetis anyja a lándzsavető Achileusnak 
S Péleus ap ja ;17 neked, dárdás bajnok, Ptolemáios, 
Néked anyád, bajnok Ptolemáios, a szép Bereníká.18 
Kós szigetén19 ringott bölcsőd, ott szoptad az emlőt, 
Édes anyád kebelén ott láttad először a napfényt.

60. Ottan hívta segélyre az isteni nőt, az öv-oldót, 
Antigonénak20 a lánya esengve, gyötörve a kíntól,
S  E i l e i t h y i a  k e g y e s  k e z e  é g i  s e g é l y t  h o z  a n y á d n a k ,  
E l h a l  a  f á j d a l o m :  é d e s  a p á n a k  a  m á s a  a  g y e r m e k .  
É s  a  f i ú  l á t t á r a  K o ó s  u j j o n g v a  s i k o l t  f e l ,

14 V. ö. XVI. 41.
15 Bercinkének a  & e o l a o ir f ]q e s  tem plom án kívül volt külön 

temploma is, m ert őt A lexandriában mint A phroditét is tisztelték. 
Reloch2 IV. 1. 368, sk. V. ö. Kall. I. himn. 80.

16 Argeia, A drastos és Am phithea leánya Polyneikeshez ment 
nőül, ezért helyesebb, ha ’A q y e í a - t  jelzőnek fogjuk fel és az argosi 
lányt, Deipylét, ugyancsak A drastos leányát értjük  alatta , akit a  
Kalydonból gyilkosság m iatt menekülő Tydeus vett feleségül. Az ő 
gyermekük volt Diomedes, Sehol, — Ilias, XIV. 115, sk. — Apollód. 
I. 8. 5.

17 Peleusnak, A iakos fiának és Thetis tengeri istennőnek gyer
meke Achilleus.

18 Abban, hogy Diomedes után Achilleust, m ajd pedig Philadel- 
phost említi a költő, Taccone 187, sk. gradatiót lát: Diomedes k i
váló harcos volt, de kegyetlen, Achilleus a legkiválóbb harcos, Phi- 
ladelphos pedig nemcsak maga volt a legkiválóbb katona, hanem 
éppily kiválótól is származott. Az ilyesmi a kor ízlésével összefért, 
jóllehet a valóságnak a legkevésbbé sem felelt meg. Philadelphos 
ugyanis éppen nem rendelkezett apja erényeivel. Gyönge testű volt, 
a harctérre soha nem ment ki és igen hajlam os volt az asszonyi int
rikákra. Beloch2 IV. 1. 582.

19 Ber^hike Ptolemáios Soter kíséretében volt, midőn 308 tava
szán Koson Philadelphost szülte. Beloch2 IV. 2. 180.

20 Berenike Antigonénak, Kassandros leányának volt a gyer
meke. (Sehol.) C saládfáját lásd Beloch2 IV. 2, 180. sk.
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65. A csecsemőt szerető kézzel simogatva kiáltoz:21 
„Élted a boldogság kísérje! a lényedet ontsd rám, 
Mint a sötétkoszorús Délost Phoibos beragyogja.
A Tríopon22 halmát se feledd, legyen egy a mi

[részünk,
Dór szomszédnak is úgy járjon ki a dísz a jövőben, 

70. Mint Rhéneia23 kicsiny szigetét tisztelte Apollón." 
Szól a sziget s odafent a magasból hallani hangot, 
Vijjog a sas,24 jósolva kiált háromszor az égből.
Zeus küldé; Kronión oltalma megóvja a földön 
A jámbor fejedelmeket és hatalomra segíti,

75. Kit bölcsőbe’ megáld, áldás a nyomában, amíg él.
És ura sok földnek, sok tenger fogja uralni.25

Messzire nyúl a határ, sűrű rajban sürög a nép, 
Zöldéi a búzavetés, Zeus zápora érleli magját. 
Legdúsabb termés fakad Aigyptosnak a síkján:

80. Öntözi a televény völgyet a Nílus iszapja.
Annyi ezer várat nem emelt sehol emberi elme:26 
Háromszáz népes várost hord háta a földnek,
S  h á r o m e z e r  m e g  m é g  h a r m i n c e z e r  a  s o k  e z e r h ö z

21 Eszünkbe ju tta tja  Kall. IV. himn. 162. sk. sorait, ahol Leto 
A pollon megszülésére alkalm as helyet keresve, azért kerüli el Kost, 
m ert ott majd egy másik isten jön a világra, V, ö. még Kall. IV. 
himn. 264. sk. — A sziget szavai öszevethetők az I. hóm. himn. 51. 
sk.-vel, ahol Leto beszél Deloshoz.

22 A Triopion (Triopon) hegyfokon, mely K ariának (Knidos) 
Kos felőli részén volt, s mely nevét Abas fiáról, Triops kosi királyról 
kapta, Apollont és más isteneket ünnepelt a dór pentapolis: Lindos, 
Ialysos, Kamiros, Kos és Knidos (Sehol. — Előbb hexapolis volt 
Halikarnassosszal, Herod, I. 144.). Valószínű, hogy ezeket a verseny-- 
játékokkal kapcsolatos ünnepeket Philadelphos felvirágoztatta. V. ö. 
Nilsson, Griech. Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluß der 
Attischen. Leipzig, 1906. 178. 1. — Taccone 189. 1..

23 Rheneia A pollonnak szentelt kis sziget Delos mellett. P-W. 
I.a 598.

24 A zért említi a sast, mert ez a Ptolemaiosok címer-jelvénye 
volt. V. ö. Kall. I. himn. 68. sk.

25 V. ö. Kall. I. himn. 79. sk.
26 V. ö Kall. I. himn. 81.
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S még kétszer három s a kilenc háromszor a számuk.27 
85. Tenger sok város s Ptolemáios a büszke királya. 

Phoinix földre28 kinyúlik a karja  meg A rrabiára;29 
Ür Szirián, Libyan,30 ura égett aithiopoknak;31 
Pamphyleknek32 egész országa uralja; kilixek33 
Dárdás népe s a harcba' kemény károk;34 Lykiának3j 

90. S a Kyklas-szigeteknek30 is a fejedelme; hajói

27 A 3. számnak misztikus jelentősége van. (Lásd II. 23. jegyz.) 
A  költő játszik a számokkal, hogy ezt a kétségtelenül tú lha jto tt szá
mot (33.333) hozhassa ki, E zt a számot különben az abderai Heka- 
taiostól vette át. W ilamowitz, Hell. Dicht. IL 134.

28 Phoinikia és Szíria említésével a 274-ben k itö rt szíriai h á 
bo rú ra  céloz. Beloch2 IV. I. 584. sk.

29 A rábiába és Indiába időnként expedíciókat küldött Phila- 
delphos. Diód. III. 42. — Plin. VI. 17. 29. — Lásd Beloch2 IV. 2. 326.

30 Libyát Magas kyrenéi k irállyal folytatott háborúja m iatt em
líti.

31 (A metrum miatt, kénytelenségből írom e helytelen formát. 
Vértesy.) A ithiopia a la tt A frikának Egyiptomtól délre eső, négerek
től lakott részét értheti. A Ptolemaiosok itteni hódításaira nézve lásd 
Beloch2 IV. 2. 351. sk.

32 Pam phyliából Aspendos városa tartozo tt a Ptolemaiosokhoz. 
Beloch2 IV. 2. 334.

33 K ilikia csak átm enetileg lehetett a Ptolem aiosok birtokában. 
T alán  a szíriai háborúban megszállották, s a költő ezt az á llapotot 
tekinti véglegesnek. W ilamowitz, Hell. Dicht. IL 130. — Beloch2 IV. 
2. 333.

34 A sehol, szerint Philadelphosnak kariai zsoldosai voltak. Az 
adulisi felirat (Dittemb. Or. 54.) szerint K ariát is örökölte Euergetes. 
Mégis valószínű, hogy uralm uk csak a partvidék egy részére szorít
kozott. Beloch2 IV. 2. 336,

35 L ykiát az adulisi felirat azok között az országok között em
líti, m elyeket Euergetes Philadelphostól örökölt, Beloch2 IV. 2. 335.

36 A K yklasokat Ptolemáios Soter szerezte meg. Ebben az idő
ben Philadelphos zavartalanul birtokolja. A  kosi csatában (262.) 
nagyrészüket elveszti ugyan, de 250 tá ján  ismét visszaszerzi. Az 
adulisi fe lira t szerint ezeket is örökölte Euergetes. (Beloch2 IV. 2. 
348. és 508.). Feltűnő, hogy K yprost nem említi. A K yklasok közé 
nem fo g la la t tá  be, inkább azért mellőzi, m ert Paus. I. 7. 1. szerint 
(A liim é iv á  ôè äZZov AôeZcpôv yeyovÓTa ég EvQVÓíxrjs K vtíolovs ácpiOrávra 

ai&ópevog) a k irálynak kellem etlen lett volna a szomorú emlékű sziget 
említése. Igaz viszont, hogy K rétáról sincs szó. Wilamowitz, Hell. 
D icht. IL 130.
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Síklanak a vizeken sebesen, hisz* a tenger, a partok 
S a zúgó folyamok Ptolemáiost ismerik úrnak. 
Száguldó lovasok, vértes pajzsos hadi népek 
Csíllámló fegyverbe’ sugárzó serge kiséri.

95. ővele földi király kincsekbe' nem állja  a versenyt:37 
Nap nap után szakadatlan aranynak az á rja  özönlik 
A palotája felé. A munkát béke segíti.
S z ö r n y e k t ő l  n y ü z s g ő  N í l u s t  s o s e  s z e l t e  a z  e l l e n ,  
S e m  f a l v a k  c s e n d j é t  n e m  v e r t e  f e l  a  g y a l o g o s - h a r c ,  

1 0 0 .  H u l l á m j á r ó  g á l y a  a  t e n g e r p a r t r a  k i  n e m  k ö t ,
S Aigyptos mezején rabló nem orozza a csordát. 
M ert hisz a ködbevesző, széles rónák fejedelme 
Jól forgatja, a szőkehajú Ptolemáios, a lándzsát.
Ami reá szállott az atyáktól, őrizi épnek,

105. És, jó gazda gyanánt, ú jjal betetézi a régit.
Házában nem gyűl az arany hiába’ halomra,
Mint ahogy a munkás hangyák raja  gyűjti a kincset. 
A ragyogó oltár mindig megkapja a részét:
A termés zsengéje kijár s sok drága ajándok.

110. Dús adomány vidítja a szomszéd népek urát is. 
Városokat se feled s a barátjá t talpra segíti.
S kik Dionysosnál szent tornán38 dallani szoktak, 
Énekesek, kiknek csengőn zendül meg a hangja,
A dalnak méltó d íját kapják a kezétől.

115. Zengi a múzsák papja, dicséri a nagy Ptolemáiost, 
Hála fejében. A földön a dúsnak szebb mi lehetne, 
Mint ha a dal szárnyán neve száll a fiúra apáról? 
Atrei'dák hire még ma is él, s mit szerze a kardjuk, 
Mit Priamos kincses házának az a jta ja  őrzött,

120. Korhad a föld mélyében, ahonnét nincs hazatérés . . .

37 V. ö. Kall. I. himn. 84. sk.
38 Dionysos ünnepét, a D ionysiát Ptolemáios Philadelphos nagy 

pompával ünnepelte meg, amint ezt Athen. V. 196. a.-ból, a rhodosi 
Kallixeinos elbeszéléséből tudjuk, A költők Dionysos pártfogása a la tt 
töm örültek. V. ö. 7. jegyz.
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Régi elődök közt s kiknek még hamva alig hűlt,
S sírja felett a friss hanton még látni a léptet, 
Templomot apjának s anyjának csak maga épít.39 
Sárga aranyból, drága ivorból állnak a szobrok;

125. Oltalomesdő földi halandók gyámolitói.
A tulkok zsíros combjától füstöl az oltár,
És ha a hold karim ája kerek, bíborlik a vértől. 
Á ldozatát vele hordja az oltárokra a hitves;40 
Nála dicsőbb feleség soha még nem ölelte a férjét. 

130. Szíve szerint szeretőn kívánja ki férje, fivére.
Ültek az égi lakók közt hajdan eféle menyegzőt: 
Ülympos bércén kelt egybe a két Rhea-gyermek.
És puha nászágyát Zeusnak, Hérának az égben 
Illatozó patyolat-kézzel simította el Ìris.41

135. . . .L é g y  boldog Ptolemáios! A dicséret neked úgy
[zeng,

Mint a fél-istennek; a dal röptén neved éled 
M ajd az utód ajkán. Az erényt csak a Zeus kegye

[osztja.42

39 V. ö. Bev és 15. jegyz.
40 Mivel, Philadelphos első felesége résztvett Amyntasszal és 

Chrysippos rhodosi orvossal egy, a király ellen szőtt összeesküvésben, 
tá rsa it Philadelphos kivégeztette, őt magát pedig gyermekeivel együtt 
a thebaisi Koptosba száműzte. Sehol. V. ö. XV. 111. és a XVII. Bev.

41 Iris az istenek hirnöke, a szivárvány istennője, itt a szoba
lány szerepét tölti be. így ábrázolja őt egy pompeji falfestmény is 
(Helbig, W andgemälde 114.) — Fritzsche-H iller 207. 1. — V. ö. Wi- 
lamowitz, Hell. Dicht. II. 135. 1. j.

42 Em lékeztet Kall. I. himn. 96. sk. -re. Az utánzás — Theok- 
ritos részéről — valószínű. Az á q e r r j-n itt azt az erőt érti, mellyel 
megszerezheti magának a héroszok közé való bejutást, Wilamowitz, 
Hell. Dicht. II. 135.

A görög bukolikusok költeményei. 14



T H E O K R I T O S  X V I .  A  C H A R I S O K  V A G Y  H I E R O N .
(X A P IT E 2 H  IEPÜN.)

A múzsáknak és a költőknek van arra gondjuk, hogy 
az isteneket és a kiváló emberek dicsőségét megénekeljék. 
A múzsák istenek, ők isteneket zengenek, a halandó köl
tők pedig halandókról dalolnak (1—4. v.).

Ez után a rövid bevezetés után a költő felveti a kér
dést, hogy vájjon szívesen fogadja-e valaki az ő közele
dését? Vájjon nem részesül-e megint visszautasításban? 
(5— 12. v.).

Az emberek ma a nyereségvágy rabjai, nem óhajtják, 
hogy a költők megénekeljék őket. Nem tudják vagyonukat 
helyesen felhasználni: nem juttatnak saját maguknak, ro
konaiknak, az isteneknek és a költőknek. Pedig a thessa- 
liai fejedelmi családokat sem mérhetetlen gazdagságuk 
tette halhatatlanná, hanem a keosi Simonides. A trójai há
ború hőseiről sem tudna senki, ha a költők meg nem örö
kítették volna őket. A hátrahagyott vagyont az örökösök 
elköltik, az igazi dicsőséget csak a költők adhatják meg. 
Nem is akarja a költő az ilyen zsugori embereket tévedé
seik felől meggyőzni, úgyis tudja, hogy hiábavaló munkát 
végezne. Csak hadd éljenek kincseiknek! (13—67, v.)

Olyan embert keres, aki őt és múzsáit szívesen fogad
ná. Ilyennek látja  a syrakusaiak hős vezérét, Híeront, aki
től már reszketnek a karthagóiak. Csak adnák meg az is
tenek, hogy az ellenség szétverve meneküljön a szigetről, 
s hogy a polgárok ismét lerombolt városaikban lakhassa
nak, hogy művelhessék földjüket, hogy kövér nyájak és 
gulyák térjenek meg istállóikba, a háborúnak pedig többé 
híre se legyen. Lepje be a pókháló a fegyvereket! Hieron- 
nak és Syrakusai népének dicsőségét hadd terjesszék el 
a költők az egész világon! (68— 103. v.)



A  h í v ó  s z ó r a  ő  m a g a  i s  s z í v e s e n  m e n n e  m ú z s á i v a l
együtt, akiket sohasem hagy el (107— 109. v.).

*
M i n t h o g y  T h e o k r i t o s  k ö l t e m é n y e i n e k  c s a k  e g y  r é s z e  

m a r a d t  r á n k ,  l e h e t s é g e s ,  h o g y  a  C h a r i t é s  c í m e n  ö s s z e f o g 
l a l t  k ö t e t n e k  e z  a  k ö l t e m é n y  c s a k  e g y i k  d a r a b j a ,  t a l á n  
é p p e n  a  b e v e z e t é s ,  a z  a j á n l á s  v o l t . 1

A 7. sk. sorokból arra  kell következtetnünk, hogy a 
költő egy hatalmas pártfogónál hiába kopogtatott. Ku
darccal kellett onnan megtérnie. Ki lehetett az, aki eluta
sította őt? Haeberlin2 szerint Antigonos Gonatasnál tett 
sikertelen kísérletet, felbuzdulva azon, hogy Antigonosnál 
támogatást találtak Aratos, Kastorion, Persaios, Antago- 
ras és Alexandros Aitolos. Az itt vallott kudarc adta 
volna a költő szájába a 34. sk. sorokat, melyekben Anti
gonos Gonatas elé tá rja  a régi thessalosok (Antiochos, 
Aleuades és Skopades) vendégszeretetét.3 Mi valószí
nűbbnek tartjuk, hogy Theokritosnak alexandriai tartóz
kodása nem hozta meg a kívánt eredményt. Erre mutat 
az is, hogy ott nem telepedett meg véglegesen, hanem 
néhány esztendei alexandriai tartózkodása után ismét 
útrakelt felkeresni Kost, esetleg Miletost is, s azután visz- 
szatért szicíliai hazájába.

O t t h o n  n a g y o n  s z o m o r ú  á l l a p o t o k a t  t a l á l t .  A  g ö r ö g  
ő s l a k o s s á g  f o l y t o n o s  h a r c b a n  á l l o t t  e g y f e l ő l  a z  é s z a k k e l e t i  
r é s z t  b i t o r l ó  m a m e r t i n u s o k k a l ,  m á s f e l ő l  p e d i g  a  k a r t h a -  
g ó i a k k a l ,  a k i k  a  s z i g e t  n y u g a t i  r é s z é n e k  v o l t a k  a z  u r a i .  
A  v á r o s o k  e g y  r é s z e  f e l d ú l v a ,  a  l a k o s s á g  p e d i g  n e m  é l h e 
t e t t  n y u g o d t a n  a  f ö l d m ű v e l é s n e k  é s  a z  á l l a t t e n y é s z t é s n e k .  
E z t  s z o m o r ú  s z í v v e l  l á t j a  a  k ö l t ő .  É r z i k  s z a v a i b a n  a z  
a g g o d a l o m  k i s  h a z á j a  s o r s á é r t ,  é r z i k  a  m e l e g  s z e r e t e t ,  
m e l l y e l  a  s z ö r n y ű  h e l y z e t e n  o l y  s z í v e s e n  s e g í t e n e ,  ő s z i n 
t é n ,  i g a z  ö r ö m m e l  ü d v ö z l i  a z t  a z  e m b e r t ,  k i b e n  a  m e g -  
s z a b a d í t ó t  l á t t a  ő  i s  é s  s z i c í l i a i  p o l g á r t á r s a i  i s . 4

1 Edmonds X. és 197. 1.
2 56. 1.
3 Lásd a Syrinxnél is!
4 Taccone 173. 1., Legrand I. 133. 1.
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Az óhajtott béke áldásainak leírásában (88. sk.) meg
jelenik előttünk a bukolikus költő, amint a zsugori jel
lemzésében (60. sk.) a mimus-író veti le egy percre 
álarcát.5

*

Képzeletében Theokritos visszaszáll I. Hieron udva
rába, ahol a költők oly bőséges pártfogásra találtak. Nem 
nevezi ugyan meg I. Hieront, de említi Simonidest (44, v.), 
aki az ő udvarában sokszor megfordult, és elárasztja köl
teményét pindarosi, bakchylidesi és simonidesi remi
niszcenciákkal.6

*

A költemény keltének meghatározása Theokritos 
élettörténete szempontjából igen nagy jelentőségű. A mi 
m ár említett felfogásunk szerint alexandriai tartózkodása 
után kellett megírnia,7 midőn bizonyos csalódásokkal 
hagyta el Egyiptomot, s néhány évi keleten való időzés 
után visszatért szülőföldjére, melynek pacifikálása 
Pyrrhos epeirosi királynak sem sikerült. A Pyrrhos e ltá
vozása utáni években tűnt ki különösebben a syrakusai 
Hieron, aki a Karthago elleni harcokban már előbb is 
szerzett érdemeket. A syrakusaiak seregének újjászerve
zésével sikerült neki 264-ben a Longanos-folyó mellett a 
mamertinusokra megsemmisítő vereséget mérni.8 Egyetlen 
menedékük Messana (a mai Messina) erőssége maradt. 
Amikor a mamertinusok látták, hogy a maguk erejére 
utalva nem vehetik fel a versenyt Hieronnal, M essanát ki
szolgáltatták a karthagóiaknak, amivel a syrakusaíakban 
súlyos aggodalmakat keltettek, Syrakusai és szövetségesei 
azonban bíztak Hieronban, aki fényes hadvezéri képessé
geiről a longanosi győzelemmel már tanúbizonyságot tett, 
s ezért az ő vezetése a la tt készülődtek a karthagóíak elleni 
küzdelemre. Theokritos a szicíliaiaknak ezt a lelkiállapo-

5 Legrand I. 133. 1.
6 Lásd a jegyietekben.
7 V. ö. W einberger, Wien. Stud. XIV. (1892) 218. 1.
8 Beloch2 IV. 2. 280. sk.
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tá t tükrözteti vissza költeményében, amelyet ilyenformán 
Kr. e. 264-ről kell kelteznünk.9

így csak egyetlen nehézséget kell leküzdenünk. A 
longanosi győzelem után ugyanis Hieron megkapta a ki
rály-címet, Theokritos pedig egyetlen egyszer sem szólítja 
királynak. Ez egyfelől azért történhetett, mert a költe
mény ideális hangulatához Hieron királyságának hangsú
lyozása nem illett volna,10 másfelől meg mert ha viselte is 
Hieron a király-címet, a királyi jelvényeket sohasem vette 
fel,11 s az érmeken is csak igen ritkán nevezi magát 
királynak.12

A király-cím említésének elm ulasztása az oka annak, 
hogy az egyetlen Belochot kivéve — aki az I. pún háború 
megkezdésének idejére, 262-re teszi a költeményt13 — a 
legtöbb tudós a keltezésben néhány évvel visszamegy.14

Gercke15 szerint 268-ban írta, s még keletről küldte 
Hieronnak, aki ekkor strategos volt. Miután a XVII-ben 
elbúcsúzott Ptolemaiostól, itt Hierontól hazatérése esetére 
kedvező fogadtatást kér.

Vahlen16 ugyancsak Hieron strategos-korába, de 274. 
és 270. közé teszi, tehát mielőtt a mamertinusok leverése 
megtörtént volna.17

Edmonds18 és Vahlen után — Iustinus XXIII. 4. alap
ján — Wilamowítz19 274-re, Legrand20 ugyancsak Iusti-

9 Ezt a keltezést először Hauler, De Theocr. vita e carm. 
Freiburg, 1855., 29. 1. vetette fel. E lfogadta Fritzsche 1870. II. 61., 
Fritzsche-H iller 193., Lenschau, P—W. VIII. 1504., Taccone 174. sk. 
és Rostagni, aki a 47. sk.-ben ismét bőven kifejtette.

10 Rostagni 115. 1.
11 Liv. XXIV. 5.
12 Beloch2 IV. 2. 580.
13 N. Jahrb. 1885. 336. 1. és Griech. Gesch.2 IV. 2. 581.
14 A kronológiai nehézségekre nézve v. ö. Beloch2 IV. 2. 

278. sk. és 483. — Niese II. 179. sk.
15 Alex. Stud., Rh, Mus. 1887.
16 Sitz. Ber. Ak. Beri. 1884. II. 823. sk.
17 V.^B. Niese li . 196. 2. j.
18 The greek bue. poets X. I.
19 Textg. 153. sk. és Bue. Gr.2 163. 1,
20 Ét. 29. sk. és Bue. Gr. I. 131. 1.
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nus és Paus. VI. 12. 2. alapján 275/4 telére teszi,21 ami
kor Pyrrhos eltávozása után Hieron tekintélye megnöve
kedett.22 Végül Cholmeley23 275-ről, közvetlenül a költő 
keletre való utazása előttről keltezi.

Ezeknek a keltezéseknek közös hibájuk, hogy nem 
felelnek meg egészen a költemény hangulatának. Azután 
meg Hieron sem kelthetett volna maga iránt akkora bizal
mat, amilyenről e költemény tanúskodik, mielőtt a ma- 
mertinusokat le nem győzte.

*

Az azonban mindenképen bizonyos, hogy a költő 
reményeiben csalódott. Hieron nem űzte ki Szicília terü
letéről a karthagóiakat, s rövid idő múltával az ú. n. 
I. pún háborúban a rómaiak oldalán már csak másod
rangú szerepet játszott. S mi történt Theokritosszal a má
sodszori csalódás után? Sokáig nem m aradhatott Szicí
lián, mert 264 és 260 között már Koson vagy Kos kör
nyékén írta meg II. mimusát. Keleten öregedett-e meg, 
vagy visszatért a hazai földre, hogy ott pihenjenek ham
vai — nem tudjuk. Ránkm aradt költeményei között egy 
sincs, amely a II. mimus utáni időre mutatna.

*

A költemény nyelve dór és epikus alakoknak a keve
réke. Ezeknek azonban legalább is egy részét a másolók 
szám lájára kell írnunk.24

*

A már említett speciális irodalmon kívül még meg 
kell említenünk a következő munkákat. K. Kuiper, De 
Theocriti carmine XVI., Mnemosyne XVII. (1889.) 378. 
sk. és C. Haeberlin, Quaestiones Theocriteae. De Ptole- 
maei et Hieronis Theocritei temporibus. Philologus LI. 
193. sk.

21 A 11. sor tyvyqó i m etaforikus használatából következtet télre,
22 V. ö. Haeberlin 57. 1., aki 273/272 utánra helyezi.
23 5. sk., 36. 1.
24 Fritzsche-H iller 193. 1.



Theokritos XVI. A Charisok vagy Hieron.

Gondja csak egy a Zeus-lányoknak1 az énekesekkel: 
Dalba' dicsérni az égieket, dicsérni nagy embert.2

Istenek a múzsák — istennő zengje az istent; 
Földilakók idelent, zengjük mi a földi halandót.

5. Vájjon akikre sugárzik a hajnali égnek a kékje,
A Charisok3 sergét házába ki hívja örömmel?
És ki az, aki üres kézzel nem ereszti el őket?
Vaj' ki nem engedi bús kedvvel ballagni sarutlan? 
Kárba veszett útért rám zúdúl a szapuló szó,

10. S visszakerülve megint az üres ládám fenekére,
Ott kucoroghatnak fejüket mind búnak eresztve.
Ott van a szállásuk, mikor útra hiába eredtek.
Ó van ilyen? Van-e még? Hol jár ki a hála a hírért? 
Nem tudom én; ragyogó tettekkel törtek a népek 

15. H ajdan a hírre; ma már a rabja a pénznek az élő. 
Zsebben a kéz, mind arra vigyáz, honnét

[nyerekedhet,
Nem hogy a pénzt, a penészt sajnálnák másnak

[od’adni.
„M ajd ha a térdemnél közelébb lábszáram "4 —

[ígérik.

1 A múzsák Zeus és Mnemosyne lányai. Hes. Theog. 915. sk,
2 A költem ényt két 2—2 soros szakasszal vezeti be. V. ö. XIII., 

XVII. és XXII. elejével.
3 A Charisok említésével em lékeztet Pind. Pyth. IX. 1, sk., 

Isthm. V. 26, és Bakchyl. V. 9. sk., XVIII. 1. sk.-re (Blass3). Itt a 
Charisok — Taccone 176. 1. szerint — a költő vágyának megsze
m é ly es íti . Ők eszközük ki szám ára az elism erést attól, akihez 
szavát intézi.

4 Közmondás. (Sehol.) Értelme: elsősorban a magam dolga 
érdekel, te távolabb vagy tőlem.
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„Csak magam éljek előbb, majd gondol az ég a
[dalossal.5

20. S kell-e talán más még minekünk? Nem elég-e
[Homeros?

ő  marad a ragyogó csillag: semmim se’ kivánja."
Ja j ti szegény balgák, mire gyüjtitek azt a temérdek
Kincset?6 A józaneszű másként használja a pénzét!
Nyújt a szegényeknek, maga is vidítja a lelkét.

25. Támasza atyjafiának, a társát jórasegíti,
Istenek oltárát díszíti a bő adománya,
Nyájas a vendégnéphöz, az asztala várja a vándort,
Hogyha üdült s hazatérni kívánkozik, ú tra bocsátja.
Múzsák prófétája előtt ajtó t szívesen tár.

30, így a nevét odalent se borítja homály Aídésnél.
S nem sír híreveszetten a bús Acheronnak a partján ,7
Mint akinek kérges tenyerét feltörte kapája
S úgy kesereg nyomorán, amit apja hagyott a

[nyakában.
Táplált Antiochos8 meg Aléuas9 hajdan ezernyi

35. Szolgahadat;10 házukba’ havonta k ijárt eleségük. . .

5 Hogy az istenek a költőket megbecsülik, a rra  érdekes példát 
mond el éppen a lentebb (44, v.) em lített Simonidesszel kapcsolat
ban Cic. De orat. II. 86-ban. Simonides Skopasnál ebédelt a thessa- 
liai Krannonban, s éppen egy him nusát olvasta fel, melyben a Dios- 
kurosokat dicsőítette. Közben kihívták őt azzal, hogy két ifjú keresi. 
Simonides kiment, kinn nem ta lá lt ugyan senkit, de azalatt beomlott 
az a szoba, amelyben ettek, s a jelenvoltak Skopasszal együtt mind 
elpusztultak. Fritzsche 1870. II. 61. sk.

6 V. ö. Bakchyl. III. 13. sk., ahol éppen I. Hieronról mondja, 
hogy gazdagságát okosan fel tud ta  használni.

7 V. ö. Pind. Isthm. I. végével. (Cholmeley 306. 1.). Az Ache- 
ront lásd a XV. 86-nál.

8 Antiochos, a thessaliai E chekratidas és Dyseris fia, kortársa 
volt Simonidesnek, aki dalaiban dicsőítette is őt (frg. 34., Bergk, PLG. 
I I I4 402. 1.) Sehol.

9 Aleuas is ebben az időben élt. Előkelő családja viselte Thes- 
saliában a tagos-hivatalt. A család a perzsa háborúk idején csú
nyán viselkedett, a perzsákkal ta rto tt. P—W. I. 1372. sk.

10 Thessaliában a szabad emberek szolgait Ttevéorcu-nak nevez
ték. Sehol. V. ö. Legrand I. 135. 1.
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S a Skopadák11 fejedelmi tanyáján bőgve siettek 
Sűrű sorban az anyjuk elé a karámba a borjak; 
Bégett birkák nyája is a krannóni mezőkön,
A vendéglátó Kreonék száz pásztora őrzé . . .

40. S kell-e nekik még dús kincsük, ha a lelkűk
[odébbszállt,

És a mogorva öreg12 széles tu ta jára  kerültek?
Nem megy utánuk a pompa; nevük feledésbe

[hanyatlik,
S a komor árnyak közt tengődnek időtlen időkig;13 
Ám Kéosnak a lantosa14 jő és harsan az ének,

45. Pengeti sokhúrú lan tjá t s emléküket óvja.
És az utódoknál sasszárnyú ménük is él még,
S híres a versenyben győztes paripájuk a dalban.15 
Hadbontó bajnok népét a nagy Lykiának,16 
Lányarcú Kyknost17 s a fürtös Priam idákat18 

50. Honnét ismernénk, harcok költője19 ha nem zeng?
És Odyseust,20 bár tíz évet bolygott idegenben,

11 Skopas Kreonnak (lentebb a 39. sorban) és Echekrateiának 
volt a fia. Krannon thessaliai városból valók voltak a Skopades. 
Simonid. frg. 33. Bergk, PLG. I I I4 401. 1. (Sehol.)

12 Az öreg: Charon, az alvilág révésze.
13 V. ö. Pind. Nem. VII. 17., Olymp. X. 109. és Hor. Carm.

IV. 9. 25. sk. Vixere fortes ante Agamemnona multi, séd omnes illa- 
crimabiles urgentur ignotique longa nocte carent quia vate sacro.

14 A Keos-szigeti Iulisból származó Simonides élt 556— 469-ig.
15 A lovak győzelme m iatt a tu lajdonost ünnepelték, akárcsak 

ma. V. ö. Pind. Ol. I. 28, és Bakchyl. V. 37. sk.
18 Lykiaiak voltak: Glaukos, Pandaros, Sarpedon, Ilias II. 876.,

V. 105.
17 Kyknosnak, Poseidon fiának feltűnően fehér bőre volt. A 

K ypriában szerepelt. (Hogy ezt a kyklikus eposzt Theokritos nem 
tu lajdoníto tta  Homerosnak, kitűnik abból, hogy több költőről be
szél. Fritzsche-H iller 196.) Kyknos nem volt sebezhető, ezért A chil
leus megfojtotta. H alála u tán hattyúvá változott. Ovid. Met. XII. 
72. sk.

18 Priamos fiai közt a legkiválóbb Hektor.
19 A Ttyklikus költőkre gondol.
20 Odysseus a tró jai háború befejezése u tán  tíz évig bolyon

gott. Az alvilágba Kirke tanácsára ment le, hogy Teiresías jóstól 
m egtudja további sorsát.
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Földkerekén szanaszét, s Hádést megjárta, amíg élt, 
S emberevő Kyklops21 barlangjából is elillant,
Néma homály fedné s hűszívű régi kanászát 

55, Eumáiost22 s a gulyást23 feledés felhője takarná,
Hősi Laértésről24 sem szólna a hír szava nékiink, 
Hogyha sugárt nem hint az ión költő25 26 27 a nevükre. 
M ert a halandóknak csak a múzsák éneke hoz fényt. 
Sok szerzett kincsét az élő elveri holtnak.

60. Egyre megy: olvasnod parton, hányat ver a hullám, 
Hányat hajt ki a kék vízből a fövenyre a szellő, 
Kristály habba’ piros téglát20 súrolni fehérre,
S kincskereső embert tisztább ösvényre vezetni. 
Hagyjuk, akit szive erre tanít; szaporodjon ezüstje, 

65, És ha sokat bír, még mindig többet kaparítson.2.
Tisztelet és becsülés, a barátság több a szememben, 
Mit nekem öszvérek s dobogó paripáknak a serge? 
Hol lelek egy embert, akinél otthonra találjak?
S múzsáim velem? Ó bajos ám a dalosnak az útja.28 

70. Gondviselő nagy Zeusnak a lányai a vezetői.
Nem fárad bele még az idő görgetni az évet,
Húzzák a szekeret szakadatlan iramban a mének29 
S eljő majd az a hős, aki hírét várja dalomtól: 
Bőszharagú Aiás30 vagy a hadbontó nagy Achilleus,31 

75. A Simoeis32 mentében a phryx Ilosnak33 a halmán.

21 Polyphemos kyklopsnak Odysseus kiszúrta egyetlen szemét, 
s bosszúja elől ügyes csellel m enekült meg.

22 Eumaios az Odysseiában Odysseus hű kondása.
23 Philoitios Odysseus derék gulyása.
24 Laertes Odysseus édesapja.
25 Homeros a kisázsiai Ioniából (Sm yrna?) származott.
26 V. ö. Szerecsent fehérre mosni.
27 V. ö. Pind. Nem. VIII. 64. sk.
28 V. ö. Bakchyl. XVIII. elejével.
29 A nap kocsijáról beszél.
30 A iast lásd a XV. 138-nál.
31 L. XVII. 17. j.
32 A Simoeis folyónak, mely a tró jai síkságot átszelte, mai 

neve Dumbrek.
33 Ilos Tros fia, Laomedon apja, Priamos nagyapja volt, V. ö.
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Lám: napszálita felé a phoinix nép34riadoz már.
Kik Libyának35 a lába fején lenn messze lakoznak. 
Lándzsa után kapkod ma Syrákúsaiban a harcos, 
Fűzfonadék pajzsát készül baljára kerítni.

80. Hőskori bajnokként Hierón ott jár a sorok közt. 
Bólogat a lófark a sisakján, fegyvere csillog.
Zeus atya, ó te dicső s Atháná, halld te hatalmas,3* 
És te, anyáddal, a dús Ephyrának az isteni őre,37 
Aki a várost véded a Lysimeleia38 tavánál!

85. Sújtsa az ellenség seregét szigetünkön39 a végzet, 
Sardón árba40 merüljön a gőg, csak a gyászt

[hazavinni —
Özvegyek és árvák könnyére — maradjon a hirnök.
S a várost a régi lakók bírják bizalommal.
És hol az ellenség az imént pusztítva harácsolt,

90. Munkás kéz művelje, növelje mezőnek a kincsét. 
Hízzék dús legelőn mekegő birkáknak a nyája,
S alkonyi órában, ha tanyára sietnek a tulkok, 
Kergessék meg az esti homályban a kései vándort. 
Jól szántsák az ugart a vetésre; ha zeng a tücsöknép 

95. S fák koronájáról, pihenő pásztorra ügyelve,
Ágak közt ciripel,41 Pókháló lepje a fegyvert

Ilias X. 415. — Az, aki Theokritosnál m indenáron re jte tt célzásokat 
ak ar találni, a Simoeis síkságán értheti a Longanos síkságát, Achil- 
leuson Hieront, Aiason pedig Agathoklest, mondja Beloch2 IV. 
2. 581.

34 A phoinix-nép a karthagóiak, mert a monda szerint K arthá
gót Didó sidoni királynő alapította.

35 A frikának a Nílustól nyugatra eső részét általában Libyá
nak nevezték.

38 V. ö. Pind. Pyth. I. 134. sk.
37 V. ö. Bakchyl. III. 1. sk. — E phyra Syrakusaí anyavárosá

nak, K orinthosnak régi neve. V, ö. XXVIII. 17, A sehol, szerint Szi
cília szigetét Demeter és Persephone kapta meg Zeustól,

38 Lysimeleia Syrakusai melletti tó. Thukyd. VII. 53,
39 A karthagóiak utolsó szicíliai bázisa, melyet Pyrrhos sem tu 

do tt elfoglalni, Lílybaion (a mai M arsala) volt.
40 A Földközi-tengernek Szardínia szigetétől délre eső része: 

erre kellene ugyanis menekülniük a karthagóiaknak.
41 Nem valószínű, amit a sehol, mond, hogy t. i. a pásztorok
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Sűrű szálakkal: gyilkos harc rút neve vesszen!42 
Nagy Hierón ragyogó fényéről szálljon az ének, 
Skytha vizen43 túl, messze tovább elhordja a hírét, 

100. M erre a széles bástya falát Semirámis44 emelte.
M ásokat is, magam is besugároz a múzsa kegyelme. 
Mind vágynánk A rethúsa45 vízét dicsérni dalunkban, 
S lándzsavetö Hierónt, s Hierón országa lakóit.
Ó Charis-istennők, Eteokles lányai,46 egykor 

105. Orchomenos47 Thebait sújtó48 várába' tanyázók:
Hívatlan lépést se tegyek, de ha cseng a hivó hang, 
Múzsáim karján bátran forduljak a házba.
És ti velünk j érték, Charisok! Hisz szép mi lehetne 
A Charisok nélkül? Mindig velük éljem az éltem!

a déli órákban álla ta ikat árnyékos helyre hajtva, maguk vadász
nak a tücskökre!

42 V. ö. Bakchyl. frg. 4. 8—9. (Blass.3): év  ős oióaqoSézois vtóq-
Tta^iv ai&Clv áoctyvüv iGzol rCéXovxai.

43 A Skytha-víz =  Fekete-tenger, itt északot jelenti.
44 Semirámis asszíriai királynő a falak megkötésére agyag he

lyett ká trány t (àocpaXxoì) használt. (Herodot. I. 179.) Sehol. Semi- 
ram ist kelet helyett nevezi meg a költő.

45 Az A rethusára nézve v. ö. I. 117. és Mosch. III. frg.
46 A monda szerint Eteokles, Kephisos folyamisten fia, a boio- 

tia i Orchomenos királya áldozott elsőízben a Charisoknak. Strab. 
IX. 414. — Paus. IX. 34. 9. — Sehol.

47 Az eredetiben & M i v v e i o v  ’O g y o / i e v ó v . . mer t  Minyas O r
chomenos hérosz eponymosának volt a fia (Sehol. Apoll, Rhod. Arg. 
I 230.). Orchomenosban héroszként tisztelték és a sírjá t is m uto
gatták  (Paus. IX. 38. 3.). A minyasi jelzőt azért használja, hogy ne 
gondolhassunk az arkádiai Orchomenosra. Sehol. V. ö. Odyss. XI. 284.

48 Az Orchomenos és Thebai közti ellenségeskedés visszanyúlik 
a  mítoszi időkbe. Orchomenos egyik ősi királya, Erginos, Klymenos 
fia legyőzte és adófizetőkké te tte  a thebaiakat, akiket e tehertől 
csak H erakles szabadított meg (Paus. IX. 37.). A történeti időkben 
Thebai kerekedett felül, s 364-ben Kr. e. teljesen lerombolta az 
orchomenosiak városát. Orchomenos említéséből — Legrand I. 132. 
szerint — nem szabad arra  következtetnünk, hogy a költő talán 
ott tartózkodott volna e Hieronhoz intézett kérés megírásakor. H e
lyesebb itt csak egy kis tudom ányoskodást és egyszersmind pinda- 
rosi rem iniszcenciát látni (Pínd. Ol. XIV. 3. sk.)
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(E A EN H 2 EIIIQA ylA M I02.)

Tizenkét előkelő spártai lány Menelaos és Helene 
lakodalma alkalmából virágkoszorúsan a nász-szoba elé 
vonul és ott táncot lejtve nászdalt énekel (1—8. v.).

Gúnyolják a vőlegényt, amiért alszik, s szemrehá
nyást tesznek neki, hogy miért nem hagyta a menyasz- 
szonyt pajtásaival tovább játszani, hiszen most már úgyis 
örökre az övé lesz (9— 15. v.). Azután dicsérik nagy sze
rencséjét, hogy feleségül vehette Zeus leányát, akihez 
fogható görög nő nincs több (16—21. v.). Pár kedves ha
sonlat keretében m agasztalják Helenét, aki szépség tekin
tetében valamennyi társnőjét felülmúlja, s aki mind a 
szövés-fonásban, mind a zenében egyaránt kiváló (22— 
37. v.).

Magukra m aradt bánatos társnői elbúcsúznak a bá
jos lánytól és elhatározzák, hogy az ő emlékének szentel
nek egy árnyékos platánt (38—48,v.), A vőlegényre is, a 
menyasszonyra is kérik az istenek bőséges áldását (49— 
53. v.), s végül azzal távoznak el, hogy ne feledjék el reg
gel felkelni, mert az első kakasszóra majd ők is megint 
itt lesznek (54—58. v.).

*
M ár a legrégibb időkben szokásos volt a görögöknél, 

hogy lakodalom alkalmával a fiatal pár tiszteletére nász
dalt énekeltek,1 melyet eredetileg hymenaiosnak, a hellé- 
nisztikus korban pedig epithalamiosnak neveztek. A né
pies nászdalról Aristophanes Békéjének befejező soraiból 
alkothatunk magunknak fogalmat. Művészi formába Alk-

1 Ilias XVIII. 493.
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man2 és Sappho öltöztették, de csak ez utóbbi hymenaio- 
saiból — melyeket az alexandrinus korban külön könyvbe 
foglaltak — m aradt fenn néhány töredékünk. Tárgya 
bizonyára mindig a vőlegény gúnyolása, majd mind az ő, 
mind a menyasszony dicsérete és szerencsekívánat volt, 
néha trágársággal is keverve.3

A sehol, szerint kétféle faja volt az epithalamiosnak: 
az egyiket este énekelték éjfélig, ez volt az altató nászdal 
(xaTay.oL[ir]Tixóv), a másikat pedig kora-reggel dalolták, 
ezért ébresztő nászdalnak (ojoSqiov vagy őisyepTixóv ) ne
vezték. Rendszerint a nászszoba előtt énekelték a haja- 
donok, — amint a scholiasta mondja, — hogy a fiatal 
asszony sikoltozását az ő daluk elnyomja.

*

Theokritosnak ez az epikus formában, kevés aeol 
elemmel kevert dór dialektusban megírt epithalamiosa 
rendkívül becses, mert nemcsak a x«T«xo^TtxoV-ra nyújt 
példát, hanem az egész görög költészetben ez az egyetlen 
épen fennmaradt nászdalunk.4 Vannak ugyan, akik ezt 
sem tartják  teljesnek, s az 1. sorban előforduló «(>« (= te -  
hát) szó miatt a rra  következtetnek, hogy vagy volt az 
elején még egy néhány soros prooemium, amely elve
szett, vagy legalább is tervezte a költő egy ilyennek utó
lagos megírását.5 Fritzsche6 azt gondolta, hogy a költő az 
előre elkészített epithalamiost alkalomadtán valamelyik 
előkelő barátja vagy nőismerőse esküvőjére szánta, s 
ezért csak utólag akarta megfelelő ajánlással ellátni. Va
lószínűbb azonban, hogy az epithalamios teljesen ép, s az 
első sor csak azt bizonyítja, hogy vagy egy baráti beszél
getés után írta, mint a X l-et (esetleg felkérésre is), vagy 
pedig a Helenéről szóló olvasmányai ragadták meg a köl-

2 V. ö. Anth. Pal. VII. 19.
3 Maas P—W. IX. 130. sk.
4 Ezen kívül csak Catullus LXI., LXII. hasonló tárgyú dalait 

ismerjük.
5 Fritzsche-H iller 208. 1.
6 Fritzsche 1870. II. 90.
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tőt, s csak azokat örökítette meg ebben a kedves költe
ményben.7 Legrand8 már csak azért sem gondol valamely 
esetleg elveszett bevezetésre, mert az alexandrinus kor 
költői szívesen keltettek olyan látszatot, hogy munkáik 
csak töredékek.

*

Theokritos az epikus keretbe beleszőtt néhány olyan 
rövid szakaszt, melyek az olvasót emlékeztethetik a ze
nei kísérettel énekelt epithalamios lírikus verseire.9 Ilye
nek a 16—21. V., majd a 26—37. v., melyek 3—3 soros, 
a 43—48. v., melyek 2-2 soros szakaszokra oszthatók, s 
ilyen végül a befejező 10 sor, mely ismét két 5-5 soros 
szakaszból áll.10 11 E mellett szerencsésen kiválasztott ha
sonlataival és a barátnők Helenéhez való igaz ragaszko
dásának hangsúlyozásával költeményét rendkívül bájossá 
tette.

Bár a népies elemeket kétségtelenül felhasználta a 
költő, mégsem vezethetjük vissza kizárólagosan ezekre 
mint közös forrásra azokat a hasonlóságokat, melyek az 
epithalamios és Sappho töredékei között fennállanak.1' 
Theokritos bevezető sorai erősen emlékeztetnek azután 
Bakchylides12 néhány sorára, s Alkmannal kapcsolatban 
is sejt hasonlóságot Crusíus.13 Bizonyára legalább részben 
itt is olvasmányainak hatása alatt állott Theokritos épp
úgy, mint a 43. sk. sorokban, ahol Helene Dendritis vagy 
Platanitis kultuszára céloz. Legrand14 szerint Theokritos 
egyik forrása ez utóbbi sorokban Sosibiosnak Spártáról 
szóló munkája lehetett.15

7 Cholmeley 321. 1. — V. ö. Taccone 193. — Wilamowitz, 
Textg. 141. 1.

8 Bue. Gr. I. 159.
9 Taccone 195. 1.
10 Wilamowitz, Textg. 141. 1., Legrand I. 159., Taccone 194. sk.
11 Lá^d a jegyzetekben. V. ö. Legrand I. 158., Ét. 80., 83. sk.
12 XIX. Blass3.
is p _ W . I. 1569.
14 Bue. Gr. I. 158.
15 V. ö. Wilamowitz, Bue. Gr.2 163,
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A még a görög idők előtti istennőből híres hősnővé 
lett Helene kultuszának központja a Spárta melletti The- 
rapne volt, ahol sírját is említi Pausanias.16 Spártában a 
Heleneia ünnepet17 az ő tiszteletére tartották meg.18 Pau
sanias19 szerint azonban Helene Menelaos halála után 
Rhodosba menekült, ahol Polyxónak, Tlepolemos felesé
gének cselédei fürdés közben meglepték, elfogták és bosz- 
szúból Tlepolemos haláláért egy fára felakasztották. Ezért 
van Rhodoson Helene Dendritísnek — tehát a fa-kultusz- 
szal kapcsolatos — szentélye. Arról is tudunk, hogy 
Spártában a Platanistasnak nevezett berek mellett volt 
Helenének egy szentélye,20 de hogy Helene Dendritisnek 
is lett volna itt kultusza, az csak Theokritos 43—48. so
raiból ismeretes.

Ha túlzott is Kaibel21 feltevése, aki e sorokban a 
költemény magvát látva, az egész epithalamiost aitologiai 
alapon magyarázza, mégis az e sorokban foglalt epizód 
alapján kétségtelennek kell tartanunk, hogy Helene ilyen 
kultuszának valami emléke Spártában a költő korában 
még megvolt.22

*

A hypothesis írójának ama megjegyzését, mely sze
rint Theokritos ebben az epithalamiosban utánozta Ste- 
sichorosnak Helenéről szóló első dalát,23 nem tudjuk el
lenőrizni, mert csak Stesichoros palinódiájából — melyet 
a legenda szerint megvakulása után Helene kiengesztelé
sére írt — vannak töredékeink.24

Helene mítosza a görög költőknek rendkívül kedvelt

16 III. 19. 9.
17 Hesychios.
18 Bethe, P—W. VII. 2824.
19 III. 19. 10.
20 Pausan. III. 15. 1—3.
21 Theokritos ’E l é r t j e  é T t i & a l á f i i o g .  Hermes XXVII. (1892). 

249. sk.
22 Legrand, Ét. 83. sk. és Bue. Gr. I, 162., Cholmeley 321.
23 Frg. 31. Bergk PLG. IIP  217. 1.
24 Frg. 26. sk. Bergk PLG. IIP  214. sk.
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tárgya volt, sőt a szofisták is gyakran tárgyalták, mert 
dialektikai okoskodásaikra igen alkalmas anyagnak ta r
tották.25

Hogy Theokritos mikor és hol írta ezt az epithala- 
miost, arranézve semmiféle támaszpontunk sincs.26

25 Bethe, P—W. VII. 2834.
26 V. ö, Legrand I. 159. — Cholmeley 36. 1.

A görög bukolikusok költeményei. 15
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Spártában1 hajdanta a szőkehajú Meneláos2 
Hajlékában a szűz lánykák, — jácint3 a hajukban — 
Ropták táncukat az ékes4 nászház küszöbénél.
A lakón város kétszer hat büszke v irága . . . 5

5. Tyndaridák tündérlányát6 haza hozta nejéül 
Atreus ifjabbik fia,7 szépséges Helenéjét.
Csendül a táncra a dal, dobbannak ütemre a lábak, 
Lánysereg egy füzérbe' sereg s harsan hymenáios:

Ej be korán pihenőre siettél, szép fiatal férj !
10. Oly nagyon álmos vagy? Lerogyasztja az álom a

[térded?

1 Az elterjedtebb mondával szemben, mely szerint Helene 
megkérése Amyklaiban történt, Theokritos Isokr. 215. a lap ján  Spár- 
tá t választja színtérül (Cholmeley 324).

2 M enelaos A treus fia, Agamemnon öccse, akinek Mykenéből 
Thyestes elől menekülnie kellett. Szőkének mondja, mert ez a gö
rögöknél a szépség jele volt.

3 V. ö. X. 28.
4 Az eredetiben n q ó o & e  veoyqáT C ro)  (Ahrensnél é ü y q á T t r m )  

S-cdá/ic», Az újonnan festett szoba elképzelése Fritzsche—H iller 208. 
szerint a költő korának és nem a hőskornak felel meg. Anachro- 
nizmust lá t benne Taccone 196 is, bár a tirynsi és krétai leletek 
bizonysága szerint a falak festése már a legrégibb korban in diva
tos volt.

5 A Bakchylidesszel való hasonlóságot (XIX. Bl.3) Taccone 
194. 1. nem tekinti véletlennek, Cholmeley 322. 1. pedig azt mondja, 
hogy ha Bakchylides költeménye egészen fennm aradt volna, abban 
bizonyára m egtalálnók az epithalam ios kulcsát.

6 Helene Zeus leánya (Ilias III. 199., Odyss. IV. 184.), csak 
a későbbi mondák említik (Hesiod, frg. 93. Rzach2) Tyndareos lá 
nyaként, m ert az ő házában nőtt fel. (Apollód. III. 10. 6.)

7 A treus idősebbik fia u. i. Agamemnon.
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Sok volt tán a pohár, hogy dőlsz már tőle az
[ágynak?

Menj legalább egyedül ily jókor a násznyoszolyádba, 
S pajtásnői között, anyjánál,8 hagyd a menyasszonyt. 
Virradatig játszunk; holnap, s azután Menelaos,

15. Jönnek az évek, múlnak az évek: s ő a tiéd lesz. 
Boldog férj,9 kísérte siker Spártába a lépted,10 11 
Elnyerted, mi után törtek mások, deli hősök; 
Félisten más senki, magad lettél ve je Zeusnak.
Most veled egy takaró11 fedi a Kronidésnek a lányát, 

20. Ily asszony soha még nem járt az achajai földön.12 
Naggyá női a fiad,13 ha az anyjának lesz a mása.
S mink, hajadon lánykák, — a korunk az övének a

[párja —
Eurótas partján  versenyt szaladunk mi legénymód,14 
Lánycsapatunk negyven meg kétszáz szűzi

[virágszál,15 * *
25. S nincs, aki merné mérni magát tündér Helénához. 

Fényt vet az égre az ébredező hajnalnak a képe,
Éji sötétet eloszlat a hold, telet a tavasz űzi:

8 A régebbi mondák Helene anyjáról nem tesznek említést, a 
későbbiek szerint az anyja Leda, Tyndareos felesége, akit Zeus 
hattyúalakban közelít meg. Eurip. Hel. 20., Apollód, III. 10. 6.

9 V. ö. Sappho, frg. 99. Bergk PLG. III.4 193. 1,
10 Az eredetiben: áyafróg rtg étCétCtixoev ioyouéi’bJi tol és 2^Ttáorav

(WiL). V. ö. VII. 96.
11 A y X a i v a  (férfiköpeny) takaróul szolgál, mint az Odyss. 

XIV. 520-ban,
12 V. ö. Sappho, frg. 106. Bergk, PLG. III.4 125. 1.
13 Az Odyss. IV. 12. szerint Helenének egyetlen gyermeke volt 

Hermione, ak it Pyrrhos, Achilleus fia vett nőül. A sehol, több fiút és 
leányt is felsorol,

14 Lykurgos törvényei a lányok szám ára is elő írták  a testgya
korlatokat, s így a futást is (Plut. Lyk. 14.). A lányok futóverse
nyüket az Eurotas partján  ta rto tták  (Aristoph. Lys. 1308. — Fritz- 
sche—Hil[er 210.).

15 Az it t éneklő 12 lány a versenyen részvevő 240 lány 20-20
tagból álló 12 csoportjának vezetője lehetett, mint A lkm an karve
zetői. Diels, Hermes, 1896. 370. sk. (V. ö. Kuiper, Mnemosyne, 1921.
223. sk.) Legrand I. 161.)

15'
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Az aranyos Helenének is úgy ragyog arca mi
[köztünk.

Hullámozva ha ring a vetés, a mezőnek a dísze,
30. Thessali16 mén a szekérnek a kincse, a Cyprus17 a

[kertnek:
S rózsakarú Helené a lakón föld dísze virága.
M ert lánykéz finomabb szálú fonalat sose font még, 
Tarka, himes szövetet nem szőtt soha senki se

[szebbet,
Gyorsabban nem járt-kelt még soha kézbe’ vetélő, 

35. Csengőbb dalt soha senki se vert ki a lant idegéből: 
Artemis és munkás Pallás dicsérete legszebb 
Szép Helené ajakán. S fénylő szeme szívbe nyilat

[ver.18
Gazdasszony19 lettél, a neved már nem: gyönyörű

[lány.
Reggel versenyt futni megyünk mi a rétre, virágot 

40. Illatozó koszorúba szakítani szűzi fejünkre.
Nem feledünk Helené, emléked őrzi a szívünk,
Mint a szopós bárány vágyódik az anyja tejére.
A kúszó lótusz20 levelét koszorúba keressük, 
Árnyatadó lombsátor a la tt felakasztjuk az ágra,

45. És az ezüst kancsó21 olaját neked öntjük először, 
Árnyatadó lombsátor alatt öntözzük a törzset.22 
S a kérgére reá véssük, hadd lássa a vándor:
,,Já r nekem áldozat,23 én vagyok ám, Helenének a

fája.”

18 Lucan. Phars. Ví. 397. szerint Poseidon Thessaliában te 
rem tette meg a lovat. A thessaliai ló hírességét v. ö. Athen. V IL 
278. e. Fritzsche—H iller 211.

17 V. ö. XI. 45.
18 V. ö. Herond. VII. 94. sk.
18 Az o l í c é z i s  szóban célzás van a görög asszony otthon ülé

sére, amit érdem éül tudtak  be. Megfelel a mi háziasszonyunknak.
20 Ez a lotos (=m elilo tus, Steinklee) nem lehet azonos a 

XXIV. 15-ben em lítettel, amely fává erősödik.
21 V. ö. II. 156.
22 n X a r á v i c z o v  — v. ö. XXII. 76. és XXV. (Append. II.) 20»
23 W ilamowitznál — nem ô à ç o i g  t i ,  mint Ahrensnél, hanem
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Légy boldog te menyecske, te férj;24 hiszen isten
[apósod,

50. Áldjon meg Létó,25 Létó keze csalja világra
Szép fiadat; Kypris szerelem lángját szivetekben 
Kypris26 szítsa tovább; Zeus áldja növessze

[hatalmad,
Zeus, hogy a híres apákról híres utódra szakadjon. 
Alszotok egymásnak kebelébe lehelve szerelmet,

55. S vágya t. . .  A pirkadozó hajnal ne találjon az
[ágyban.

Visszajövünk, ha a nap felkel s hajnalhasadásra 
Ébredez a tarajos dalnok27 s rákezd a dalára.
Áldd meg e nászt kegyesen Hymén, áldd meg

[Hymenaios.28

— A oíqigtí van. E szóban a dór lakosságnak a fa-kultusz irán t való 
különös szeretetét lá tja  Taccone 198. 1.

24 V. ö. Sappho, frg. 103. Bergk PLG. III.4 124. 1.
25 Letót, A pollon és Artem is anyját, mint a  gyerm ekáldás és 

a  könnyű szülés istennőjét kéri.
26 Az ismétlés a kérést ünnepélyessé teszi (Cholmeley 326.).
27 R ^ g e l bizonyára az ébresztő dalt akarják  elénekelni.
28 Hymen vagy Hymenaios a  házasságnak szép ifjúként elkép

zelt istene. V. ö. Cat. LXII. 5. Hymen o Hymenaee, Hymen ades o 
Hymenaee. A  menyegzői dalokban szokásos felkiáltás.



THEOKRITOS XXIV. A GYERMEK HERAKLES.

(H P A K A I2K 02.)

Alkmene megfürösztí, megszoptatja a tízhónapos 
Heraklest és az egy nappal fiatalabb Iphiklest, majd egy 
bölcsőül szolgáló pajzson gyöngéd szavak kíséretében 
álomba ringatja őket.

Éjfélkor Hera két kígyót küldött a gyermekek szo
bájába, hogy azok Heraklest pusztítsák el. A szörnyete
gek az ajtófélfák alatti nyíláson bekúszva, egyenesen a 
kisdedek felé gyűrűztek. Zeus azonban gondot viselt rá 
juk, s csodálatos fényt árasztott szét szobájukban. A cse
csemők felébrednek, Iphikles jajgat és menekülni igyek
szik, Herakles pedig m egragadja és fojtogatja a kígyó
kat (1—33. V . ) .

Alkmene meghallotta Iphikles kiáltását, észrevette a 
fényt, s ijedten kelti fel Amphitryont, hogy siessen a 
gyermekek segítségére. A férj kardja után nyúl, fellár
mázza a cselédséget, s együtt sietnek a csecsemők szobá
jába. A kis Herakles apja elé teszi a megfojtott állato
kat, Iphikles azonban még mindig sápadt a félelemtől, 
amiért édesanyja szánakozva veszi a keblére. Amphit
ryon báránybundával letakarja Heraklest, aztán ismét 
nyugovóra térnek (34—63. v.).

Hajnalban Alkmene elhivatja Teiresiast, s tőle kérdi 
e csoda m agyarázatát. Az öreg jós feltárja Herakles cso
dálatos jövőjét és megmondja az anyának, hogy fia 12 
munka elvégzése után a halhatatlanok közé kerül. Most 
azonban azt tanácsolja, hogy a lakást tisztítsák meg, a 
kígyókat égessék el, hamvaikat dobják a vízbe s áldozza
nak Zeusnak (60— 102. v.).
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Ezután a költő felsorolja, hogy Heraklesnek a tudo
mányban, nyilazásban, zenében, ökölvívásban, kocsihaj
tásban és harcolásban kik voltak a mesterei, s végül rö
viden érinti életm ódját is, mellyel nagy tetteinek véghez
vitelére készült (103— 140. V.).

*
Nincs a görög mondavilágnak még egy olyan hőse, 

akihez annyi dicsőséges tett emléke fűződnék, mint He- 
rakleshez. Benne alkotta meg a görögök képzelete a 
férfierő apoteózisát: saját érdemeinek köszönhette, hogy 
a halhatatlanok maguk közé fogadták. Alig volt olyan 
hely Görögországban, — sőt az általuk ismert egész vilá
gon, — ahol Herakles a mondák szerint meg ne fordult 
volna, s melyhez valamely kiváló tette ne kapcsolódnék. 
Egész élete csodák láncolatából áll.

Alkmenének és Zeusnak volt a gyermeke. Alkmenét 
Thebaiban férjének, Amphitryonnak képében kereste fel 
Zeus, mielőtt Amphitryon a taphosiak ellen vívott had
járatából hazatért volna.1 Hera már születése előtt gyű
lölte Heraklest, s amikor Zeus eldicsekedett azzal, hogy 
egyik napon olyan gyermek születik, aki a körülötte levő
kön uralkodni fog, Hera mint a házasság és szülés isten
nője úgy intézte, hogy előbb jöjjön a világra Eurystheus. 
így a később született Heraklesnek is az ő szolgálatába 
kellett állania.1 2

*

Minthogy a Ptolemaiosok Heraklesre vezették vissza 
származásukat,3 Theokritos is szívesen fordult a Hera- 
kles-mondához. A XIII-ban Hylashoz való viszonyát dol
gozta fel, itt pedig csecsemőkorából ragadta ki azt a 
jelenetet, mellyel Herakles nagyrahivatottságának már a 
bölcsőben tanúj elét adta. Szívesen fogadhatták az ale
xandriai udvarban ezt az eidylliont, kivált midőn Phila-

1 Afcpllod. II. 4. 8. — Ilias XIX. 99. — V. ö. G ruppe P. W.
III. Suppl, 935. sk,

2 Ilias XVIII. 95. sk. — Od. Met. IX. 297. sk.
3 Theokr, XVII. 27.
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delphosnak első házasságából származó fia, a későbbi 
uralkodó, III. Ptolemaios Euergetes még kisgyermek 
volt.4

*

Az esemény színtere Thebai, mert Amphitryon Ar- 
gosból apai nagybátyjának, Elektryon mykenéi királynak 
meggyilkolása után feleségével együtt odamenekült anyai 
nagybátyjához, Kreonhoz, aki őt a vérbűntöl megtisz
tította.5

Költeményünkben, melyet Wilamowitz6 rapszódiának 
nevez, Theokritos teljes képet adott Herakles csecsemő
koráról, hozzáfűzve Teiresias jóslatát és mestereinek ne
vét. Ügy beszéli el azonban az eseményt, mintha az nem 
is a hőskorban, hanem saját korában játszódnék le. Alk- 
mene derék, gondos édesanya, aki szeretettel a lta tja  el 
gyermekeit, — ez a jelenet felidézi lelkűnkbe Simonides 
D anaéjának Perseushoz intézett szép szavait,7 — s aki 
első jajszavukra azonnal felriad és ijedten szólítja férjét. 
A cselédség is olyan, mint a költő korában akármelyik 
jobbmódú házban lehetett. A költő anachronizmusa any- 
nyira megy, hogy Alkmenével az ura papucsát is említ- 
teti (36. V .) ,  sőt Heraklest Linosszal irodalmi ismeretekre 
is tan ítta tja  (105. v.).

Az alexandrinus kor költőit jellemző alapossággal 
pontosan megmondja, hogy a kígyók éjfélkor jelennek 
meg (11. v.), és meghatározza azt a helyet is, ahol a szo
bába bejutottak (15. v.). Tudós kutatásainak is bizonysá
gát adja, midőn Herakles mestereinél és azoknak család
fájánál eltér az ismert hagyománytól. Valószínűleg ugyan
azt a forrást használta fel, melyet Apollodoros II. 8. 9. 
is követett,8 s amely talán a Kr. e. V. sz.-ban élt hera-

4 Edmonds 287. 1.
5 Apollód. II. 4. 6. sk.
6 Bue. Gr.2 163.
7 Frg. 37. Bergk PLG. III.4 403. sk.
8 W ilamowitz Bue. Gr.2 164. — Fritzsche 1870. II. 150.
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kleiai Herodorosnak Heraklesről szóló regényes elbeszé
lése volt.9

*
Ugyanezt a tárgyat dolgozta fel Pindaros is I. nemeai 

ódájában (33. sk.). Kettejük előadásában annyi hasonló
ság van, hogy Wilamowitz10 11 kétségtelennek tartja  Theo- 
kritos részéről az utánzást. Pindarosnál ugyan a születés 
után azonnal és a kitárt ajtókon át küldi Hera a kígyó
kat, de ott is Alkmene riad fel, Amphitryon kardot fog 
és mire odaérnek, ott is végzett már Herakles az á lla
tokkal. Pindarosnál is elhívják Teiresiast, aki nála is 
megjósolja Herakles jövendő nagyságát és halhatatlan
ságát. Amit Pindaros lírikus formában, azt Theokritos 
epikus formában adta elő.

Néhány helyen emlékeztet az Odysseiára11 és az 
Iliasra.12 Sok idilli vonása közös Kallimachos Hekaléjá- 
val.13 Nyelve az epikus és dór elemek keveréke.

*
Voltak, akik komolyabb bizonyítékok nélkül el akar

ták ezt az eidylliont vitatni Theokritostól.14 Eredetisége 
mellett bizonyít, hogy a sehol. Pind. Nem. I. 53-ban és 
a sehol. Apoll. Rhod. Arg. I. 1077-ben már mint Theo
kritos m unkáját idézik. A nyelve sem m utat eltérést a 
valódi alkotásoktól,15 s végül Theokritosra vallanak a le
írás és elbeszélés egyes részletei is.16

Mások Kallierges (IeLtiei tó zélog) és az editio Iuntina 
(dzslég) megjegyzése után az eidylliont befejezetlennek 
tartják .17 Felhozzák ellene, hogy a nagyszerű kezdethez

9 Legrand I. 169. — Wilamowitz, Textg. 240.
10 Bue. Gr.2 163. sk.
11 39. V. és Odyss. XIX. 37., 51. v. és Od. XX. 105.
12 52. v. és II. XVIII. 525., 59. v. és II. II. 321.
13 Susemihl I. 356.
14 V. ö. Fritzsche 1870. II. 150. sk.
15 Br^pker 60. sk.
16 3. sk., 11. sk., 41. sk., 56. sk., 76. sk., 88. sk. — Taccone 

234. sk. — V. ö. Fritzsche—H iller 235. 1.
17 Edmonds 287. 1.
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a mai befejezés nem méltó.18 Viszont Taccone19 a kissé 
humoros befejezést, mely emlékeztet a III. és IV, vé
gére, éppen Theokritost jellemző vonásnak mondja, s a 
költemény teljességének védelmére kel,20 Indokolatlan
nak véli az első kiadások megjegyzését Cholmeley21 is, 
Wilamowitz22 pedig Marcus Musurus tévedésére vezeti 
vissza.23

Vannak végül, akik a költemény szerkezetét kifogá
solják: az egyes részletek nem függnek elég szorosan 
össze, az elbeszélés első felében kissé szétesnek az egy
szerre történő események,24 a 10. és 11., a 63. és 64. s 
végül a 103. és 104. sorok között eltelt idő megállapítá
sát a költő az olvasó képzeletére bízza.25 Taccone26 a szer
kezet egységét is igyekszik megvédeni, s a költő művészi 
számításának tulajdonítja pl. azt, hogy a szülők csak 
akkor érnek a gyerekekhez, midőn Herakles már megfoj
totta a kígyókat: ezzel ugyanis a költő a csecsemő érde
mét fokozta. Másfelől az epikus előadás szempontjából 
kifogásolt részletező leírásokat és a közönséges életből 
vett képeket bőséges kárpótlásnak talá lja  az esetleg fel
róható hibákért, mert Theokritos igazi nagyságát éppen 
ezek domborítják ki,

Ama helyeken, ahol ma hiányt érzünk, az előadó 
művésznek alkalma nyilt egy kis szünet tartására, mint
egy lélekzetet vett, s aztán hangját ügyesen elváltoztatva 
folytatta a recitálást.27

*

18 M. Rannow, De carminum Theocriti XXIV. et XXV, compo- 
sitíone. Festschr. Vahlen, Berlin, 1900., 89. sk.

19 236. I.
20 V. ö. Wilamowitz, Textg. 241. 1.
21 354. 1.
22 Textg. 241- 1.
23 Egésznek ta r tja  Fritzsche—H iller 235. is.
24 Legrand, Ét. 190. — Rannow i. m.
25 Legrand I. 167.
26 237. 1.
27 W ilamowitz, Textg. 239. sk.
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Brunn28 szerint a költő szeme előtt művészi alkotás 
és pedig festmény lebegett, s csak azt írta le, azt vilá
gította meg.

Herakles a művészeteknek valóban mindig egyik leg
kedveltebb tárgya volt. Plinius29 is leírja Zeuxisnak egy 
festményét, mely emlékeztet Theokritos előadására.30 
Gyakran jelenik meg a kígyóölő Herakles érmeken is, 
pl. Krotonban és Zakynthosban.31 A költeményünk tárgyá
val összhangzó művészi ábrázolásokra nézve v. ö. Mylo- 
nas, Mitth. d. deutschen Arch. Inst, in Athen III. 267. — 
Furtwängler, Roscher Myth. Lex. I. 2222 sk. — Gruppe, 
P—W. Suppl. III. 1109. sk.

*
Az eidyllion keltét már csak annak tárgya miatt is 

a költő alexandriai tartózkodásának éveire tesszük Wila- 
mowitz-cal szemben, aki a verselésben való tökéletesség 
miatt a költő életének utolsó szakaszába helyezi.32

28 Die griech. Buk. u. die bildende Kunst, Sitz. Ber. d. k. ba
yer. Akad. d. Wiss, 1879. — Kleine Schriften III. 217. sk.

29 H.>N. XXXV. 63.
30 V. ö. Helbig, Wandgem. 1123.
31 V, ô. IV. 32. — Cholmeley 225. és 347. 1.
32 Bue. Gr.2 164. 1.



Theokritos XXIV. A gyermek Herakles.1

Héraklés éltében a hold tízszer telik újra. 
íphiklés ifiabb egy éjje l;1 2 két csecsemőjét 
Fürdeti, fekteti Alkméné,3 táp lálja  tejével.
Bölcsőül befogadja paizs, ptereláosi4 zsákmány:

5. G azdáját letiporva csatába’ szerezte az apjuk. 
Púha kezét a fejükre nyugosztja, susogja az anyjuk: 
„Szálljon üdítő álom az én két drága fiamra! 
Szálljon az én telkemre; a két szép

[gyöngycsecsemőmre !
Édes az álmotok, ó édes legyen újrakeléstek!"

10. Szól s ringatja az ércpaizsot s már mélyen alusznak... 
Éj közepén lemenőre hanyatlik a medve5 az égen, 
Rettenetes vállal ragyog Óríón6 a nyomában;

1 Sophokles is írt ilyen címen egy satyrosjátékot. Tőle v e
he tte  á t a címet Theokritos. W ilamowitz, Textg. 238.

2 V. ö Apollód. II. 4. 8.
3 M iö s ß T is  ’̂ 41's.lïrjra. V. Ö. XIII. 20.
4 P terelaost, Taphos szigetének (A karnaniával szemben) k i

rályát, Taphios fiát Poseidon halhatatlanná te tte . H alhatatlansága 
aranyhajátó l függött, melyet szintén Poseidontól kapott. Midőn Am
phitryon Thebaiból Kreon segítségével hadat indíto tt ellene, P te- 
relaos leánya Komaitho — ez a görög D elilah — A m phitryont 
megszerette és ap já t elárulva, levágta aranyhaját. így A mphitryon- 
nak sikerü lt őt legyőznie. Komaitho is megbűnhődött: A m phit
ryon megölte. Apollód. II. 4. 5.

5 V. ö. XXII. 21.
6 V. ö. VII. 54. A csillagok ilyen állása megfelelt szeptem ber 

közepének (Cholmeley 348.), tehát Theokritos velük nem az órát, 
hanem  az évszakot jelölte meg. Legrand I. 170. lehetségesnek ta r t
ja, hogy költőnk olyan festm ény hatása a la tt áll, mely a cselek- 
vény idejében az eget így ábrázolta.
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Fortélyos Héré támaszt két szörnyet az éjben:7 
Kígyóhátuk acél-feketén karikába gyürűdzík 

15. S ajtó rése alatt surrannak a ház küszöbére . . . 
Küldi az istennő kicsi Héraklésre — huroknak , . . 
Kúszik a két kígyó közelébb, közelébb tekerőzve, 
Vértől duzzadozík testük s a szemükbe’ gonosz láng 
Szikrázó tüze ég, gyilkos méreg sziszegésük . . .

20. Nyelvük a két csecsemőt már majdnem egészen
[e lé ri. .  .

Észbe vévé ám nagy Zeus és a két gyerek ébred . . . 
Alkméné gyönyörű két sarja. S a ház csupa fényben. 
Sírva sikolt a gonosz szörnyek láttára  az egyik. 
Pajzsbölcsője ölén remeg a méregfogaiktól 

25. Iphiklés, gyapjú-takaróját rúgja, kapálja,
Futni szeretne, ha tudna. De bezzeg a két keze nyílik 
Héraklésnek; a két kígyót békókba szorítja 
S torkukat, a méregrejtőt markolja keményen 
Égbelí istent is rémisztő szörnyetegeknek.

30. Üjra körül tekerődzi a két kígyó karikázva
A csecsemő karját, aki még könnyet sosem ontott, 
M ajd erejük fogytán, lankadtan azért igyekeznek, 
Hogy tudnák a kemény békót leteperni magukról . . . 
Alkméné meghallja a sírást, felveri férjét:

35. ,,Ébredj Amphitryon ébredj, úgy reszket a szívem! 
Talpra, siess ne vesződj a sarut lábadra kötözni! 
Hallod-e ifjabbik fiadat, hogy sír-zokog egyre?
Éji sötét odakint az idő s nem látod: a házfal,
Nézz bármerre, ragyog tündöklő reggeli fényben!

40. Ó ez a jel mi lehet, férjem? Csoda szállt le a
[házra . . ."

Szól, s felesége szavára az ágyról pattan a férje.
És a remek szablyát a kezébe ragadja; fejénél

7 Apollód. II. 4. 8. Pherekydes nyomán elmondja a mondának 
egy másik változatát is. E szerint a kígyókat maga A mphitryon h e 
lyezte volna a gyerekek ágyába, m ert így akarta  megtudni, hogy 
melyik az ő fia. Mivel Iphiklés elfutott, H erakles pedig ellenállott, 
k iderült, hogy Iphiklés szárm azott tőle.
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Ágya felett, cédrus8-cöveken függött vaia mindig. 
Fogja a cifra himes hevedert, a nyakába keríti.

45. Baljában kardjának a hüvelye, drága csodás mű.9 
Sűrű éji homályba hanyatlik a nászterem újra . .  . 
Mély álmot szuszogó háznépét költi a gazda: 
„Gyulladjon szaporán tűzhely lángjába’ szövétnek! 
Félretaszítsátok, szolgák, ajtónkon10 11 a zárat!"

50. „Kelni no már dolgos szolgák, szólítgat a gazdánk!" 
Kuckóból a malom mellől phoinix11 banya rikkant. 
Talpon a szolgahad és lobogó fáklyák a közökben. 
Telve a ház sürgő-forgó siető seregükkel . . . 
Héraklést, a szopós csecsemőt paizsába’ találják:

55. Két kígyót a halálba szorítgat a cseppke kezével.
És láttán ujjongva rivallgnak. Az atyja elébe 
Nyújtja, m utatja a két prédát s örömébe’ ficánkol, 
Amphitryonnak a lába elé lehajítja kacagva, 
így markolta halálra a két csodaszörnyet a gyermek.

60. Alkméné kiragadja, szorítja a lágy kebelére 
Iphiklést, holttá sápadt másik kicsi sarját.
És gyapjas takaróba megint beborítja az atyjuk 
Á ztat a másikat, úgy indul maga is nyugovóra. 
Harmadikat kukorít a kakas hajnalhasadásra.

65. Teiresiast,12 a jövő titkát aki látja, hivatja

8 V. ö. VII. 81.
9 A hrensnél f i e y a l ú v v f i o v  ë q y o v ,  W ilamowitznál azonban fiéya 

Z ár tvov  ëqyov. Ez a lotos-fa, mely a kardhüvely anyaga volt (celtis 
australis L.) nem azonos a XVIII. 43-ban em lített növénnyel. T ac
cone 243.

10 A 15. sorban a lakószoba ajtajáról volt szó, itt pedig a ház 
kapujáról. Taccone 241. szerint ezeknek széttárását azért paran 
csolja meg a cselédeknek Amphitryon, hogy a szomszédok is se 
gítségül jöhessenek.

11 V. ö. XV. 42.
12 Thebai mítoszi tö rténetében  oly nagy szerepet játszó Tei- 

resias jós m egvakulását a mondák különféleképen adták  elő. Kal- 
lim. V. himn. szerint A thena vak íto tta  meg, m ert Teiresias vé le t
lenül m eglátta őt, midőn a H ippukrénében fürdött. T eiresias any
jának, Chariklónak kérésére  A thena kárpótlásul felruházza jóste
hetséggel: m egértheti a m adarak hangját, azután olyan botot ad ne
ki, mely biztosan vezeti a világtalant. Hosszú élette l is megáldja,
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Alkméné és sorra regéli az éji csodákat:
Fejtse meg azt a csodás jelenést, mire céloz a

[látvány?
így biztatja: ,,Akármi gonoszt forralnak az égben, 
Tárd fel a titkot! Tsz úgyse kerüli el ember a sorsát, 

70. Ügy történik, amint a Moira ereszti a szálat.
Nem szükség nekem  a látó t13 ilyenre tanítnom.”
Szól a királyasszony s megnyílik a jósnak az ajka: 
,,Üdv te leventék anyja, te nagy Perseusnak14 a vére! 
Üdv, a jövőbe remélve tekints, halld, mit hoz a méhe. 

75. Árva szemem fényére, amit rég éji homály fed! 
Térdükön a fonalat ha eresztik az esti fonóban, 
Sokszor felcsendül ajakán az achájai nőknek 
Alkméné neve: dísze, virága az argosi földnek. 
Nagy hőssé sarjad s oda jut fel a csillagos égre.

80. Szélesmellű, büszke vitéz leszen a te fiadból.
Űz vadakat s két karja  előtt hadi népek omolnak. 
V árja tizenkét harca u tán15 Zeus égi tanyája.
S benne mi földi, elég máglyán Tráchis16 televényén.

s végül megengedi, hogy ön tudatát a ha lo ttak  közt is m egtarthassa. 
V. ö. Apollód. III. 6. 6., Odyss. X. 488. sk. és XI. 90. sk.

13 Az eredetiben E v r j q s í ö a ,  m ert Teiresias apja E ueres volt. 
A pollód. III. 6. 7.

14 A lkm ene apja, E lektryon Perseus és A ndrom eda gyerm eke 
volt. V. ö. XXV. (Append. II.) 173. — Apollód. II, 4. 5.

Perseus

Alkaios Elektryon
! I

Amphitryon ( =  Zeus) Alkmene

Herakles.
15 H eraklesnek Eurystheus szolgálatában 12 m unkát ke lle tt el

végeznie. Apollód. II. 4. 12. — Ilias XIX. 95. sk.
16 M iután H erakles feleségének, D eianeirának Nessos ken- 

tauros vérével á tita to tt ingét magára öltötte, elviselhetetlen fá jdal
m ában Trachis thessaliai város m ellett az Oite hegyén m áglyára 
szállott. Apollód. II, 7. 7,, Soph. Trach. 1191. sk., Ovid. Met. IX. 
159. sk.
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S lesz neve: égi lakóknak a vő je,17 18 akik ma az éltét 
85. Bölcsőjében e szörnyek elé prédára vetették.

(Eljő még az idő, hogy a szarvas borját a vackán 
Békén hagyja pihenni, ha látja  az ordas az erdőn.j1* 
Lobbanjon szaporán a zsarátnok alatt a tüzes láng, 
Benge19 legyen kéznél, a boróka bokornak20 az ágat 

90, Szélingatta tövis vagy aszott vackornak21 a gallya! 
Vessed a két kígyót a vadfa-hasábja tüzébe!
Éj közepén, az időtt, amidőn a fiadra rohantak.
És a cseléd hajnalra a hamvukat összesöpörje,
Túl a folyón22 vigye messze, de egy szemet el ne

[veszítsen,
95. Túl a határon, a szirtre terítve legott haza térjen!

S hátra ne nézzen! A házat a kénkő23 füstje bejárja! 
Szent törvény szava szabja eléd: sót oldani vízben, 
Tiszta habok cseppjét lombággal hinteni széjjel. 
Mennyek urát nagy Zeust ártánynak a vére dicsérje! 

100. S ellenség aztán sose lépjen a ház küszöbére!"
Szól, az ivorszékről felkél és félretaszítja.

17 M ert Zeus és H era leányát, H ebét veszi nőül. V. ö. XVII. 32.
18 Form ailag az Ilias (VI. 448.) híres jóslatára, tartalm ilag p e 

dig Verg. Eel. IV. 22-re emlékeztet. A 86—87. sort Briggs u tán 
Edmonds is keresztény in terpolátiónak ta rtja  és elhagyja. Wilamo- 
witz, Textg. 239. szerint azonban e sorok értelm e: H erakles akkor 
kerül az istenek közé, midőn a földet már annyira megszelídítette, 
hogy még a farkas is tartózkodni fog a veleszü letett jogtalanság el
követésétő l,

19 A 7 t a l i o v q o s - 1 (= rham nus paliurus L., vagy paliurus au
stralis) Görögországban ma is Ttahovqi-nak nevezik.

20 Az á07táiad-os-1 V. ö. IV. 57.
21 Az &%eqSos =  crataegus oxyacanthus.
22 Ez a folyó a D irke lehet. V. ö. Verg. Eel. VIII. 101. sk. fér 

cineres, Amarylli, foras rivoque fluenti transque caput iace nec 
respexeris.

23 A kérők megölése u tán Odysseus is kénnel tisztítja a la 
kást. Odyss. XXII. 481. — V, ö. Plin. H. N. XXXV. 50. A ház ilye
tén  babonás fertőtlenítésére nézve lásd C. Pascal, Una supersti
zione antica. Rendiconti del R. Istituto Lomb. di Scienze e L e tte re  
XL VI. (1913.) 115. sk.
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Terheli a vállát hosszú éveknek a súlya ..  ,24 
. .  . Nőit kicsi Héraklés, mint új hajtás a ligetben,
Jó  anya gondja alatt; s úgy hívták „Amphitryonfi”. 

105. M ár a betűk titkára vezetgeti vén Linos25 ötét,
Éber a mestere, gondos,26 ügyes, hisz az aty ja

[Apollón.
Ajzani íjat, a nyilat a célba röpíteni bizton, 
Eurytos27 ősi vagyon kincses gazdája tanítja. 
Énekesül neveié, dalt verni a lant idegéből 

110. Eumolpos28 puszpáng citerát pengetni kezével. 
Harci tusán hogy szórja az argosi29 bajnok a

[gáncsot?
Földre taszítni bírókban az ellent és verekedni 
Szíjjal ökölharcon s teljes viadalba' tusázó 
Földre bukó vívóknak ezer művészi fogását 

115. Sorra tanulja a gyermek a Hermeias fia mellett: 
Autolykost, Phanoteia30 szülöttét, messze ha látja,

24 V. ö. Hor. Sat. I. 1. 4. gravis annis.
25 A Linos-dalt már az Ilias XVIII. 570. említi. Régebben csak 

kiváló zenésznek, majd költőnek és tudósnak képzelték , aki a 
phoinikiai írásjeleket a görögökkel m egism ertette. Diód. III. 67. V. 
ö. Paus. V III. 18. 1. — Apollód. I. 3, 2, és II. 4. 9. szerint Apollon 
és Kalliope fia. H erakles ü tö tte  agyon kitharájával.

26 W ilamowitz Textg. 241. fieteâœveùg (gondos) helyett M sS eá-  

viog-t javasol.
27 Eurytost mint jó Íjászt az Odyss. VIII. 224. is említi, az ő 

íja ju to tt fia, Iphitos útján Odysseus b irtokába (Odyss. XXI. 13. 
sk.), Ő volt O ichaliának (Trachis közelében levő város) királya, 
Iole apja. — Apollód. II. 4. 9. szerint is ő tan íto tta  H eraklest a nyi- 
lazásra, a sehol. Theokr. XIII. 56. szerint azonban a skytha T euta- 
res. V. ö. W aser P—W. VI. 1362.

28 A th rák  Eumolpos, kinek az eleusisi m isztérium ok m egala
p ítását is tu lajdoníto tták  (Horn. himn. V. 154.), Paus. I. 38. 3. és 
Apollód. III. 15. 4. szerint Apollon és Chione fia, Philammon pedig 
(Theokritosnál u. i. ^»iXa^fiovíSa; Evfiofotog van) Tham yrisnek az 
apja (Apollód. I. 3. 3.). Hogy Eumolpos apja Philammon volt, csak 
itt fordul elő, ezért Cholmeley 353. 1. Philamm ont ta r tja  H erakles 
tanítójának, s az evfiolnog -t csak az ő jelzőjének tekinti.

29 Az argosiaknak a birkózásban való kiválósága közm ondá
sos volt. (Anth. Pal. IX. 391. — Fritzsche-H iller 242.)

30 A phokisi Phanoteiából (vagy Phanoteusból, Thuk. IV, 89.)

A görög bukolíkusok költeményei. 16
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Futva kerüli, nem áll vele szembe levente a tornán. 
Marcona arca, mogorva tekintete rémületet hint.
És a szekérbe igázni a mént s vágtatva kevélyen 

120. Körbe kerülni az oszlopot ép kerekekkel a  pályán, 
Amphitryon oktatja fiát szerető figyelemmel.
Szerzett ő sok díjat a gyorslábú paripákkal, 
Lónevelő Argosnak a síkján; harci fogatján 
Ép az agy, ép a kerék, az idő ha kikezdte a szíját. 

125. És a paizsnak a széle alól kiröpítni a lándzsát
S döfni keményen; a szablya hegyének is állni elébe, 
Jó csatasort rendezni, a lesre törő csapatoknak 
Célját szegni, lovasrohamokra vezetni vitézül, 
Hippasidás Aktór31, Argos szökevénye tanítá.

130. Jött, mikor Adrastos földjét Tydeus örökölte,32 
Bortermő mezejét, táltosnevelő birodalmát.
Isteni sár jak közt sem akadt Aktornak a párja,
Míg ifiú erejét szét nem morzsolta a vénség. 
Héraklést ápolja, nevelgeti jó anya gondja . . .

135. És éjente pihent atyjának az oldala mellett,
Édesen alszik: a sárga oroszlán-bőr feje-alja.
Jókora dór33 kenyerek, sült hús vaia délben34 az étke. 
Jóllakhatna akár a kapás vele, nem kicsi gyermek. 
Nem sült-főtt eledel s Ínséges az esti ebédje.35 

140. Térde felett alig ér cicomák nélküli ruhája.36

való H arpalykos helyett Apollód. II. 4. 9. A utolykosnak tu lajdoní
to tta  az ökölvívás tanítását. H arpalykos Apollód. III. 8. 1. szerint 
Lykaon fia, Autolykos azonban (Apollód. I. 9. 16.) Hermesé.

31 A ktor, H ippasos fia az argonauták közt szerepel (Apollód. 
I 9. 16.). Ez Ahrens coniecturája. A kódexek szerint H ippalidas 
K astorról van szó. Apollód. II. 4. 9. szerint is K astor tan íto tta  a 
harcra. Ez a K astor azonban nem lehet azonos Polydeukes testvérével.

32 Tydeus gyilkosság m iatt Kalydonból A drastos házába, Ar- 
gosba menekült, s nőül vette A drastos leányát, Deipylét. Argeiát 
Polyneikes vette  el. V. ö. XVII. 53. sk. — Apollód, III. 6. 1.

33 A dór kenyér szitálatlan lisztből készült nagyobbfajta k e 
nyér. Sehol. Apoll. Rhod. Arg. I. 1077. — Legrand I. 175.

34 A SeïTtvov a görögök főétkezése. A then. I. 11. d.
35  / lÓ Q T tO V .

36 A dór chiton rövid volt és a lábikrát szabadon hagyta. 
(Wilamowitz, Textg. 241.)
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(TM N02 E12 A102 KO YPO T2.)

A költő a Dioskurosokról dalol, akik az embereket a 
legnagyobb bajból is kimentik a csatákban is, a tengeri 
viharban is. M indkettejüket meg fogja énekelni, s Poly- 
deukes dicsőítésén kezdi (1—26. v.).

Midőn az Argo a bebrvx-nép földjén kikötött, Kas
tor és Polydeukes elmennek az erdőbe, ahol friss forrást 
találnak. Ennek közelében azonban az óriási termetű 
Amykos bebryx-király ült. R ajta az ökölvívás nyomai lá t
szottak. Ridegen fogadja barátságos közeledésüket, s csak 
azzal a feltétellel engedi meg, hogy a forrásból igyanak, 
ha előbb kiállanak vele ökölviadalra. Polydeukes kész
ségesen vállalkozik erre. Összesereglik a bebryx-nép, va
lamint az Argo hősei, s ezeknek jelenlétében folyik a küz
delem. A költő részletesen leírja a harc menetét, mely 
Polydeukes győzelmével végződött. Amykos megígéri, 
hogy ezután az arra vetődő idegeneket nem fogja bántal
mazni (27— 134. v.).

A következő részben, — melyet Kastor dicsőítésének 
szánt a költő, — elmondja, hogy a Leukippos-lányokat 
megszöktető Dioskurosokat üldözik Aphareus fiai: Lyn- 
keus és Idas. Aphareus sírjánál megállva, Lynkeus hosz- 
szú beszédben akarja rávenni a Dioskurosokat arra, hogy 
adják vissza a lányokat nekik, akik már jegyeseik voltak, 
s keressenek maguknak más feleséget (135— 170. v.).

(Itt nagyobb hiány van.)
Kastor azt válaszolja, hogy ha Aphareus fiai minden

áron harcot akarnak, ám legyen. De ne öntsenek fölösle
gesen vért, csak egy pár mérkőzzék meg a lányok birto

1 6 *
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káért, és pedig a két fiatalabb testvér: ő (Kastor) és 
Lynkeus. A győztesé és testvéréé legyenek a lányok. Po- 
lydeukes és Idas félrevonulnak, leteszik fegyvereiket, Kas
tor és Lynkeus pedig előbb dárdájukkal, m ajd kardjuk
kal küzdenek. Kastor leteríti Lynkeust, mire Idas — 
atyja sírkövét kiszakítva — készül megtorolni testvére 
halálát, de Zeus mennyköve lesújtja a szerződésszegőt 
(171—213. V.) .

A költő üdvözli mégegyszer a Dioskurosokat, s kéri 
áldásukat. Amint Homeros megénekelte a trójai harcok
ban részvevő hősöket, úgy ő nekik szánja a múzsák édes 
ajándékát, amelynél becsesebb semmi sem lehet az iste
nek előtt (214—223. v.).

*
A költemény műfaja himnus, s így bizonyára a vfivo 

néven összefoglalt kötetből való.1 A rra azonban semmi 
sem mutat, hogy vallási rendeltetése is lett volna, és hogy 
a Dioskurosoknak valamely meghatározott szentélyére 
vagy ünnepére vonatkozott volna. De egyáltalán előadás
ra sem szánhatta a költő, mert akkor nem vehette volna 
fel, az 54—74. sorokban levő párbeszédet. A himnus ke
retében két olyan eseményt mond el, melyeket ő a Dios- 
kurosok lovagiasságának megvilágítására a legalkalma
sabbnak talál.1 2

*
A Dioskurosoknak (^hóg xovçog =  Zeusfia), a szük

ségben levők lovagias védelmezőinek kultusza visszave
zethető a legősibb időkre. Előbb különböző néven tisztel
ték őket Görögország különböző vidékein, de végre a la
komái Kastor és Polydeukes néven váltak általánosan is
mertekké.3 Legnagyobb tiszteletben Lakomában részesül
tek, mert a mítoszok ide helyezték származásukat is. Az 
Odysseia XI. 298. sk, szerint még Tyndareos spártai ki
rálynak és Lédának gyermekei, később azonban Tynda-

1 Suidas, Sehol. Aristoph. Plut. 210.
2 Legrand I. 181.

Bethe, P—W. V. 1087. sk.
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reos helyébe Zeus lép.4 A Kypria szerzőjénél lesz Kas
tor a  Tyndareos és Léda halandó gyermeke, Polydeukes 
ellenben Zeus és Léda halhatatlan fia. így szerepelnek 
Pindarosnál is a X. nemeai ódában (250. sk.), ahol Zeus 
Polydeukes kívánságára megengedi, hogy ez halhatatlan
ságát megossza Kastorral, s így életét részben az alvilág
ban, részben pedig az Olymposon vele együtt tölthesse. 
Theokritos Zeus fiainak mondja mindkettejüket, de ne
velőapjukról Tyndaridáknak is nevezi őket.

*

Amykos, a bebryxek királya, Poseidon és Bithynis5 
vagy a bithyniai Melie-nimfa6 fia, már Sophokles egyik 
satyrosjátékában7 és Epicharmos egyik komédiájában8 is 
szerepelt. Polydeukesnek vele való küzdelmét leírja 
Apolonios Rhod. is az Arg. II. 1. sk.-ben.9 Theokritos ú jí
tást vitt a mítoszba: nála Amykost nem öli meg Poly
deukes, csak megígérteti vele, hogy ezután nem fogja az 
idegeneket megtámadni. Tehát a görög hérosz Theokri- 
tosnál mintegy civilizálja barbár ellenfelét.10

Az ökölvívás a görögöknek mindig egyik legkedvel
tebb sportjuk volt. A harc részletes leírásában a kor igé
nyeit elégítette ki a költő. Ezt a részletet bizonyára ma 
is nagy élvezettel olvashatják az — amerikaiak.

*

A hímnus második felében szereplő Aphareus-fiak 
a messenéi mondák hősei voltak. A köztük és a Diosku- 
rosok között lefolyt — Lakoniába helyezett — küzdelem-

4 Hcs. in sehol. Pind. Nem. X 150.
5 Apollód. I. 9. 20.
6 Apoll. Rhod. Arg. II, 4.
7 FTG. 154. Nauck.
8 CGF. 6. sk. Kaibel.
9 V. még az orph. Argon. 656. sk., Val. Flac. IV. 99. sk., 

Apollód. I. 9. 20., Hyg. fab. 17. — W ernicke P—W. I. 2000. — 
W ilamowitz, Textg. 193. sk.

10 W ilamowitz, Textg. 186.



24 6 THEOKRITOS XXII. A DIOSKUROSOK.

ben a spártaiaknak és messenéieknek egymással folyta
tott harcait örökítették meg a mondák.11

Viszályuk okát a legrégibb mítoszok úgy adták elő, 
hogy együtt raboltak m arhákat és azután a zsákmányon 
vesztek össze.12 Későbbi monda szerint a harc Leukippos 
leányainak: Phoibének és Hilaeirának elrablása miatt 
tört ki köztük. Már éppen az esküvőjüket akarták velük 
megtartani az Aphareus-fiak, midőn a Dioskurosok elra
bolják a menyasszonyokat.13 A Kypria14 szerint az Apha
reus-fiak egy lakomán szemére vetették a Dioskurosok- 
nak, hogy Leukippos leányait nászajándék adása nélkül 
szöktették meg. Erre ezek éppen az Aphareus-fiak m ar
háit rabolják el, hogy Leukipposnak adják. Idas és Lyn- 
keus üldözőbe veszik őket, s kitör köztük a harc. Theo- 
kritos a mondát módosította, a Dioskurosok tettét enyhí
tette, nála az apa megvesztegetésével és beleegyezésével 
szöktetik meg a lányokat.15

A küzdelem lefolyását is más-más módon adták elő: 
a Kypriában, valamint Pindarosnál Idas ejti el Kastort, 
erre Polydeukes bosszúból a Kypria szerint megöli mind
két testvért, Pindarosnál csak Lynkeust, Idast pedig Zeus 
mennyköve sú jtja  agyon. Theokritos itt is átalakítja sa
ját céljának megfelelően a mítoszt: szerinte a Dioskuro
sok mindketten sértetlenül kerülnek ki a harcból.16 Az
után, amint az első részben Polydeukest, úgy itt Kastort 
állítja  a humanizmus szolgálatába, midőn azt mondatja 
vele, hogy kerüljék a fölösleges vérontást, elég egy csa
ládból egy halott.17

*
11 Bethe, P—W. V, 1116, A Dioskurosok m ondájának ezt a ré 

szét kim erítően tárgyalja W entzel, ’ETtixlr.öecs 1890. V. 18. sk.
12 Pind. Nem. X. 112. sk. — Paus. IV. 3. 1.
13 Sehol. Pind. Nem. X. 112, A lányok szobrai a D ioskuroso- 

kéval együtt d íszítették  az argosi D ioskuros-tem plom ot Paus, IL. 
22. 5.

14 Frg. 5., 7-, 9.
15 Bethe, P—W. V. 1114.
16 Bethe, P—W. V. 1115. — Taccone 217. 1.
17 Legrand I. 181.
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E himnus theokritosi eredetét többen kétségbevon
ták, de feltevésük tám ogatására nem tudtak megfelelő 
bizonyítékokat szolgáltatni,18 Theokrítos szerzősége mel
lett szólnak azok az eredeti költeményekkel való kisebb 
egyezések is, melyek nem tekinthetők utánzásnak, s me
lyeket csak Theokritos ama szokásának tulajdoníthatunk, 
hogy szerette önmagát ismételni,19

A költő természetszeretetéről tesz tanúságot a vihar 
leírásában (8, sk.), — ahol vannak érintkező pontjai a 
XXXIII, hóm, himn, 7— 17, soraival,20 — vagy a forrás 
tájának elénk varázsolásában (37, sk.). Itt nem is vízért 
mennek a Dioskurosok az erdőségbe, hanem mint valami 
modern emberek, csodálják a festői tá ja t és gyönyörköd
nek a víz tisztaságában,21

Újítást visz az epikus keretbe Amykos és Polydeukes 
eleven beszélgetésének beleszövésével. Ők itt ugyanis a 
második rész szereplőinek az eposz hőseire emlékeztető 
hosszú beszédei helyett csak rövid, de m indkettejükre igen 
jellemző szavakat váltanak,22

*

A himnus nyelve az epikus stílus, dór elemekkel ke
verve,23 Keltét Wilamowitz a formai tökéletesség miatt a 
költő életének utolsó szakaszába teszi, s így ezt későbbi
nek tartva Apoll. Rhod, Arg.-nak II, könyvénél, úgy 
gondolja, hogy Theokritos a Kallimachos-Apollonios vi
tában az előbbi mellé állva, szándékosan tért el Polydeu
kes és Amykos viadalának leírásában Apolloniostól.24

18 V. ö. Sehol, Apoll. Rhod. Arg. II, 8. — Fritzsche 1870. II. 
120. sk. — B rinker 57. sk.

19 Ilyenek a 32. v. és XIII. 32., 38. v. és VI. 37. sk,, 41. v. és 
VII. 136., 66. v. és V. 36., 76. v. és XVIII. 44. sk., 99. v. és XIII. 17., 
145. v. és XVI. 22. — Fritzsche 1870. II. 120. sk.

20 V. ö. W ilamowitz, Textg. 185.
21 Legrand I. 180.
22 Legrand I. 179. — Taccone 216.
23 V. ö, Hiller, Beitr. 76. sk. — W ilamowitz, Bue. Gr.2 89.
24 Bue. Gr.2 164. és Textg. 198. — Ellene Taccone 216, V, ö. 

Christ.« II. 1. 133. 1.
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Legrand25 azt tartja , hogy mind Theokritos, mind Apol- 
lonios különböző vérmérsékletüknek megfelelően egymás
tól teljesen függetlenül írták meg az ökölvívó epizódot.

*

A Dioskurosok művészi ábrázolása igen gyakori volt. 
Athéni templomukban, az Anakeionban már Polygnotos 
lefestette őket Leukippos leányaival;26 Delphiben a 
siphnosiak kincsesházának déli frízén a VI. sz. vége felé 
ábrázolták a Leukippos-lányok elrablását. Az Amykos- 
szal való küzdelem leghíresebb ábrázolása a római Museo 
Kircheriano ú. n. Ficoroni bronz cistáján látható.27 A ró
mai Piazza del Quirinale két hatalmas márványszobra 
mint lófékezőket m utatja be őket.28 Gyakran jelennek 
meg római pénzeken is.29

25 Bue. Gr. II. 182. 1.
26 Paus. I. 18. 1.
27 Üj abban, a Museo Kircheriano feloszlatása u tán  a Museo di 

Villa G iuliába került. — Pecz, Ókori Lex. I. 580. sk. 1., és 241. á.
28 W inter, Kunstgesch. 341. 1.
29 ó k o ri Lex. I. 581. 1. 242. á.
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Theokritos XXII. A Díoskurosok.

Zengje a dal Lédának, Zeusnak két deli sarját: 
Kastort s öklével harcban rémes Polydeukést, 
Hogyha kezét viadalra szíj azza a bőr szalagokkal. 
Üjra, meg újra megint dicsérjük a hős unokákat:

5. Thestios1 apja az anyjuknak s földjük Lakedaimon. 
Örvény széléről1 2 mentik meg a földi halandót; 
Száguldó paripák véres viharába' megóvják.
. . . Hullámhegy tetején a kigyúló égi szövétnek 
S vízbe bukó csillag zivatarba' ta lá lja  a gályát;

10. Tajtékozva özönlik a ta tra  a tornyosodó hab,
És a hajó orrát, derekát csapdossa az orkán.
Vízbe merül a gerinc, nyögnek, repedeznek a bordák, 
Foszladozó kötelek közt lóg cafatokba vitorlánk, 
Nyűtt az alattság és zúdul patakozva a zápor . . .

15. Jő  a sötét éjfél; bömbölve morajlik a tenger; 
Szélvész korbácsolja vizét, s az ég jeget áraszt.
És jöttök t i . . . a mélybe vesző gályát kisegíteni.
S mentve hajó s a hajós, aki már a halálba tekintett; 
Elcsittúl a vihar s a szélcsend váltja  az orkánt.

20. Síma a víz; szanaszét rebbennek ijedten a felhők. 
Fénybe' ragyognak a medve,3 füles sápadt sugarával, 
Űjra derűs napokat jósolgat a jászol4 az égen.

1 Léda apja Thestios, Agenor vagy A res íía volt. Paus. 
III. 13. 5.

2 Az eredetiben  èitl Çvçov rjôrj éóvrcav. K özm ondásszerű szólás* 
mód a bajban levőkről.

3 A 'M edvék, a nagy- és kis m edve-csillagzat megfelelnek a 
mi Nagy- és Kis G öncöl-szekerünknek. V. ö. VII. 112.

4 A Rák- (xaqxíros, cancerjcsillagzatban a kisebb csillagok 
felhőszerű benyom ást keltő  töm egét úgy képzelték, mint k é t sza-
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Földieket mentő áldott két égi segítő!
Hős, kobzos lovagok, dalban s tornán is az elsők! 

25. Kastorral kezdjem? Polydeukést zengjem-e elsőbb? 
M indkettőt vágynám; Polydeukést zengem először . . » 

Összecsapó szirtek5 szoros útján átfut az Argó,
S már a havas Pontos viharos habját hasogatja. 
Isteni nép a hajón. Bebryx6 föld széle előttük.

30. P a rtra  sietnek a hágcsóról csapatokban a hősök: 
Iáson tutajának a sok deli büszke vitéze.7 
P art mélyébe, vihar nem járta-helyekre húzódnak. 
Készen az ágy; ropog a tűz és mellé telepesznek. 
Gyorsparipás Kastór s naptól barnult Polydeukés. 

35. Távol a társaktól kószálnak, messze vetődnek:
Bérei tetőn fürkészve bejárják  a vadon erdőt.
Egy bugyogó csermelyt lelnek tar szikla tövében. 
Kristály-tiszta a víz, színig tele vízzel a csermely,
S víz fenekén a kavics tündöklik ezüst ragyogással 

40. És partján  a sudár fény vek felnyúlnak az égig,
S  a  k o r o n á s  c i p r u s  s  a  f e h é r  b o g l á r f a  l i g e t  j e .
Lenn a virághímes réten zümmögnek a méhek.
Tarka a rét: tengernyi virág kikeletnek a végén. . ► 
őrzi a forrást egy ércingű rengeteg-ember.8 

45. Tépve a két füle tá ja  nehéz öklös viadalban. 
Rettenetes hátán, dombos mellén feszül a hús: 
Vasból vert bálvány a kemény testének a párja. 
K őkarján duzzad dagadozva, meredten az izma,

m arat és a jászolukat (Arat. Phain. 897. sk.). Ha lá thatók  voltak, 
jó idő jele volt.

5 A Sym plegasokra vonatkozólag v. ö, XIII. 22.
8 A bebryx-nép B ithyniában és M ysiában lakott, Apollonios 

Rhodios a bebryxek  országát a Propontis partjá ra  helyezi, s így 
az itt le írt küzdelem  nála még a Symplegasokon való szerencsés 
á tju tás előtt történik . Taccone 219.

7 Ez utolsó két sor em lékeztet a Ficoroni-cista egyik jelene
tére . V. ö. Taccone 220., Legrand, Ét. 226., W ilamowitz, Textg. 195.

8 Az ökölvívó Amykos leírása eszünkbe ju tta tja  a római Mu
seo Nazionale delle Term e bronz ökölvívó szobrát. Beöthy—Láng, 
M űvészettört, I. 344. 1., 467. á =  Springer, Kunstgesch. I.12 366. 1. 
687. á.
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Mint a fenék kavicsát hömpölygeti víznek az árja, 
50. Míg a folyam sodró örvénye kerekre faragja.

Válla köré kanyarítva lebeg hátán kacagánya, 
Karmostól lóg sárga oroszlán bőre nyakában.
Kezdi a szót ilyenkép bajvívó Polydeukés:

Polydeukes
Járjon  öröm veled, ó idegen! Ki e földnek népe? 

Am ykos
55. Már hogy „öröm” ? Mikor azt látom, kit még sose

[láttam.
Polydeukes

Bátran! Igazlelkű ősöknek igaz fia volnék.

Am ykos
Bátorságra ugyan nem fogsz engem te tanítni! 

Polydeukes
Ej be nagyon könnyen méregre fakadsz! Ne

[hévül j már.
Am ykos

Hát aminő, olyan vagyok; ám földed sose járom. 

Polydeukes
60. Járd! Nálunk szíves fogadás vár és az ajándok.

Am ykos
Mit nekem a te kegyed? Tőlem semmit se vihettek! 

Polydeukes
Furcsa vitéz, mégis legalább egy korty vizet adsz tán? 

Am ykos
Meglátod mindjárt, ha a szomj szárítja az ajkad. 

Polydeukes
Hát»mi a díja? Mikép tudnék szert tenni a vízre? 

Am ykos
65. Harcos a harcossal szemben birkózni kiáll jón!



25 2 THEOKRITOS XXII. A DIOSKUROSOK.

Polydeukes
Lábtusa, kézviadal? Vagy lábra-ökölre9 megy a harc? 

Am ykos
V e d d  c s a k  e l é  m i n d e n  t u d o m á n y o d  ö k ö l  v i a d a l b a n !  

Polydeukes
És ki a bajnok? Hát kire vág sújtó kezem ökle? 

Am ykos
Állok eléd, bajt álló hős, nem is asszonyi fajta. 

Polydeukes
70. Lesz díjunk vájjon? S harcunknak a bére mi lenne?

Am ykos
Én a tiéd, te enyém; aki győz, szolgálja a másik. 

Polydeukes
Rőttarajú kakasok10 11 szoktak marakodni ilyenmód! 

Am ykos
Nem bánom, legyek egy az oroszlánnal, kakasokkal, 
Mégis ezért, csak ezért a d íjért állom a harcot.

75. Szól Amykos,11 belefúj csigaház-kíirtjébe s a  jelre 
Boglárfáknak a lombja alá sorakoznak a hősök:
A fürtös bebryxek, alig harsant fel a kürtszó.
Baj társak csapatát száguld a harcba rivallni 
A csatasort bontó Kastór, hol a gálya12 kikötve.

80. És a tulokbőrös pajzsot baljukra ragadva,
Sebten acélkarjukra kemény bőrszíjakat öltve,

9 A kérdés értelm e: csak ökölviadalt, vagy a birkózás és ököl
vívás egyesítéséből álló pankration t vívjanak?

10 A görögök a kakasviadalokat igen kedvelték  (Pind. Ol. XII. 
20.). Rendesen a győztes kakas tulajdonosa kapta meg a legyőzöt- 
te t is. Taccone 222.

11 Amykos Poseidon fia. Apoll. Rhod. Arg. II. 2. sk.
12 Az eredetiben  M ayv^affije ànò vijós. Thessaliának keleti fé l

szigetét nevezték  M agnesiának. Itt feküdt Iason szülővárosa Iolkos 
és Pagase, ahonnan az Argo ú trakelt. Apoll. Rhod. Arg. I. 238.
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Szembetusázni kiszállnak a síkra lihegve a vérre.13 
Csörtetnek, törnek, tülekednek előre a népek. 
Melyiknek forduljon az égő napnak a háta?

85. Bölcsen amannak eszén tú ljártál hős Polydeukés.
És Amykos képét a  sugárzó nap veri fénnyel:
Bősz düh szállj a szivét és ha jtja  előbbre, előbbre. 
Sújtani készül ökle, de állát sú jtja  csapása 
Hős Polydeukésnek, Nem tágít, tör dühösebben,

90. És a veszett harcban már karja  szorítja a földre. 
Ujjong a bebryx népség, örömébe' kitörve.
Társai túlnanról biztatják jó Polydeukést,
Félve, remegve szivükben: agyon ne szorítsa, ha

[rádől
A lépésnyi helyen, bálvány Tityosnak14 a párja.

95. Osztja csapását Zeus fia erre meg arra  kezével, 
Balról is, jobbról is tépdesi, döngeti, m arja;
Végre Poseidáón gőgös sarjá t letiporja.
Tántorodik tengernyi sebében s buggyan az ajkán 
Bíbor vér; örömükbe' rivalgnak a hős daliák mind, 

100. Látva a tátongó sebeket száján meg a képén.
Arca dagadt húsában a két szeme mélyre húzódik. 
Másfelé sújt a vezér mindig és másfelé céloz; 
így töri meg. S bágyadtan amint lehanyatlani látja, 
Orra tövére a két szeme közt zúdul le az ökle.

105. Roppan a homlokcsont koponyáján és a csapástól 
Földre terül roppant testével a réti füvekre.
Ám felemelkedik újra, megint küzd, ú jra hevesbben. 
S egymásnak szíjjal tépik hasogatva a testét.
Egyre a csípőjén, mellén próbálja sebezni 

110. S nyaktáján amaz; ámde csapásait osztja kegyetlen, 
Gyúrja a rút képét harcban nem vert Polydeukés.
És a verejtékző test kezd fonnyadni s a bálvány

13 Az ökölvívás leírása már az Iliasban előfordul (XXIII. 651. 
sk.). V. ö. Verg. Aen, V. 424. sk., S lat. Theb. VI. 760. sk.

14 Tity^s, Gaia fia (Odyss. VII. 324.) m egsérte tte  Letót, A pol
lon és A rtem is anyját, am iért büntetésből az alvilágban, — ahol 
9 holdnyi te rü le ten  fekszik, — máját állandóan két saskeselyű tép 
desi, Odyss, XI. 576. sk.
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POLYDEUKES ÉS AMYKOS.

T ö r p e  k i s  e m b e r r é  a s z i k  ö s s z e  s  a  h ő s n e k  a  k a r j a  
E g y r e  a c é l o s b b á  d u z z a d  s  m a g a  n ő i  a  c s a t á b a n .

115. Szörnyű nagy testét hogy tudta leverni a Zeus-sarj? 
Mondd te el istennő, te tudod s én zengem utánad. 
Zengem, ahogy mondod s dallom kedvedre a hírét. 
Sóvárgott vágyódva amaz döntő diadalra,
Hát Polydeukésnek balját baljába ragadva,15 

120. Balra hajolva, a jobb lábát megvetve keményen, 
Sújtja  a jobb öklét lágyéka felé, a hasának.
(Jaj, ha Amyklainak16 fejedelmét éri csapása!) 
Siklik az ökle elől, és sújt a fejére hatalmast: 
Vakszeme megkondul balról, beletorpan a válla 

125. És a halántékán tódul zuhatagban a vére.
Üjra lesújt szájára, hogy a foga táncol alatta,
Mint evező, sebesen jár a keze, fúrja az arcát, 
Marcangolja, a húsa a csontról lóg cafatokban. 
Földre bukik lélek nélkül, már vívni nem óhajt,

130. Két keze nyúlik előre;17 megérzi: halála közelget.

15 Az itt következő nehéz helyzetet Taccone 224. 1. — Ky- 
naston nyomán — a következőképen magyarázza. Amykos lefogja 
bal kezével Polydeukes bal kezét, hogy az ne tudjon védekezni. 
Most az óriás előrehajlik, jobb lábára nehezedik, jobb kezét Poly
deukes fejének bal része felé emeli, s egyszersmind, — hogy a 
Polydeukes részéről jövő esetleges tám adást kivédje, — bal k a r
ját, mellyel Polydeukes balját fogta, kissé felemeli. Polydeukes ezt 
a p illanatot használja ki, villám gyorsan a felem elt kar alá hajlik, 
nyakának felfeléfeszítésével k iszabadítja balját, s m ielőtt Amykos 
m eglepetéséből magához térhetne, jobbjával hatalm as csapást mér 
annak bal halántékára.

16 Amyklai Lakoniában Spárta közelében feküdt.
17 Ezzel elism erte legyőzetését.
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Bár a kezedben a sorsa, a vesztét mégse' kívánod; 
Esküre kényszerited csak, bajvívó Poíydeukés.18 
S tenger urát, ap já t Posidónt szólítja tanúnak: 
Vándorral soha már többé nem kezd ki ezentúl.

135. Zengtem uram rólad, Kastorra kerüljön a sor most, 
Gyorsparipás, vértes, kopj ás hős Tyndaridára. 
Száguld Zeusnak a két daliás fia, ölbe ragadva 
Leukipposnak19 a két lányát. Üldözve nyomukban 
Nyílsebesen vágtat két testvér két Aphareusfi,

140. Menteni m átkáját; Lynkeus, ídás a vasöklű.
Útjukat állja a sír, Aphareusnak örök pihenője. 
Földre lepattannak s gyalogost egymásra rohannak. 
Reng a kezükben a dárda s a pajzsot tartja  a baljuk 
És a sisakrostélyból szól Lynkeusnak a hangja:

145. „Harcba kivánkozík-é szivetek? Balgák! Idegen lány 
Kellene? másnak ará ja?  Kivont kard a kezetekben? 
Leukippos minekünk, nem nektek Ígérte a két lányt, 
Rég a mi mátkáink, hozzánk köti őket az eskü. 
Elvinnétek-e másnak a karja  közül a menyasszonyt? 

150. Apjukat öszvérrel, tulkokkal, egyéb adománnyal 
Félrevezettétek s most tolvajnászra siettek? 
Hányszor nem vágtam szemetekbe, bizony nem is

[egyszer,
Sok szót nem szeretek sohasem, de kimondtam,

[ahogy jött:
.Hősre, lovagra bizony nem vall, amit itt

[cselekesztek:

18 A postrophe, mint előbb a 116-ban is.
19 Leukippos, Perieres és Gorgophone fia, messenéi király  volt 

(P—W. XII. 2265.). — Leukippides azonban eredetileg Spártában  
egy női thiasos neve, am elyet nem Leukipposról, hanem azokról 
az istennőkről neveztek el, akiket tisztelt. Később kapják az is ten 
nők a Phoibe és H ilaeira, apjuk a Leukippos nevet, s m egteszik 
őket az értük  versengő két testvérpá r unokatestvéreinek. A spár
ta i asszon^világban a Leukippidák kultusza azt a szerepet tö ltö tte  
be, am elyet a férfiaknál a D ioskurosoké. Az istennők eredetileg  
Zevicà íTíTtoi voltak, s mint ilyenek férjhez m entek a Xevxá) tccóXoj -hoz. 
W ilamowitz, Textg. 188.
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155, Já rn i menyasszony után, aki már másnak van Ígérve í 
Tágas a ménnevelő Elis is, Sparté is elég nagy,
S Á rkádiának a földje s a tenger achájai város! . , , 
Messéné,20 Argos s a part, hol Sísyphos21 úr volt! . .  , 
Hány viruló szép lány akad ott a szülői körében, 

160, Büszke, sudár derekú, elmés, ügyes annyi ezer van! 
Kedvrevaló feleségeket ott könnyen kaparíttok.
Aki derék harcos, hány száz óhajt ipa lenni!
És ti a hősök közt tündöklő fénybe' ragyogtok, 
Híres elődöknek, nagy apáknak a sarjai vagytok, 

165, Hej, daliák, hagyjátok e nászt minekünk, ahogy illik; 
Lakzi után aztán mi magunk keresünk veletek lányt.' 
Máskor emígy szóltam s vízárba vetettem a szómat, 
Szél szárnyán röppent a beszéd, nem volt foganatja. 
Sziklakemény, dölyfös szivetek tán mégis, utólszor 

170, Hajlik a szómra? Hiszen két testvér volt az
[apánk is . . ,”22

„Ámde, ha vért szomjúhoz a lelketek és a tusában

20 Elis, Sparta, A rkadia, A chaia, M essene és Argos a Pele- 
ponnesosban fekvő görög tartom ányok,

21 Sisyphos Korinthos alapítója. Ilias VI, 153.
22 Tyndareos, a Dioskurosok nevelőapja, és Aphareus, Idas és 

Lynkeus apja, tes tvérek  voltak (Apollód. III. 10. 3.), Ez után a sor 
u tán  nagyobb hiánynak kell lennie, mely magába foglalta Lynkeus 
további beszédét és K astor beszédének első részét, A 171, sortól 
kezdődőleg már K astor beszél, a Dioskurosok u. i. egyáltalán nem 
akartak  harcot, Lynkeus beszédének hiányzó részében lehete tt va
lami fenyegetés. Minthogy a hagyomány éppen ezen a fontos pon
ton bizonytalan, el kell fogadnunk a legújabb Theokritos-kutatók 
(Wílamowitz, Legrand, Edmonds, Taccone) vélem ényét, mellyel si
kerü lt a nehézségeket leküzdeni. W ílamowitz, Textg, 191, sk. sze
rin t K astor így beszélhetett: „V erblendete, was wollt ihr in euer 
offenes V erderben stürzen. W ir haben was w ir wollen; nicht schnö
des Geld, sondern unsere gute Faust hat sich‘s genommen und w ird 
es auch behaupten. A ber w ir möchten euch nichts w eiter zuleide 
tun, sondern euch versöhnen (da w ird er bestim m te Angebote ge
m acht haben). Die H eldenkraft gibt das bessere Recht; sie hat ein
mal entschieden und wir können getrost ihre zw eite Entscheidung 
abw arten; aber b itte  zwingt uns nicht dazu. W enn ihr's aber ver
langt, so schlagen wir ein Duell v o r . . . ”
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Vágytok a kopj át a rokonok vérébe fürösztni:
M ár legalább ídás s egy vér harcos Polydeukés 
M ért fertőzze kezét ádáz viadalba' mivélünk?

175. Lynkeusszal23 ketten szálljunk mi csatába helyettük! 
Ifjabbak mi vagyunk, mi utánunk nem kesereg majd 
Édes anyánk s az apánk . . .  s egy holt egy házban 

. [elég lesz.
. . . Boldogan éljenek ők szerető sok társ örömére, 
Lakzi legyen részük, ne a sír: ez arákat ö le l jé k .. .  

180. Kisebb gyász hárítja  el így a nagyobb veszedelmet." 
És a beszédet az ég fordítja valóra azonkép. 

Fegyvereit válláról menten a földre leszórja 
Két öregebb testvérük. Előlép küzdeni Lynkeus.
Ing a hatalmas dárda kezében, a pajzs fedi karjá t 

185. S szemben amott érces lándzsáját rengeti Kastor. 
Bólogat a lószőrbokréta sisak-tarajukró l, . . 
Célozgatva legott egymásra röpítik a kopj át,
Lesve: tenyérnyi helyet hol hagyna csupasznak a

[páncél?
S még mielőtt véres sebet ütne a lándzsa a testen, 

190. Széjjel roppan a rettenetes bőrpajzsba fúródva. 
Röppen a hüvelyből szablyájuk, a gyilkos acéllal 
Rontanak egymásnak, szakadatlan a harci tusájuk. 
Kastor ontja csapását pajzsra, sisak-tarajára,
Ámde hiúzszeme24 szabja a szablyájának az ú tjá t 

195. S sújt Kastór paizsára, sisakja hegyét szeli Lynkeus. 
Bal térdére suhintani villan az éles acélja;
Toppan elé Kastór, jobbját a hegyébe' lecsapja. 
K ardja kifordul csonka kezéből; futva iramlik 
Apjának sírhantja fe lé . . . ídás, a levente 

200. Öccsének gyilkos viadalját nézdeli onnét.
Csörtet utána, nyomában, a széles szablya kezében,

23 Néhány kódexben itt K astor van. Innen a fentebb emlí
te t t nehézségek.

24 Lyákeusnak olyan éles szeme volt, hogy á tlá to tt a köve
ken, fákon, földön. Kypr. frg. 9. Kink, Pind. Nem. X. 116. sk., 
Apoll. Rhod, Arg. I. 53., Apollód. III. 10. 3., Eítrem, P—W. 
XIII. 2470.

A görög bukolíkusok költeményei. 17
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Tyndaridés, rásujt; lágyékát mélyre hasítja,
J á r ja  belét az acél; megrendül, földre hanyatlik 
Lynkeus és a nehéz álom leborúl a szemére . . .

205. Otthoni tűzhelyhez másik magzatja se tér meg 
Laokoossának,25 lakzit fia már nem ül egy sem.
Kő jel emelkedik ős Aphareusnak a sírja tövében. 
Döngeti, földre taszítja a messénébeli ídás.
Öccse lesujtóját készül széttiprani véle.

210. Zeus ú tjá t szegi; földre zuhan le a nagy faragott kő, 
És lobogó lángtól hamvadt el az élte a hősnek . . .
. . . Hej, mert nem könnyű tusakodni a

[Tyndaridákkal,
Hadbontók maguk is, hadbontók büszke utódi . . . 
Léda-fiakról zengjen a hála! Ha dalba kapunk még, 

215. H írre segítsetek, ó mert kedves az énekes ajka,
Tyndaridáknak, a szép Helénának,26 a hősi seregnek 
S Ilioson diadalt arató meneláosi27 hadnak . .  .
Fényt derített nevetekre, vitézek, a chiosi dalnok,28 
Hisz Priamos várát zengette, achajosi gályát,

220. Trója alatti csatát s a bástyafokot meg Achilleust. 
Áldozom29 én nektek  csengő múzsák adom ányát. . . 
Dallom, amint adják s ahogyan mink dallani

[tudjuk . . .
. . . Ének a legszebb áldozat úgyis az égi-lakóknak. 23

23 Apollód. III. 10. 3. szerint anyjukat A renének hívták.
26 Az Odyss. IV. 184. szerint Helene Zeus leánya.
7 M ert H elene elrablásával elsősorban a férjen, M enelaoson 

ese tt sérelem .
28 így nevezi Homerost a VII, 47-ben is.
29 A költő zárószavai önérzetesek, sőt büszkék is, midőn 

Homérosszal hasonlítja össze magát. Taccone 218.



THEOKRITOS XXVIII. AZ ORSÓ. (H A A K A TH .)

A költő kedves orvos-barátjának — a XI. és XIII. 
költeményekből már ismert — Nikiasnak és feleségének, 
Theugenisnek Miletosban való meglátogatására nem akar 
üres kézzel menni: Theugenisnek visz egy elefántcsontból 
faragott orsót, s ehhez az ajándékhoz írja  kísérő költe
ményét.

Megszólítja az orsót, melyet Athena — mint a kézi
munkák istennője — csak jó háziasszonyoknak juttat 
ajándékul, s megmondja neki, hogy kinek fog segíteni 
sok művészi munka elvégzésében. Beszédjébe ügyesen be
leszövi a szorgalmas Theugenis erényeinek dícséretét, s 
nem feledkezik meg az embertársain segítő orvos-férjről 
sem. Ez az orsó őrzi m ajd az ő emlékét. Reméli, hogy kis 
ajándékával is nagy örömöt szerez (1—25. v.).

*

A kódexekben Theokritos neve nem szerepel, de őt 
tarto tták  szerzőnek már a hypothesis írója és az első ki
adások (ed. Iuntina és Kallierges) is. Azután rávall a 
költemény szelleme és az a körülmény, hogy Nikiasszal 
való baráti kapcsolatait már az előző költeményekből is 
jól ismerjük. Tehát kétségtelenül az ő eredeti alkotásá
val van dolgunk.

*

Örömmel látjuk ebben a kis költeményben azt a tisz
teletreméltó és gyöngéd hangot, melyet Theokritos jó ba
rá tja  feleségével szemben használ. Megismerünk egy de
rék háziasszonyt, aki a család ruhaszükségletéről gondos
kodik azalatt, míg férjét a hivatása foglalja el. Jólesik 
látnunk, hogy a költő Nikiasszal szemben ápolt barátsá-

17*
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gát, melyet a vidám fiatal években Koson köthettek, meg
tarto tta  akkor is, midőn a sors elszakította őket egymás
tól, s midőn Nikias már családi tűzhelyet alapított.

Szellemesen m éltatja e költeményt Taccone 285. sk. 
Helyesen olvassa ki az utolsó sorok melankolikus hangu
latából a költő szomorúságát: a békés otthont és a csa
ládi melegséget, melyre bizonyára ő is vágyott, sohasem 
tudta elérni.

*

Kérdés, hogy vájjon mikor történt a költőnek ez a  
miletosi látogatása? Mikor írhatta ezt a költeményt? Bi
zonyosan a XI. után, mert nyilvánvaló, hogy Nikias már 
akkor is Theugenist szerette, aki itt a felesége. Nem va
lószínű, hogy az eljegyzés hírére sietett volna Theokritos 
Szicíliából Miletosba, hogy a házasságkötés után kifejezze 
hódolatát a fiatal asszonyka előtt, s hogy orsóját és köl
teményét nászajándéknak szánta volna,1 mert erre hatá
rozottan célozna, s mert akkor korai lenne Theugenis jó 
háziasszonyi mivoltának a dicsérete.

Az sem valószínű, hogy a költő ajándékával ki 
akarta volna engesztelni Theugenist, aki bizonyára tudo
mást szerzett arról, hogy Theokritos Kyklopsában le 
akarta  beszélni Nikiast szerelméről. Nem hisszük, hogy a 
költő az esetleges kedvezőtlen fogadtatásnak akarta vol
na elejét venni, bár az viszont kétségtelen, hogy az ér
tékes kis ajándék a derék háziasszonynak jól eshetett. 
Theugenisnek, a nőnek költeményével és az abban kife
jezett hódolattal bizonyára nagy örömet okozott az elis
mert költő.1 2

Mivel hangsúlyozza az orsó szicíliai eredetét (16. sk.), 
természetesnek találhatnók, hogy a költő Szicíliából in
dult erre az útjára, így képzeli Wilamowitz, és az utat 
274-ről keltezi, midőn a költő Alexandria felé menet 
megállott Nikiaséknál egy kis vendégeskedésre. Vehette 
azonban ezt a szicíliai munkát m ásutt is: Koson vagy

1 W ilamowitz, Textg. 159. sk.
2 Taccone 284. sk., W ilamowitz, Bue. Gr.2 164.
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Alexandriában, s történhetett az itt említett látogatás ak
kor is, mikor Alexandriából visszatért. írhatta  költeményét 
Koson is és innen, az ázsiai partok közeléből is utazha
tott Miletosba.3

Nem lehetett ez a költőnek Nikiasék otthonában tett 
első látogatása már csak azért sem, mert az a melegség, 
mellyel Theugenisről beszél, régebbi ismeretség mellett 
bizonyít. Nikias sem kezdő orvos, a 19. sk. sorokból azt 
látjuk, hogy működésével már jó nevet szerzett magának.4

Abból, hogy Theokritos itt az aeol nyelvjárást hasz
nálta, jóllehet semmi különösebb oka sem volt rá  — hi
szen Theugenis Ioniában lakott — Legrand5 arra követ
keztet, hogy ez a XXIX. és XXX. hasonló dialektusú sze
relmes versekkel egy időből, a költő öreg korából szárma
zik. Ellene mond azonban ennek a feltevésnek az, hogy 
Theugenist nem képzelhetjük idősebb nőnek, akkor ugyan
is nem lenne találó az ei'ocpvQog (13. v.) jelző és a könnyű 
női ruhák említése (11. v.).

Mi a 23. sor alapján, melyben a költő az ő emléké
nek megőrzéséről szól, azt hisszük, hogy ha nem tekin
tette is Theokritos utolsónak ezt a látogatást, mindeneset
re számolt azzal, hogy hosszú ideig nem lesz módjában 
kedveseit felkeresni. Alexandriából csalódottan térve 
meg, néhány évi kosi és esetleg miletosi tartózkodás után, 
hazamegy Szicíliába. 264-ben otthon találjuk,6 264 és 260 
között azonban még egyszer felbukkan a költő Kos táján .7 
M ár most ezt a költeményét írhatta 270 és 264 között, 
de éppúgy írhatta 264 és 260 között is. A melankolikus
hangulat inkább ez utóbbi évek mellett szól.

*
Az orsó-cím Erinnára,8 az aeol nyelv és a nagyobb 

asklepiadesi sorokból álló versmérték:

3 Cholmeley 34. sk., Legrand I. 96.
4 Cholmeley 34.
5 B uc.^G r. I. 196.
6 Lásd a XVI. Bev.
7 Lásd a II. Bev,
8 Frg. 1—3 Bergk PLG. III.4 143. 1. V. ö. Fritzsche 1870. II. 221.
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Sapphóra9 emlékeztet.10

Az utána következő két lírikus költeménnyel együtt 
valószínűleg a címen összefoglalt kötetbe tartozott.11

* Frg. 65. Bergk PLG. III.4 110. 1.
10 W ilamowitz, Bue. G r.2 164.
11 F ritzsche—H iller 271, 1.
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Orsó, benned adott égi segélyt P allas1 az éj szemű:1 2 
Ház gondjába serény asszonyi nép két keze közt

[peregsz;
Neileus3 fénykoszorús városa vár; oszd utamat;

[jerünk,
Kypris háza fölé ott halavány szalmatető hajol.4 

5. Víz-mesgyéi között áldja hajóm széllel a menny ura;5 6 
Szívünk újravidul, m ajd ha megint ú jra  találkozunk 
S látom kit Charisok bő kegye véd: jó Nikiásomat. 
Téged mesteri kéz büszke müvét, drága ivornyelűt,r‘ 
Emlékül vegyen a jó feleség, hű Nikias neje.

10. Jó munkára segítsd: szőni erős férfi palástokat,
Pergesd női köpeny lenge7 himes szép fonalát vígan. 
Kétszer nőjön a nyáj gyapja8 a zöld zsenge mező

[füvén,
S karcsú Theugenisünk, éve se múlt, s kétszeresen

[gyárá t. . .

1 Pallas A théné a kézim unkák istennője. V. ö. XV. 80.
2 V. ö. XX. (Append VI.) 25.
3 Hogy Neileus (Neleus), Kodros fia volt M iletos alapítója, 

Kallim. II. himn. 226. is említi.
4 V. ö. Verg. Aen. VIII. 654. Legrand I. 198. szerint A phro

dite szentélyét sűrű magas nádas övezte. K özelében lehe te tt Nikias 
háza (Fritzsche—H iller 272.) V. ö. VII. 79. jegyz.

5 Zeus o v ç i o g  küldi a kedvező szelet. V. ö. Odyss. XV. 475.
6 V. ö. Odyss. IV. 131.
7 A v S á n v a - n  vagy átte tsző  vagy elomló női ruhát ért. V. 

ö, Nikias ^ .n th . Pal. VI. 270. 1.
8 M iletos gyapjúterm elését v. ö, XV. 126. — Theugenis oly 

szorgalm asan fon, hogy nem is elég neki, ha évenként csak egy
szer nyírják meg a juhokat.
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Áldott munkabíró két keze, bölcs szíve sikert szerez. 
15. Hol nem dolgos a nő, s lompos a ház, lomha kezek

[közé
Orsóm, mely velem egy föld fia volt, én nem is

[engedem.
Honszerződ Ephyrát9 hagyva, közénk jött a nagy

[Archiás
S lett aztán szigetünk10 11 gyöngye hazád; s népe erős

[eszes . . .
Lesz gazdád ezután ritka tudós férfi, kihoz kerülsz; 

20. Sorvasztó nyavalyát eltipor és írral ad új erőt.
Mílétos11 gyönyörű városa lesz majd a hazád, a jón 
Parton, s hogyha peregsz: Theugenisünk lesz a

[fonók dísze.
Régi énekesünk régi dalát hozd az eszébe majd, 
Szóljon, hogyha szemét rád veti: ,,Ó mennyi öröm

[lakik
25. Benned, bármi csekély, kedves,12 amit nyújt a

[baráti kéz."

9 E phyrát lásd. XV. 91. (38, jegyz.) és XVI. 83-ban.
10 T qivcckqíois (Mvelóv. T rinakria Szicília neve háromszöghöz ha

sonló alakjáról, vagy m ert három hegyfoka volt. Steph. Byz.
11 M iletos volt a kisázsiai iónok legjelentékenyebb városa.
12 Em lékeztet az Odyss, VI. 208-ra (Sôoiç S'òUyr] re fifoi re).
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A költő annak a m egállapítása után, hogy borban az 
igazság, poharazás közben az általa szeretett ifjúhoz in
tézi szavát. A rra buzdítja, hogy szeresse régi barátját, be
csülje meg és legyen hűséges hozzá. Az idő észrevétlenül 
to v arö p p en ... Ha majd ő is a férfi-korba lép, oly jó ba
rátok lehetnek, mint Achilleus és Patroklos voltak. Ma 
minden áldozatra képes lenne érte a költő, de ha nem 
hallgat rá, úgy kijózanodik, s m ajd hívó szavára sem jön 
(1—40. V.).

♦

A költemény címe: ncaáiy.á, fiúhoz intézett szerelmes 
vers.1 Nyelve — éppúgy mint az előbbinek és a követke
zőnek — aeol. Ezt az aeol nyelvet azonban — akárcsak 
a Herondas használta ión-dialektust — a Kr. e. III. sz.- 
ban már nem beszélték, s így ez csak a költő nyelvi és 
irodalmi tanulmányairól tanúskodik. A nyelvben is Al- 
kaiost és Sapphót követi, mint a versmértékben1 2:

- Ü [ - U U [ - u u | - u u [ - u u |

Az első sor szószerint megegyezik Alkaios 57. töre
dékével.3 Voltak, akik a hasonlóságok miatt tévesen Al- 
kaiosnak tulajdonították ezt az egész költeményt,4 jólle-

1 V. ö. Verg. Eel. II. 2. deliciae.
* Tò uéxoov... 2£arC(fivMv TtEvxáuEroov xEGGaQEsxcu§ex.a6vXXaßov.

Sehol. — ^ .lk .  frg. 25. Bergk PLG. III.4 158. 1. — Sappho, frg. 37., 
102. I.

3 Bergk. i. m. 172. 1,
4 V. ö. Fritzsche 1870. II. 241. 1.

THEOKRITOS XXIX. SZERELMI DAL.



2 66 THEOKRITOS XXIX. SZERELMI DAL.

hét annak theokritosí eredetét kétségtelenül bizonyítja a 
sehol. Plat, Symp, 217. e, Ä következő XXX, sz, dallal 
és a m ár ismert XII, költeménnyel ez képviseli tehát előt
tünk Theokritos szerelmi költészetét.

*

A bájos kis költemény hangja az őszinteség és köz
vetlenség benyomását teszi az olvasóra,5 s így hinnünk kell, 
hogy az érettebb korban levő költő (10. v,) saját érzéseit 
énekelte meg és nem csupán barátait akarta gyönyörköd
tetni lakomázás közben ezzel az Alkaios szellemében írt 
TtçoTQs TiTixáv- nal,6

Cholmeley7 szerint a költemény Theokritosnak a 
szeretett ifjú iránt még a csalódásban is megőrzött lova- 
gias ragaszkodását, továbbá tiszta és gyöngéd érzelmét 
bizonyítja, s egyszersmind tanúságot tesz a mellett, hogy 
költőnk távol állott azoktól a visszaélésektől, melyekre 
az ő korában a görög társadalomban az ilyen barátság ve
zetett.

5 Legrand I. 203., Taccone 291.
6 =  buzdító költem ény, v. ö. W ilamowitz. Bue. Gr.2 164.
7 367. 1-
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Nem tud senki hazudni, ha bort iszik,1 édesem! 
Híven hangzik a szóm íme mámoros ajkamon;
Félőn hordta magában a lelkem a titkomat:
Nem vagy már te enyém igazán, nem enyém szived. 

5. Nincs is már nekem, ó tudom én, fele életem.1 2 
Éltet szép alakod, de reám a halál léséig. 
Boldogságom akard s a nagy égbeli istenek 
Éltét élhetem3 és csak akard — a homály borít.
Hát csak bánat eméssze a hű szerető szivét?

10. Ifjú, vésd kebeledbe a szót, öregebb szavát.
Eljő még az idő, szavamért magad áldanál.
Egy helyt várjon a fészked a fának az ága közt4 
S rút féreg foga ra jta  erőt soha nem vehet. 
Ágról-ágra röpülsz, a tanyád ma ez ágon áll,

15. Holnap másfele szállsz tova, egyre cserélgeted.
Szép arcod ha dicséri akárki csak egyszer is, 
Kedvesbb, mintha a harmadik éve szeretne már,
S három napja  se lenne tiéd, aki rég szeret. 
Dölyföt hirdet a lelked, a büszke dacos kemény.

20. Próbálj hű szerelemre lekötni rokon szivet.
Jó  hír fénye derül a nevedre, ha így teszel,
S nem fog verni kegyetlen igába Eros nyila 
Hej mert férfi szivét keze könnyen ígázza le: 
Bennem megpuhitotta a hajdan erős vasat.

1 Ezekhez a közm ondásszerü szavakhoz hasonlóan kezdődött 
A lkaiosnak egy másik dala is (frg. 53. Bergk PLG. III.4 170. 1,): 
olvos y á q  á^&QúTtois S í o 7Ct q o v , V. ö. Borban az igazság!

2 V. ö. Kall. Epigr. XLI. 1. (Wil.)
3 V. ö. Sappho, frg. 2. 1. sk. (Bergk i. m. 88. 1.) és Catullus LI.
4 Vagyis csak egyet szeress.
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25. Nézem, nézem esennen a bíboros ajkadat,
Voltál már ifiabb, ne feledd: az idő pereg. 
Vénülünk, megaszunk, rohamost fut az életünk, 
Eltűnt zsengekorod soha vissza se kérheted . ..
Csattog szárnya a válla felett, vele elsuhan,

30, S nem tud járni nyomában a gyenge öreg korunk. 
Ó légy hát szelidebb, a szivedbe bevésd a szóm; 
Érted lángol a lelkem, azért könyörülj te is.
S m ajd aztán ha legénypihe felveri álladat,
Hű társad leszek én achileusí5 barát gyanánt.

35. Inkább m ajd a tanácsom a szélbe veted talán
S ,,Ó hagyná valahára a nyugtomat!” úgy rebegsz . . , 
Bár most még aranyalm a után is a kedvedért 
Elmennék s a halottak elé, hol a Kerberos;6 
Leshetsz akkor a házad előtt, csalogass magad,

40. Meggyógyúl a szivem sebe,7 másfele tér utam.

5 Achilleusi b ará t (v. ö. XXVIII. 9. nikiasi feleség, XV. 110. 
beren ikéi lány): A chilleus és Patroklos, kiknek barátsága közmon
dásos volt. V. ö. Bion frg. IX. 6—7. — A régebbi kiadásokban 
— M eineke óta — a következő sorok rendje ez volt: 37, 38, 35, 
36, 39, 40. — Vahlen (De Theocriti idyllio XXIX. Index lectionum 
hibern. 1885/6. =  Ioh. V ahleni Opusc. A cad. I. 312. sk.) azonban 
kim utatta, hogy szükségtelen a hagyományozott sorrend megboly- 
gatása.

6 M ost érted  H erakles m unkáinak elvégzésére is vállakoz
nám: elhoznám a H esperisek aranyalm áit, vagy felhoznám az a l
világ őrét, a K erberost. A szerelm es ember ilyetén túlzása érthető.

7 A költő  rem énytelen helyzetében a kijózanodás gondolatát 
is felveti. V. ö. III. 35. sk., XI. 76.
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THEOKRITOS XXX. SZERELMI PANASZ.

A költőt lázas szenvedély gyötri az ifjúért, aki nem 
szép, de bájos és édesen tud mosolyogni. M ár-már nincs 
nyugta se miatta, pedig az ifjú alig néz rá. Megkísérli 
ielkét a szerelemről lebeszélni: őszülő fejjel már nem il
lik ilyen ifjaknak való dolgokkal foglalkozni. A lelke 
azonban azt válaszolja, hogy ő nem tudja felvenni a küz
delmet Erosszal, kivel még az istenek sem bírnak. Jobb 
lesz tehát, ha tovább húzza az igát, hiszen az ember olyan, 
mint a falevél, melyet könnyen felkap s tovasodor a 
gyönge szellő is (1—32. v.).

*
Ezt az aeol nyelven írt költeményt csak 1864-ben 

fedezte fel Ziegler egyik milánói kódexben,1 melyben a 
szerző megnevezése nélkül a XXIX. költemény és Mo- 
schos Européja között áll. Szövege töredékesen m aradt 
fenn, s olvasása még ma is több helyütt bizonytalan. 
Theokritos szerzőségét az előbbi két aeol nyelv járású köl
teménnyel való rokonsága alapján kétségtelennek tarthat
juk.1 2 Címe ugyanaz, mint a XXIX-é, versmértéke pedig a 
XXVIII-éval egyezik meg. Az itt szereplő ifjú is azo
nos lehet a XXIX-ben említettel.3 Theokritos a költe
mény keltekor már előrehaladott korban lehetett, mert a 
13. sk. sorokban őszülő hajáról van szó.

Bár Wilamowitz4 szerint a költő művészetét Alkaios

1 A m ^osianus B. 75. =  C. Wil.
2 V. ö. Fritzschc 1870. II. 262. sk.
3 Cholmeley 370. 1.
4 Bue. G r.2 164. 1.
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nélkül, — aki forrása volt, — kellőképen nem értékel
hetjük, a leikével való beszélgetés érdekes ötletén kívül 
is rám utathatunk a költeményben előforduló néhány ked
ves képre: az Erosszal való harcot oly lehetetlennek 
mondja, mint a csillagok összeszámlálását; az embert — 
talán az Ilias VI. 146. sk. nyomán — a széltől hányt-ve- 
tett falevéllel hasonlítja össze,

*
Az e költeménnyel foglalkozó számos értekezés kö

zül csak néhányat említünk: Ziegler, Iahn's Jahrb. 1866. 
XCIII. p. 159. sk.; Ahrens, Philol. XXXIII. 589. sk.; I. 
Maehly, Das XXX. Idyll des Theocrit, Basel, 1872.; E. 
Schneidewind, De carmine Theocriti quod dicitur aeolico 
tertio, Eisenach 1873,; L, Kraushaar, Das dritte äolische 
Gedicht des Theokrit, Strassburg, 1877.; I, M. Edmonds, 
Class. Rev. XXV. (1911.) 65. sk. (Lásd Fritzsche 1870.
II. 264.)
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Gyötrelmes, keserű bánat emészt, sajg a szívem belé; 
Újult kétszer a  hold s éget a láz érte szünetlenűl.
Van szebb nála talán — ámde sehol nincsen a föld

[felett
Kellemtől ragyogóbb és ajakon nincs derűsebb

[mosoly.
5. Lelkem m ajd szomorú, m ajd repeső víg öröm árja

[közt;
S búbánatra vigaszt enyhetadó álom ölén se lel.
Jö tt jártába' felém és alig ért rám a tekintete,
Félőn kapta le és nézni se bírt; arca bíborra g y ú lt. . , 
S jobban fájt a sebem, még tüzesebb lángra hevült

[szívem,
10. Ügy ballagtam odább s még szomorúbb mostan az

[életem.
Próbáltam, hogy az ész venne erőt balga

[szerelmemen:
,,Dőrén merre rohansz? Veszted elé? Vége vajon mi

[lesz?
Nem látod: fejeden tél dere már; őszbe vegyül

[hajad . . .
E ljárt m ár az idő, légy okosabb, szürke fejedre nézz. 

15. Rég voltál ifiú! Mit követéd aggon az ifjakat?
Vésd elmédbe a szót: nincs igazán senki se

[boldogabb,
Nincs más, mint akinek szép fiakért szíve sosem 

^  * [hevült.
Most még fürge, erős, mint rohanó erdei szarvasok, 
S más partokra röpül — majd a ladik . . .  J á r  az idő

[— nem áll . . .
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20. Elhull m ajd a virág, mit ragyogó friss kikelet fakaszt* 
S téged mégis emészt egyre a vágy? Nincs a sebedre

[ír?
Ámít képzeleted s éji időn kergeted álmodat?
Nem gyógyít az idő? Nap-nap után nincs feledés,

[vigasz?"
Mit használ a tanács? Balga szivem szó se vidítja fel. 

25. Perlőn visszafelelt: ,,Ó ne reméld, hogy letíporhatod 
Azt a csélcsap Erőst; mert hamarább számba veszed,

[bizony:
Hány csillag ragyog ott fenn a magas mennyei

[téreken?
Mindegy: tetszik-e vagy kínom e sors, már a

[nyakamba hullt
S húznom kell az igát, bármi nehéz, nem

[menekülhetek.
30. M ár így mérte reám, aki magát Zeust is elámitá, 

Kyprist is leveré. Ó mi egyéb? gyönge levél vagyok; 
Kis szellőcske ha kél, szárnyra emel s messzire

[elröpít."



THEOKRITOS EPIGRAMMÁI.

Theokritos neve alatt a kéziratokban1 22 epigramma 
m aradt fenn. Ez a gyűjtemény azonban korántsem öleli 
fel mindazokat az epigrammákat, melyeket eredetileg 
költőnknek tulajdonítottak. Hogy a Theokritos-kéziratok 
22 darabja csak egy része egy előbbi nagyobb gyűjte
ménynek, bizonyítja az Anthologia Palatina és Planudea 
is; ezekben fennm aradt ugyanis néhány olyan epigramma,1 2 
melyeket a Theokritos-kódexek nem ismernek. Sőt Wi- 
lamowitz3 lehetségesnek tartja , hogy régi köveken ma is 
olvashatunk még oly verseket, melyek Theokritostól 
származnak.

Hogy mikor gyüjthették össze elsőízben Theokritos 
epigrammáit, pontosan nem tudjuk megállapítani. Ez 
azonban Meleagros4 korában még nem történhetett meg, 
vagy ha össze is voltak gyűjtve, nem lehetett a gyűjte
mény még kellőképen ismert, mert ő nem sorolja fel 
Theokritost azok között a költők között, kiket koszorú
jába felvett.5

A kéziratokban fennmaradt gyűjtemény kétségtele
nül elárulja a művészi elrendezés nyomait. Az elején van 
hat disztichonban írt bukolikus epigramma, a végén hat 
különböző, lírikus versmértékben írt sírfelirat (epitym- 
bion), a középet pedig tíz (VII—XVI.) disztichonban írt 
sírfelirat, fogadalmi ajándékra, szoborra, reliefre és egy

1 K, C, D.
2 XXm„ XXIV. Wil. és Legrandnál XXV.
3 Textg. 164.
4 Kr. e- I. sz.
5 Wilamowitz, Textg. 122., Legrand II. 119. sk.

A görög bukói íkusok költeményei. 18
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bankházra szánt felirat foglalja el. Ez a tervszerűség 
némelyek szerint6 a gyűjtemény eredeti egysége mellett 
bizonyít, mások viszont az elrendezésben sok szépséghi
bát látnak:7 az egyjellegű epigrammák nem következnek 
mindig egymás után, pl. a VIL, IX., XL, XV., XVI., XIX. 
és XX. sírfeliratok, a XVII., XVIII., XXI. és XXII. szo
boralapzatok feliratai, a V ili., X. és XII. pedig a nem 
bukolikus fogadalmi epigrammák (anathem atika). Sőt a
VII. és XV. összetartoznak mint ugyanannak a sírnak a 
feliratai és mégis szét vannak szakítva. Ezt az összekeve
rést csak részben menti, hogy talán a változatosság 
keresése vezette az elrendezőt.

Mind a gyűjtemény egyes darabjairól, mind az Anth. 
Pál. és Plan.-ban fennmaradt epigrammákról a hozzájuk 
írt magyarázatokban szólunk, s így itt csak azt a kérdést 
érintjük röviden, hogy vájjon igazi epigrammák, valóban 
feliratok voltak-e? Reitzenstein ugyanis Epigramm und 
Skolion című munkájában8 azt állítja, hogy az alexandri
nus-kori költők epigrammái nem voltak igazi feliratok, 
hanem csak költői versenyeken, képzelt nevekkel és kép
zelt alkalmakra költött kis költemények. Szerinte a 
Theokritos neve ala tt fennmaradt gyűjteményt is csak a 
kosi ßovxolog -körben való előadásra szánta a költő.9

Mi Wilamowitz-cal tartunk,10 aki Reitzenstein meg
állapítását nem fogadja el általános érvényű szabályként, 
bár megengedi, hogy sokszor szerepel az epigrammákban 
fiktív név és fiktív alkalom. E gyűjteményben bizonyára 
fiktív sírfelirat a XIX. Hipponaxról szóló, de éppoly 
valószínűséggel hihetjük, hogy a XVII. az Anakreon, a
XVIII. az Epicharmos és XXII. a Peisandros szobrára 
valóban megrendelésre és ércbe, illetőleg márványba vé-

6 Reitzenstein 277. 1.
7 Legrand II. 117. sk.
8 87. sk.
9 I. m. 278. 1.
10 Hell. Dicht. I. 119. sk. V. ö. Textg. 113. sk., ahol még vala

mennyit valódi feliratnak tartotta.
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sésre készültek.11 A Kr. e. III. sz.-ban ilyen szobrokat 
tömegesen állítottak fel, s a megrendelők örvendtek, hogy 
a feliratokat jónevű költővel készíttethették el.11 12

Másik kérdés, hogy vájjon Theokritos valódi alkotá
saival van-e dolgunk, vagy sem? Üjabban az epigramma- 
gyűjtemény, vagy legalább is néhány darabjának erede
tiségét kétségbevonják. Legrand kiadásában13 csak nyolc 
olyant közöl, melyeknek theokritosi eredete bizonyos. 
Ezek az I., V ili., X., XIII., XVII., XVIII., XIX. és XXII. 
Wilamowitz nem valódiaknak jelöli az V., VI., XL, XII. 
és XVI. epigrammát, de a költők szobrára írt finom kis 
költeményeket feltétlenül Theokritosnak tulajdonítja.14 A 
IL, III., IV., V. és VI. Legrand15 szerint csak bukolikus 
jellegük miatt kerülhettek Theokritos alkotásai közé. A
III., IV., V.-ben szereplő Daphnis nagyon különbözik 
Theokritos Daphnisától, az V-nek Pánról szóló sorai pe
dig éles ellentétben állanak az I. mimus 16. sk. soraival.

Verstani szempontból is sok kifogást lehet tenni elle- 
nök. Pl. az I. ep.-ban (1. v.) iá  a {5óda előtt hosszú, a 
IX. ep. 3-ban a nói/xov szóban az első o rövid. Több olyan 
szó is fordul elő bennük, melyek Theokritosnál egyéb
ként ismeretlenek, pl. az I. ep. 5-ben /xcdóg, XI. ep. 6-ban 
«xtxvg.16 Azután az Anth, Pál., melyben a XV., VIL, IX., 
XL, XVI, XX és XXI. epigrammák a VII. könyv 658, 
659, 660, 661, 662, 663. és 664. darabjainak felelnek 
meg, ezeket a Leonidas epigrammái után közvetlenül el
helyezett epigrammákat is Leonidasnak tulajdonítja, s 
csak a 658-nál teszi azt a megjegyzést, hogy az Theokri- 
tosé vagy egyesek szerint Leonidasé. Stílusuk és vers
mértékük azonban Leonidas mellett sem szól,17 s így 
lehetséges, hogy csak a másoló tévedett. A VIII. Nikias-

11 Legrand I. 211. 1.
í2 W ilamowitz, Textg. 117. 1.
13 I. 210. sk.
14 Ta^tg. 117. 1.
15 II. 121. sk.
16 Legrand, Ét. 26. 1. és Bue. Gr. II. 122. — B rinker 74. sk.
17 Legrand II. 120. — V. ö. Geffcken, Leonidas von T arent 13.1.

18*
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szál kapcsolatos epigramma Theokrítos mellett bizonyít.
A kérdést véglegesen eldöntöttnek nem tekinthetjük, 

s az epigrammákat részben vagy egészben Theokrítos 
vagy az ő egyik utánzója munkájának kell tartanunk.18

Valószínű, hogy a V ili. (Nikias), XVII. (Anakreon),
XIX. (Hipponax), XXII. (Peisandros) és esetleg a XIII. 
(Amphikles) epigrammákat kosi és míletosi tartózkodása 
a la tt írta Theokrítos, mert ezek keletre mutatnak.19

I.

(Anth. Pal. VI. 336.)
Hangja emlékeztet a pásztor-költeményekére. Aligha 

készült a múzsáknak és Apollonnak szánt fogadalmi 
ajándékra.20 Valószínűbb, hogy csak egy festménynek21 
vagy mozaiknak, mely csendéletet ábrázolt, esetleg ke
retbe is foglalt felirata volt.22

*
Harmattól ragyogó rózsák koszorúja, kakukfű23 

Sűrű bokra tiéd — szűz helikoni24 sereg;
Vedd a babérfa sötét levelét te pythói25 Apollon:26 

Delphoji sziklatetőn27 ennek a párja  derít.
5. S m ajd lompos bak vére befesti veresre az oltárt, 

Még terpentinfát28 foszt ma a lombjaitól.

*
18 V. ö. R eitzenstein 277. 1.
19 Legrand I. 211. 1.
20 F ritzsche—H iller 284. 1.
21 Edmonds 365-, W ilamowitz, Bue. Gr.2 82.
22 Legrand I. 211. és II. 123. sk. Em lékeztet pompeji falké

pekre  is. W ilamowitz, Textg. 120. 1.
23 ‘'E q-rtvlloi =  thymus serpyllum L. V. ö. Mosch. IL (Appenda 

XIV.) 66.
24 A Helikon a m úzsáknak szentelt hegy Boiotiában. V. ö* 

XXV. (Append. II.) 209.
25 Pytho Delphoi régi neve, innen volt A pollonnak Pythios 

m ellékneve.
26 Az eredetiben I la iá v  =  Apollon. V. ö. V. 79. és VI. 27.
27 Delphoi sziklás m agaslaton, a Phaídriades tövében fekszik^
28 Téçiuvfroç (reçéftivd’os) — pistacia terebinthus L.
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II.
(Anth. Pal. VI. 177.)

Az Anth. Pál. — melyben a többi epigrammától el
különítve áll, — aósortorov-nak mondja. Legrand29 sze
rint eredetileg nem is tartozott a Theokritos-gyüjtemény- 
hez, viszont Cholmeley (373. 1.) és Edmonds (363. 1.) nem 
kételkednek eredetiségében. Ez is egy festmény felirata 
lehetett.30

*
Daphnis31 a hóarcú, aki zeng vékonyka tilinkón 

Pásztori szép nótát, Pánnak32 ajándokot ád:
Éle hegyes gerelyét, nádsípját hozza s a fütyköst,33 

Szarvasbőrt34 s a  szütyőt, alm aszedésre35 valót.
*

III.
(Anth. Pal. IX. 338.)

Egy az alvó Daphnist ábrázoló festményre36 vagy 
reliefre készült felirat.37 Látszik, hogy a költő szereti a 
természetet, s azt igyekszik a városi szobák szűk falai 
közé varázsolni.38

*
Lomb-ágyon fáradt tested felüdíti az álom

Daphnis, amíg hálód vadra les ott a tetőn;

29 II. 122. és 126.
30 W ilamowitz Bue. G r.2 82., Edmonds 365.
31 Lásd I. mimus Bev.
32 V. ö, I. 3., I. 128. és a Syrinxnél.
33 Mind a fütykös (nyúldobó pásztorbot, v. ö. VII. 128.), mind 

a szütyő (tarisznya, v. ö. I. 49., 53.) a pásztorok felszereléséhez ta r 
tozott.

34 Bár a veßqis -t a B akchos-kultuszban is hordták, fölösleges 
it t annak vallásos jelentőséget tulajdonítani és Daphnisban a ßov- 
kóI oi. -társaság egyik tagját látni. Legrand II. 126. V. ö. Herond. 
VIII. 30. ^

35 Az almát lásd V. 44. jegyz.
38 Edmonds 365.
37 W ilamowitz, Bue. Gr.2 82.
38 Wilamowitz, Textg. 121.
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Ellened is hálót vet Pán39 meg a társa Príapos,40 
Sárgászöld repkény41 ága köríti fejét.

5. Lopva leselkednek barlangod előtt, nosza ébredj 
Álmod karja  közül! Talpra, siess, menekülj!

*

IV.
(Anth. Pal. IX. 437.)

Az alexandrinus korban divatos volt az országuta
kon elhelyezett Hermes-szobrokra epigrammát írni.42 Ezt 
utánozza a költő ebben az epigrammában. Egy pásztor 
Priapostól közvetve kéri, hogy szabadítsa őt meg Daphnis 
iránt táp lált szerelmétől, vagy ébresszen Daphnisban is 
viszontszerelmet. Ügyesen teszi fel kérését, midőn har
madik lehetőségre nem is akar gondolni.43 Az istennek 
jutalmul áldozatot ígér, de kérésének kedvezőbb elinté
zése esetére jóval bőségesebbet.

Kedves, bukolikus hangulatot ébreszt a Príaposnak 
szentelt hely ügyes, élénk leírása. A m adárdal elénk va
rázsolja a tavaszt. Sokan44 ezt tartják  az egész gyűjte
mény legsikerültebb darabjának. Bár a benne megnyil
vánuló term észetszeretet Theokritosra vall, Wilamowitz45 
mégsem tulajdonítja neki. Szeretné a Kr. e. II. sz. -ba 
helyezni, s kiemeli nagy irodalomtörténeti jelentőségét. 
Ebben az epígrammaformájú rövid elégiában ugyanis á t
menetet lát a hellénisztikus korból a római aranykori 
költők elégiáihoz.

Emlékeztet Leonidas egyik epigrammájára: Anth. 
Plan, 261-re, amely Cholmeley 373. 1. szerint talán éppen 
Theokrítos eme helyére céloz. Az eleje nagyon hasonlít 
még egy a Kr. e. III. sz.-ból származó knidosi felirathoz

39 Hogy Pan szerette  Daphníst, s hogy Daphnis sem volt min
dig ellene viszonyuknak, tanúsítja az Anth. Pal. IX. 341.

40 Priapost lásd a köv. epigr.-ban. V. ö. I. 21., 81.
41 V. ö. I. 29.
42 W ilamowitz, Hell. Dicht. I. 133.
43 Legrand II. 127.
44 Legrand IL 125.
45 Textg. 121., 201. sk.
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is.46 Ez a szerelmes vers azonban nem volt valódi fel
irat,47 s csak könyvben való olvasásra szánhatta a költő.48

A beszélő — .Wüstemann 403. 1. szerint — gulyás le
het, — Daphnis is az, — aki azért nem megy kérését maga 
előadni, mert Priapos kedveltjei a kecskepásztorok voltak. 
Priaposnak, ennek az ithyphallikus istenségnek kultusza 
a görögök közt az alexandrinus korban terjed t el. Mint 
tekintélyes isten első ízben Philadelphos nagy ünnepi 
menetében szerepel.49 Ő volt az érzéki szerelemnek és a 
kerteknek a védője. A természet teremtő erejét és te r
mékenységét szimbolizáló ithyphallikus szobrát rendsze
rint kertekben helyezték el.50 51

Epigrammánk szerint a szobor háromlábú bakon áll, 
s nem végződik cölöpben, mint a hermák."'1

*

Pásztor,52 a tölgyek alatt fordulj be emitt a csapáson! 
Benn füge törzséből most faragott szobor áll.

Nincs füle s oszlop a combja, borítja a kérge a fának; 
Kyprisnek művét végezni bezzeg erős.

5. Szent telkét a sövény bekeríti, s a szikla tövéről 
Csörgedező forrás el nem apad sohasem.

Illatozó mirtus, ciprus s a babérfa liget je 
S dúsfürtű szőllő hajlik a habja fölé.

És kikelet jöttén a madárszó felveri csendjét.
10. Ott a rigó gyönyörű dallamos éneke zeng.

Ott a fakó csalogány elsírja dalába’ keservét,
Bús ajakán, mint méz, édesen ömlik a dal.

Menj oda szobra elé és kérjed imádba’ Priapost, 
Adja: ne sajgjon ekép Daphnis után a szivem.

46 Kaibcl, Epigr. Gr. 781. — Legrand II. 123. sk.
47 Wilamowitz, Textg. 200. sk. — Edmonds 367.
48 Legrand, Ét. 427.
49 A thenaios V. 201. c. — W ilamowitz, Textg. 200.
50 Lübkers Reallex.8 855. sk.
51 W ilamowitz, Textg. 199.
52 aiTtóXe.
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15. Most hozok egy bakot. Ám ha segít,53 majd
[ á l d o z o k  ú j r a

S  a k k o r  l e s z  p o m p á s ,  h á r m a s  a z  á l d o z a t o m .
T i s z t a  ü s z ő ,  a n y j á t  s i r a t ó  b á r á n y k a ,  s z a k á l l a s  

K e c s k e  v e s z  o l t á r á n ,  h o g y h a  i m á m r a  h a j o l .

*

V.

(Anth. Pal. IX. 433.)
Egy pásztor felszólít egy másikat, hogy különböző 

hangszereken játsszék vele és Daphnisszal együtt. A 
syrinxen kívül említi a kettős fuvolát és a nawtíg-i, melyen 
némelyek54 szerint a pásztorsíp egy faját, mások55 56 szerint 
a lídiai hárfát kell értenünk. Wilamowitz nem tartja  igazi 
epigrammának, hanem csak egy epigrammaíró bukolikus 
kísérletének.50 Edmonds (367. 1.) ezt is festmény számára 
készült feliratnak tekinti.

*

Á l d j a n a k  a  n i m f á k , 57 ó  f ú j j  k e t t ő s  f u v o l á d o n  
F ú j j  é d e s  n ó t á t  s  é n  i s  a  h ú r b a  k a p o k ;

M e g p e n d ü l  c i t e r á m  s  a  g u l y á s  b ű v ö s  d a l a  z e n d ü l :  
D a p h n i s  n á d s í p j á n 58 h a r s o g  a  p á s z t o r i  d a l .

5. Barlangnál, tölgy sátra alatt csendüljön az ének 
S baklábú nagy Pán felriad álmaiból.59

*

53 Az eredetiben  Çv S’ á v a i / evo i j i .  Ha t. i. nem szünteti meg 
Daphnis iránt táp lált szerelmem, hanem viszontszerelm et ébreszt. 
A görögök a tagadást a mai napig is a fej h irtelen  felkapásával fe
jezik ki: y.axavev(» — rábólintok, e llentéte d v a ve v a ,

54 W üstem ann 405.
55 Legrand II. 127.
56 Bue. G r.2 83.
57 V. ö. I. 12.
58 Az eredeti y y ç ô ô e r o v  v t v e v f i a - ja =  Gvgiy!;,  V. ö. V ili. 

18. sk.
59 E llentétben van az I. 15. sk.-vel.
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V I .
(Anth. Pal. IX. 432.)

Az I. bukolikus mimusból már ismert Thyrsis siratja 
itt gödölyéjét, mely farkasnak esett áldozatul. Érzelgős 
hangja nem vall Theokritosra.60 Wilamowitz61 ezt is csak 
epigrammaformájú bukolikus kísérletnek, Edmonds 369. 1. 
pedig ugvancsak festményre szánt feliratnak tartja.

*
Ó  t e  s z e r e n c s é t l e n  T h y r s i s ,  k ö n n y e b b - e  a z  á t o k ?  

H o g y h a  z o k o g s z ,  k e s e r e g s z ,  k é t  s z e m e d  á r j a  ö m ö l ?
E l p u s z t u l t  g y ö n y ö r ű  g ö d ö l y é d ,  H á d é s b e  l e s z á l l ó i t . 02 

F a r k a s  k ö r m e i  k ö z t  é r t e  u t ó i  a  h a l á l .
5. N e m  h a s z n á l t  a z  e b e k  c s a h o l á s a  s e  . . . N y o m t a l a n

[elhullt,
És a szegényke után egy pici csont se maradt.

*

VII.
(Anth. Pal. VII. 659.)

A közszeretetben álló Eurymedon fiatalon halt meg. 
s kis fiút hagyott hátra. Az ő sírjára készült feliratnak 
ez az epigramma, mely ugyanazon a síroszlopon (stélén) 
állott, mint a XV. epigr. is.63 E két epigramma összetarto
zása mellett szól az is, hogy az Anth. Pal.-ban egymás 
mellett állanak: VII. 658. és 659.64

*
S í r  k i c s i  g y e r m e k  u t á n a d ,  a k i t  t a v a s z o d b a ’ r a g a d t  e l ,  

E u r y m e d ó n ,  a  h a l á l ;  s í r b a  k o r á n  f e k ü v é l .
I s t e n i  h ő s ö k  k ö z t  v a n  a  s z é k e d ,  a m í g  i d e l e n t  m i n k  

J ó  a p a  s a r j a  g y a n á n t  v é d j ü k  a z  á r v a  f i ú t .
*

60 Legrand, II. 122,
61 Bug^  Gr.2 84.
62 Az állat is az alvilágba kerül. V. ö. XXV. (Append. II.) 271 

— Cat. Ill 11.
63 W ilamowitz, Textg. 117. — Bue. Gr.2 84.
64 Legrand IL 118. sk.
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V ili.
(Anth. Pal. VI. 337.)

Theokritos miletosi orvos barátjához, Nikiashoz65 in
tézi ezt az epigrammát abból az alkalomból, hogy az egy 
Asklepios-szobrot készíttetett. Nem valószínű azonban, 
hogy a szoboralapzatra szánta volna feliratnak.66

*
Paiéón67 fia68 hát íme Mílétosba is eljött! 

Kort-nyavalyát űző orvos, akit keresett.
S hálás áldozatát Nikias bemutatja naponként, 

Cédrusból69 faragott szobrot is ő emele . . .
5. Éetíon70 mesterkeze nagy díjért remekelte:

Ám, mit a művész ér — ebbe belélehelé.
*

IX.

(Anth. Pal. VII. 660.)
A syrakusai Orthon sírfelirata,71 aki egy éjtszaka 

idegen földön részegen igyekezett haza, s útközben el
pusztult. Az epigramma az Anth. Pal.-ban a tarentumi Leo
nidas neve ala tt szerepel.

*
Vándor, halld, mire int a syrakusaibeli Orthón:72 

Hogyha a bor nehezít, éjtszaka télbe' ne járj.

65 V. ö. XI. 2., XIII. 2., XXVIII. 7.
66 Cholmeley 374., Legrand I. 211.
67 Paieon =  Paian. V. ö. V. 39. jegyz.
88 A pollonnak és A rsinoénak, Leukippos leányának vagy má

sok szerint Koronisnak, Phlegyas leányának a fia Asklepios, a gyó
gyítás istene. Apollód. III. 10. 3.

69 V. ö. VII. 81.
70 Eetion szobrászról egyébként semmit sem tudunk. Nem va

lószínű, hogy a Kall. XXIV. (Wil.) epigr.-ban em lített amphipolisí 
A ietionnal azonos lenne. Legrand I. 212.

71 W ilamowitz, Bue. Gr.2 84.
72 Edmonds 371. 1. szerint O rthon gazdag szicíliai birtokos le 

hete tt, s így az epigramma arra  célozna, hogy hazai nagy birtokai he
lyett csak egy kis föld ju to tt neki idegenben osztályrészül.
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Engem is így ragadott el a sors, távolhaza sarját;
Itt pihenek szomorún mostoha hantok alatt.

*

X.

(Anth. Pal. VI. 338.)
Ez az epigramma az egyébként ismeretlen Xenokles 

zenésznek a múzsák számára felajánlott o ltárára készült 
felirat, Legrand I. 213 szerint az oltárt a múzsák bas- 
reliefje övezhette.

*
Égi kilenc hajadon, néktek hálás adományul

Márványból faragott képet ajánl Xenokles,
„Múzsáknak kedvence" csak így hívják, tudománya 

Hírre segíti s ezért áld ja a múzsa kegyét.
*

XI.
(Anth. Pal. VII. 661.)

Ezt az idegenben meghalt Eusthenes physiognomon 
(arcismerő) sírjára készült feliratot az Anth. Pál. Leo- 
nidasnak tulajdonítja. Wilamowitz73 szerint sem szárma
zik Theokritostól. Eusthenes azonban jól érthette mester
ségét. Barátait ügyesen választotta meg, nem is csalódott 
bennük, mert ezek tisztességes temetésben részesítették, 
sőt még sírfelirattal is megtisztelték.74

*
Eusthenesé75 ez a sír: arcból olvasgata bölcsen. 

Lelkünk mély titkát hirdeti néki a szem.
Hívei illőkép temeték idegent idegenben;

Isteni nászdalokért oly csodamód szereték , . .
5. S holtában, mit a sír kíván, részül juta bőven:

ím' a szegény bölcsészt volt, aki nem feledé . ..
*

73 Bue. Gr.2 85.
74 W ilamowitz, Textg. 115. sk,
75 A mérték kénytelen változtatása. Pontosan Eusthenés — —

lenne. (Vértesy.)
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XII.
(Anth. Pal. VI. 339.)

Demomeles, aki mint xoprjyog viselte egy táncoló kar 
kiállításának költségeit, győzelmének emlékére Dionysos- 
nak tripuson álló szobrot ajánl fel. Wilamowitz76 a paia- 
nai Demomelesre gondol, és az epigrammát a Kr. e. IV. 
sz.-ból szárm aztatja, Legrand II. 129 azonban — bár 
nem tagadja, hogy a tripusok utcájába jól illett volna e 
felírat, — nem lát benne semmi olyat, ami Athénre 
mutatna.

*
Démomelés tripusát,77 Dionysos, néked ajánlja: 

Édesb isten már nincsen az égi tanyán.
Érte igaz mértékhez: a kart diadalra vezette;

Azt ta rtá  szem előtt, ami derék, ami szép.
*

XIII.
(Anth. Pal. VI. 340.)

Amphikles feleségének, Chrysogonának — a laká
sukban elhelyezett — Aphrodite Urania szobrára készült 
felirat. Az Amphikles-név a kosi feliratokon előfordul.78

*
Kypris ez itt; nem a földi.79 Imádd ő benne az égi 

Istennőt. A szelíd Chrysogoná emelé
Amphiklés hajléka alatt, kivel élete páros.

S évről évre virul megszaporodva a ház.
5. M ert teveled kezdék, úrnőm; s aki tiszteli híven 

Égbeliek seregét, boldogan él, gyarapúl.
*

76 Textg. 118. sk., Bue. G r.2 85.
77 E redetileg  rqíitovs mértéke ^  —, az előző szótaggal — k j  — 

lenne. így kénytelen  volt a változtatás v_̂  k j  -ra. (Vértesy.)
78 Paton—Hicks 404. — W ilamowitz Bue. Gr,2 85.
79 A r i à r d a l o  g szó az o v q ü v i o s  e llentéte, tehát az égivet 

szem ben földit, az eszményivel szem ben érzékit jelent. V. ö. P lat. 
Symp. 180. d. A phrodite Pandem osnak A thénben az Akropolis be-
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XIV.

(Anth. Pal. IX. 435.)
Egy Kaikos nevű, idegen származású — így hívták 

Mysía egyik folyóját is80 — megbízható bankár üzlethe
lyiségére vagy bankjának kapujára készült felirat. Wila- 
mowitz81 szerint itt nem szabad olyan utcai pénzváltóra 
gondolnunk, amilyenek Görögországban manapság is 
működnek (octçàyrjg).

*

Városit és idegent szolgál egyképen ez asztal.82 
Adsza a pénzt szaporán! Megvan-e?

[Számba83 vehedd!
Bár vádoljon a gáncs, Kaikosnál biztos a pénzed: 

Nálam amit letevél, megkapod — éj közepén.

*

XV.
(Anth. Pal. VII. 658.)

Ez is a VII. epigrammában említett Eurymedon stélé- 
jén állott.

*

Hadd látom, vándor, többet juttatsz-e a jónak? 
Vagy ha derék, ha silány, mindnek a része

[csak egy?
„Béke lebegjen e hanton" emígy szólj „Eurymedonnak 

Szent feje nyugszik alant. Fedje be könnyen
[a sír!”

*

járatátó l nyugatra szentélye is volt. G alam bbal és gyapjúszalaggal 
d íszített néhány architráv-darab ja  még ma is látható.

80 Strab. XIII. 616.
81 Te*tg. 119.
82 A rqáiteÇa bankot is jelent.
83 A i f j t f y o s -ok szám olásra használt kövecskék voltak. V. ö. 

Hibeh Pap. I. 65. — Legrand II. 129.
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XVI.

(Anth. Pal. VII. 662.)

Ezt a Peristere (Peristera) korán elhalt két kis gyer
mekének sírjára  készült epigrammát az Anth. Pál. Lec- 
nidasnak tulajdonítja. Wilamowitz84 szerint sem szárma
zik Theokritostól, mert ennek konvencionális hangja elüt 
a valódi alkotásokétól.

*

Ó be korán volt még hét évvel a sírba leszállnod, 
Lányka, hogy így megelőzd szép hajadon

[tavaszod . . .
Húsz hold életet élt kis öcsédnek utána epedtél: 

Csöpp lelkét a halál elragadá gonoszúl.
5. Mostoha sors sújtott le Peristera85 rád is; az éltünk 

Búval az égi lakók oly szivesen keverik . . .
*

XVII.
(Anth. Pal. IX. 599.)

Anakreonnak — szülővárosában, a kisázsiai Teosban 
felállított — szobrára készült felirat. Legrand I. 211. 1. 
azt tartja, hogy csak fiktív epigramma lehet, mert a teosi 
iónok ezt a dór nyelvű szöveget nem vésették volna kőbe. 
Wilamowitz86 szerint azonban a Theokritos hírnevére való 
tekintettel megengedhették a dór dialektus használatát is.

Versmértéke az iambicus trim eter és a versus Pha- 
laeceus vagy hendecasyllabus dactylotrochaicus [évósxa- 
ovXXaßov ŰiaXaí'/.siov ) ;

u  u  — uu> — u  — u  — u  
váltakozásából áll.

*

84 Textg. 120. — Bue. G r.2 86.
85 Eredetileg r é q a  a - ja hosszú, de így hexam eterbe a l

kalm atlan. (Vértesy.)
86 Bue- G r.2 86.
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Nézd, vándor, ezt a szobrot itt figyelmesen!
S így szólj, m ajd ha hazádba visszatértél:

Teosban álltam  én Anakreón előtt.
Édesebb dalokat ki zenge nála?

5. Mondd el még róla: szép fiúkba’ kedve telt.
S híven fested az énekest szavaddal.

*
XVIII.

(Anth. Pal. IX. 600.)
A szicíliai Megarából származó87 Epicharmos vígjá

tékírónak Syrakusaiban felállított ércszobrára készült 
felirat. A szobor Wilamowitz88 szerint a színházban állott, 
Legrand (I. 214.) azonban a gyermekeknek a 9. sorban 
való említése miatt (az Anth. Pál. 7iűaiv-]a helyett a kó
dexek ncaoív-\á\. fogadva el) nem ta rtja  lehetetlennek, 
hogy egyik iskolában állították azt fel.

Sokan Epicharmost kosi születésűnek tartva, a szo
bor feállítását a Kosról Syrakusaiba költözött polgárok
nak tulajdonítják,89 akik éppen a Syrakusaiban született 
és Koson huzamosabb időt eltöltött Theokritost bízták meg 
a felirat elkészítésével.90 Egyébként ez az egyetlen epi
gramma bizonyítja, hogy Theokritost szicíliai polgártársai 
is felkérték feliratok készítésére.91

Az 1., 5. és 9. sora trochaicus tetram eter catalecticus

—  u  —  U  —  U  —  ^  —  —  ( U  —  u  —

a 2., 4., 6., 8. és 10. sort egy-egy olyan versus Adonius 
alkotja, melyet egy vagy két rövid, esetleg egy hosszú

szótag előz meg: — U U — o
végül a 3. és 7. sora iambicus trimeter.

*

87 Kaibel, P—W. VI. 34. sk.
88 Buc> Gr.2 87.
89 Cholmeley 375.
90 Legrand I. 211.
91 W ilamowitz, Textg. 159.
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Hangja dór e férfinak, ki alkotott: kómódiát.
Itt áll Epicharmos.

Ó Bakchosunk, élő helyett csak ércszobor. . , 
Néked felajánlja

5. Szép Syrákúsai a térés tághatárú városunk,
M ert otthona itt volt.

Te bölcs beszédek asztagával áldtad ő t . . . ,
S dicséri ez emlék.

Tőle életbölcseséget, hasznos oktatást nyerénk.
10. Kísérje a hála.

*
XIX.

(Anth. Pal. XIII. 3.)
Hipponaxról — aki a gonoszokat még halála után is 

gyűlöli — sírfelirat formájában mond a költő véleményt.92 
Ugyancsak fiktív sírfeliratot írt Hipponaxra Leonidas is.93 
Az alexandrinus kor költői előtt általában igen népszerű 
volt Hipponax: Herondas elődjének tekintette,94 Kallima- 
chos pedig iambusaiban úgy lépett fel, mint az alvilágból 
most visszatért Hipponax.95

Az epigramma versmértéke a Hipponax-használta 
sánta iambus, skázon, choliambus vagy metrum Hippo- 
nacteum:

u  —  u  —  u  —  u  —  —
*

E hant alatt lantos pihen lent: Hipponax,
Gonosz szíveddel messze elkerüld sírját,
De hogyha tiszta lelked és derék törzsed,
Bátran leülhetsz itt, s akár álomnak dőlj.

*

92 W ilamowitz, Textg. 117., Bue. Gr.2 87.
93 Anth. Pal. VII. 408.
94 V ili. 77. sk. — Ezt az epigramm át lefordíto tta Módi M i

hály is, H erondas élete és művei, Győr, 1927., 43. 1.
95 Pap. Oxyrhynch. 1011. Pfeiffer p. 40. — V. ö. Jung, H ip

ponax redivivus, Bonn, 1929.
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XX.

(Anth. Pal, VII. 663.)
W ilamowitz" igazi sírfeliratnak tartja,, mely a kis 

Medeios thrák származású dajkájának, Kleitának sírjára 
készült. Az Anth. Pál. Leonidasnak tulajdonítja. Vers
mértéke az 1. és 3. sorban a XVII. epigrammában is 
használt hendecasyllabus dactylotrochaicus, a 2. és 4. sor
ban pedig versus Archilochius asynartetus, mely egy 
dactylicus tetram eter (— — u  u  — U O — u  w)
és egy ithyphallicus vagy tripodia trochaica ^  ------)
összetevéséből áll:

—  G J GJ  —  w w  —  O w  —  —  'U  —  ---------

(Az eredetiben a 2, sorban a 4. dactylus utolsó rövid 
szótagja helyett hosszú áll.)

*

Thrax97 dajkának emelte kis neveltje:
Medeios s Kleitája nevét iratá e síri kőre.

Mily szép hála dicséri őt a sírban!
Hűséggel neveié a fiút s az is áldja jó98 dadáját.

*
XXI.

(Anth. Pal. VII. 664.)
!

Az Anth. Pál. ezt az Archilochos-szobor számára 
készült feliratot is Leonidasnak tulajdonítja. Versmértéke 
az 1. és 4. sorban a XX. epigrammából ismert versus 
Archilochius asynartetus, a 2. és 5. sorban iambicus tri
meter, a 3. és 6. sorban pedig iambicus trim eter cala- 
lecticus.

*

Állj ide, Archilochosra tekintesz a régi énekesre.
Iambusának híre, haj, mi messze ért,

96 Bue. Gr.2 87.
97 V. ö. Herond. I. 1. (Threïssa), Theokr. II. 70.
98 A x q r i O t u a  — vagy még inkább x.Q7l G rá  — gyakori volt a

A görög bukolikusok költeményei. 19
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Nyugatra elhatolt s Kelet felé szállt.
M ú z s á k  k e d v e s e  v o l t  s  m a g a  i s  s z e r é t é

[ d i c s ő 99 A p o l l ó n .
5. Ha ajka nyilt, oly édesen csendült a dal,

S  h a  p e n g e  l a n t j a ,  h a n g j a  s z ó l t  i g é z ő n .
*

X X I I .
(Anth. Pal. IX. 598.)

A rhodosiak a rhodosi Kamiros szülöttének, Pei- 
sandrosnak, a Herakleia című eposz szerzőjének állítot
ták fel közköltségen azt a szobrot, amelynek talapzatára 
készült e felirat.100 Versmértéke a XVII. és XX. epigr.- 
ból ismert versus hendecasyllabus dactylotrochaicus.

*
E költő szava zenge Zeus fiáról:101 
Harcos karja mikép tepert oroszlánt;102 
Régi énekesek között először 
Peisandros dalolá, Kamiros éke:

5. Hány kemény viadalja volt a hősnek.
S  k ö l t ő j é n e k  a  n é p e ,  ( h o g y  m e g i s m e r d , )
Ércből önti szoborba, ím, alakját.
F o r d u l t  s o k s z o r  a z  é v  h a l á l a  ó t a .

*
X X I I I .

(Anth. Pal. VII. 262.)
Ez a Theokritos-gyüjteményben nem szereplő epi

gramma Wilamowitz103 szerint még Meleagros koszorújá-

sírfcliratokon. W ilamowitz, Bue. Gr.2 87. szerint az epigramma ezt 
fejezi ki: K l e í r a  & ç ô i o f f a  x ç r j o r à  x a l ç e .  V. ö. Legrand II. 130.

99 Az eredetiben J á h o g ,  m ert Apollon Deloson született. V. 
ö. XVII. 67.

i°° W ilamowitz, Bue. Gr.2 88.
101 Zeus fia: H erakles.
102 W üstem ann 413. 1. szerint Peisandros volt az első, akinél 

H erakles oroszlánbőrrel és doronggal jelent meg, s talán az orosz
lán megölését is ő tu lajdoníto tta először H eraklesnek.

103 Bue. Gr.2 88.
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ból származhatik. Ott azonban bizonyára névtelen volt, 
s csak Theokritos IV. id. 31. sora alapján írták később az 
ő javára.

*
Vaj ki pihenhet e hantok alatt?  megmondja az írás:

Glaukénak hívták . . . s most betakarja e sír,
*

XXIV.

(Anth. Pal. IX. 436.)
Ez az Apollonnak szánt régi fogadalmi ajándékok 

elhelyezésére szolgáló új szoboralapzatra készült epi
gramma is csak az Anth. Pal.-ban m aradt fenn. Versmér
téke az 1., 2., 3. és 5. sorban trimeter iambicus, a 4, sor
ban pedig hexameter.

*
Phoibos szentélyét díszíti sok ősi remekmű.
Húsz év letűnt, amíg ez új talapra állt,
S öt évre ez, de hétre az; s amannak ott
Talpa amíg elkészült már két század is elhúnyt,

5, Ha egybevesszük, íme ennyit ád a szám . . .
*

XXV. 104
(Anth. Pal. VII. 534.)

Kleonikos kereskedő nyereségvágyának áldozata lett: 
Koile Syriából Thasos felé hajózva, a Pleias-csillagzat le
nyugvása táján  hajótörést szenvedett és elpusztult. Ez a 
Theokritos-kódexekből hiányzó epigramma semmiesetre 
sem származik Theokritostól. Wilamowitz fel sem vette 
kiadásába. Az Anth, Plan, tévesen két sorát Theokritos 
neve ala tt közli, mindössze ennyi köze van Theokritoshoz. 
Az Anth. Pal.-ban a következő név alatt szerepel: 
-AfawloV A Í  VT ou éôovrog.105

*

104 Legrand II. 131. számozása szerint.
105 E cím eredeti formája, amint Legrand II. 118. Jacobs nyo

mán hiszi: ' A ls^ávSoov A ítioXov fj A vrouéSovrog lehetett.

1 9 *
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őrizd  éltedet, ó ember! Ha viharzik a hullám, 
Tengeri útra ne kélj: kurta az emberi lét.

Lám te szegény Kleoníkos, a dúskincsű Thasos öblét 
Kalmárként kereséd s messze hagyád Szíriát.

5. S kalm árként veszté l. . .  A habokba merült a
[fiastyúk . . ,106

Csillag hunyta után vízbe m erült a hajód . . .

106 A fiastyúk (Pleias vagy Peleias) csillagzatot lásd XIII. 
25-nél.



(Töredék.)

Néhány sorát Athenaios VII. 284. a. tarto tta  fenn. 
Még azt sem lehet megállapítani bizonyosan, hogy mi volt 
e költemény tárgya, és hogy melyik Berenikéről szólt. 
Philadelphos édesanyjáról-e, vagy pedig Magas leányá
ról, a későbbi Euergetes feleségéről, kinek hajáról Kalli- 
machos is írt egy elégiát?1 M indenesetre valószínűbbnek 
tarthatjuk, hogy Theokritos költeményét Philadelphos 
édesanyjához intézte, vagy legalább is az ő emlékére írta, 
akit a XV. 106. sk. és XVII. 123-ban is említett. így ke
letkezését költőnk alexandriai tartózkodásának idejére 
kell helyeznünk.

Euergetes felesége azért jöhet kevésbbé számításba, 
mert Theokritos költeményeiben nem találunk semmit, ami 
a Philadelphos uralkodása utáni időkre utalna.

A 3. sorban említett isten (nő) t is Berenikére vonat
koztathatjuk, hiszen a XVII. 121. sk.-ben is megemléke
zett arról, hogy Philadelphos édesanyját az istenek közé 
emelte és templomot építtetett számára.

*
. . . Hogyha kíván kincses gazdag zsákmányt a

[halásznép,
Kit tenger táplál s habokon háló az ekéje:
Alkonyatórán „szent" hallal tisztelje az istent.
— „Hószínhal" neve, mert ragyogóbb valamennyi

[halaknál, —
5. Ës lia a hálót úgy veti meg, kiemelve a vízből

Terhe lehúzza . , . (kezét).
1 Legrand I. 153. sk.

THEOKRITOS, B E R E N I K E .



A  k é p e k  je g y zé k e .

1. Theokritos  képe a perm i korm ányzóságban 1907-ben nap 
fényre került, a Kr. u. 4. századba tehető  antik ezüsttálon. (B. 
Pharm akow sky, A rchäol. Anzeiger, 1908., 155. 1.) Fr. Studniczka 
ism erte föl az ülő alakban Theokritos képét (Bildnisse Theokrits, 
Festgabe zur W inckelm annsfeier des Arch. Sem inars der U niver
sität Leipzig am, 9. Dez. 1922.). M agyarázata szerint az ábrázolás 
v isszavezethető Theokritos idilljeinek ókori kiadására, amelynek 
cím lapját a költő  képm ása díszítette.

R eliefképünk idilli környezetben ábrázolja Theokritost, amint 
rövid, jobb vállát szabadon hagyó chitonban ül, gondolatokba m e
rülve egy sziklára te t t kőlapon. Feje fedetlen, arca a kor szokása 
szerint borotvált. K ét kezét jobb térdén  összekulcsolja és pedig 
igen jellegzetes módon, m intha hüvelykujjaival verset skandálna. 
Lábán az ujjakat szabadon hagyó, magasszárú, díszes cipő van 
( =  d q ß v l i ö s s ) ,  am ilyet a VII. idill említ (26. v.). Lábánál kutyája, 
ugatva emeli fel fejét gazdája felé. E lőtte a lejtős, fás hegyoldalon 
k é t kecske, az egyik a földön heverve hátrafordítja  fejét, a másik 
kiugró sziklán állva a fa leveleit e s z e g e t i .......................... I. tábla

2. A  tövishúzó fiú. (Bronz. Róma, Palazzo dei Conservatori.
Phot. A linarí.) ...............................................................................IL tábla

3. Ptolemaios Soter, Egyiptom királya Kr. e. 305—285-ig, meg
halt 283-ban. (Ezüst tetradrachm on. British Museum. R. Delbrück, 
A ntike Porträts, Bonn, 1912. Tafel 61., 9.) .......................... III. tábla

4. Berenike, Ptolemaios Soter második felesége, meghalt Kr.
e. 280-ban. (Kyrenéi rézpénz. British Museum. R. Delbrück, A ntike 
Porträts, Tafel 61., 10.) .......................................... ..... III. tábla

5. II. Ptolemaios Philadelphos, Egyiptom királya Kr. e. 285—
247-ig. (Ezüst tetradrachm on. British Museum. R. D elbrück, A ntike 
Porträts, Tafel 61., 1 1 . ) ............................................... ..... HL tábla

6. II. Arsinoe, IL Ptolemaios Philadelphos nővére és második 
felesége, m eghalt Kr. e. 270-ben. (Arany oktadrachm on. Athén. R. 
Delbrück, A ntike Porträts, Tafel 61., 12.) . . . . . . .  HL tábla
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7. II .  Hieran, Syrakusa vezére, m ajd királya kb. Kr. e, 270—
215-íg. (Ezüst érem. British Museum. Guide to the principal coins 
of the G reeks from circ. 700 B. C. to A, D. 270 based on the 
work of Barclay V. Head. London, 1932. P late 38., 21.) . III. tábla

8. A  gyermek Herakles megfojtja a kígyókat. (Márvány, Róma,
Museo Capitolino. Phot. A l in a r i . ) ............................... ..... IV. tábla

9. A z  ökölvívó. (Bronz, Róma, Museo Nazionale, Phot A linari)
V. tábla

10. Polydeukes és A m ykos  a Ficoroni bronzcistán. (Róma, ré 
gebben Museo K ircheriano, most Museo di Villa Giulia; Springer, 
Kunstgesch. I.12 323. 1., 597. á. =  Pecz Vilmos, Ókori Lexikon I. 
581. 1., 241. á.) — A középen Polydeukes a legyőzött Am ykost egy 
fához kötözi. Amykos szolgája a földön guggol, azután jobbra 
A thena, fölötte a győzelm et hozó Niké. Iason lándzsájára tám asz
kodva ül, m ögötte H erakles, majd az éppen k ikö tö tt A rgóról vízért 
megy Hylas. Egy ülő Silenos és egy argonauta ökölvívó gyakorla
to t folytatnak, végül a sziklából oroszlánfejen át ömlő forrás m el
le tt áll egy argonauta, A kép baloldalán, Polydeukes mögött egy 
szárnyas, szakállas férfiú: Sosthenes, a helyi démon, aki az argo
nauták  győzelm ét előre megjósolta. A zután argonauták különböző 
helyzetben, am phorákkal; köztük Kastor, akinek fején sapka van. 
B alra fent ülő ifjú  képében a vidék i s t e n e ..................... ..... 254
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Előszó.

A görög bukolikusok (Theokritos, Moschos, Bion) 

költeményeinek első kötete, mely Theokritos valódi alko

tásait tartalm azta a Technopaignia közé sorolt Pásztorsíp 

kivételével, még 1939-ben jelent meg. Mivel a lezárt kéz

irat m ár 1931. márc. 31 óta várja a kiadást, tisztán gaz

dasági okokra vezethető vissza, hogy nem követhette nyo

mon az elsőt ez a második kötet, amely Theokritos nem va

lódi alkotásait, Moschos és Bion költeményeit s  végül az 

ú. n. Technopaigniát foglalja magában.

Budapest, 1940. augusztus 22.

Módi Mihály.



A gyakrabban használt rövidítések magyarázata.

Beloch2 IV. 1— 2. — Griechische Geschichte von Karl Ju 
lius Beloch. Zweite Auflage. Vierter Band. Die grie
chische W eltherrschaft. 1. Abt. 1925., 2. Abt. 1927. Ber
lin u, Leipzig. W. de Gruyter.

Brinker =  De Theocriti vita carminibusque subditiciis, 
Rostock, 1884.

Brunn — H. Brunn, Die griech. Bukoliker und die bil
dende Kunst. Sitz. Ber. d. kön. bayer. Akad. d. Wiss. 
Philos. Philol. Classe 1879. =  Kleine Schriften III. 
217. sk.

Biicheler =  F. Bücheier, De bucolicorum Graecorum ali
quot carminibus. Rhein. Mus. 1875. (XXX.) 33. sk,

Cholmeley =  The idylls of Theocritus. Edited with intro
duction and notes by R. F. Cholmeley, B. A., — Lon
don, Bell e t Sons, 1919.

Christ6 11. 1. — Wilhelm von Christs Gesch. der griech. 
Litteratur. Sechste Auflage. Unter Mitwirkung von Otto 
Stählin, bearbeitet von Wilhelm Schmid. Zweiter Theil. 
Die nachklassische Periode der griech. Lit. Erste Hälfte 
von 320. V. Chr. bis 100, n. Chr. München, Beck, 1920.

Edmonds — The greek bucolic poets with an english trans
lation by I. M. Edmonds. London, W. Heinemann, 1928.

Fritzsche — Theocriti idyllia. Commentariis criticis atque 
exegeticis instruxit Ad. Th. Arm. Fritzsche. I—II. Leip
zig, Teubner, 1870.

Fritzsche2 =  Theokrits Idyllen. Mit deutscher Erklärung 
von Ad. Th. Hermann Fritzsche. Zweite neu bearbeitete 
Auflage, Leipzig, Teubner, 1869.

Fritzsche-Hiller =  Theokrits Gedichte erklärt von H.
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Fritzsche. Dritte Auflage besorgt von Eduard Hiller, 
Leipzig, Teubner, 1881.

Haeberlin =  Carolus Haeberlin, De figuratis carminibus 
Graecis, Hannoverae, 1886.

Hermann =  Bionis e t Moschi carmina. Recensuit God. 
Hermannus, Lipsiae, 1849.

Hiller, Beitr. — Beiträge zur Textgeschichte der griechi
schen Bukoliker von Eduard Hiller, Leipzig, 1888.

Kaerst2 =  J. Kaerst, Die Geschichte des Hellenismus. 
2. Auflage. I—II. Leipzig, 1926.

Körte, Hell. Dicht. =  Die hellenistische Dichtung von 
Alfred Körte,, Leipzig, Kroner, 1925.

Legrand I—II. =  Bucoliques Grecs. Texte établi et tra 
duit par Ph. E. Legrand. Paris. Soc. d. éd. Les Belles 
Lettres. Tome I. Théocrite 1925. Tome IL Pseudo- 
Théocrite, Moschos, Bion, Divers. 1927.

Legrand, Ét. — Étude sur Théocrite par Ph. E. Legrand. 
Paris, A. Fontemoing éd. 1898.

Niese = z  Geschichte der griechischen und makedonischen 
Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea von B. Niese, 
Gotha I. 1893., II. 1899., III. 1903.

P— W. =  Paulys Real-Encyclopädie der classischen A l
tertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Begonnen von 
G. Wissowa unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenos
sen. Herausgegeben von W. Kroll und K. Mittelhaus. 
1894— 1930. I—XIV., IA—III.A, I— IV. Suppl.

Reich — Der Mimus. Ein litterarentwicklungsgeschichtli- 
cher Versuch von Hermann Reich. E rster Band. Erster 
Teil. Theorie des Mimus. Zweiter Teil. Entwickelungs- 
geschichte des Mimus. Berlin, Weidmann, 1903.

Reitzenstein — Epigramm und Skolion. Ein Beitrag zur 
Geschichte zur alexandrinischen Dichtung von E. Rei
tzenstein, Giessen. 1893.

Rostagni — Augusto Rostagni, Poeti Alessandrini, Torino. 
Fr. Bbcca, 1916.

Sehol. =  Scholia in Theocritum vetera. Ree. Carolus 
Wendel, Lipsiae, Teubner, 1914.
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Susemihl =  Geschichte der g rie eh. L itteratur in der Ale
xandrinerzeit von Franz Susemihl. I—II. Leipzig, Teub- 
ner, 1891.

Taccone — Gli idilli di Teocrito tradotti in versi italiani 
da Ang. Taccone con introduzione e nota. Torino, Fr. 
Bocca, 1914,

Wilamowitz, Bue. Grr — Bucolici Graeci. Recensuit et 
emendavit Udalricus de Wilamowitz-Moellendorff. Edi- 
tio altera correctior, Oxonii e typ. Clarendoniano, 1910.

Wilamowitz, Textg. =  Die Textgeschichte der griechi
schen Bukoliker. (Philolog. Untersuchungen XVIII.) 
Berlin, Weidmann, 1906.

Wilamowitz, Hell. Dicht. =  Hellenistische Dichtung in 
der Zeit des Kallimachos von U, v. Wilamowitz-Moel
lendorff. I—II. Berlin, Weidmann, 1924.

Wilamowitz, R ed .4 =  Reden und Vorträge von Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorff. Band I. Vierte umgearhei- 
tete Auflage. Berlin, Weidmann, 1925.

Wilamowitz, Bion =  Bion von Smyrna, Adonis. Deutsch 
und griechisch von U. von Wilamowitz-Moellendorff, 
Berlin, 1900.

Wilamowitz, Aratos =  Wilamowitz-Moellendorff, Aratos, 
von Kos, Gott. Nachr. Philol. Hist. Kl. 1894. 182, sk.

Wilamowitz, De Lyc. =  Wilamowitz-Moellendorff, De 
Lycophronis Alexandra, Greifswald, 1883.

Wüstemann — Theocriti reliquiae. Recognovit et illustra- 
vit Ernestus Fridericus Wüstemann. Gothae et Erfor- 
diae, 1830.



[(QEOKPITOY) E IIIT A Q I02  BH2N02 BOYKO AGY 
EPQTIKOY.J

(Moschos 111.)

Gyászoljanak a berkek, folyók, virágok, rétek, mert 
meghalt Bion. Sírjanak érte a fülemilék és hirdessék, hogy 
vele pusztult a dór dal. R íjanak a hattyúk, s vigyék hírül 
Thrákiába a dór Orpheus elhúnytát. Nem dalol többé a 
nyájaknak: a tehenek és bikák bánatosan bőgnek, s nincs 
kedvük legelészni (1—25. v.).

Gyászolják őt Apollon, a Satyrosok, Priaposok és Pá- 
nok, a vízi nimfák és Echo; elhullatják a fák gyümölcsü
ket, a virágok pedig elhervadnak. A juhok nem adnak te
jet, a méhek nem gyűjtenek mézet. A mitológiai madarak 
sem búsultak annyira kedveseikért, mint most Bionért. Si
ratják  a fecskék és fülemilék is, mert az énekben ő volt 
a mesterük. Sípja gazdátlan, még Pán sem mer azon vele 
versenyre kelni (26—57. v.).

Búsul Galateia, m ert nem gyönyörködteti őt többet a 
dalával, sírnak az Erosok, sőt maga Kypris is, A Meles 
folyó már két fiát gyászolja: Homerost és Biont. Bion nem 
a harcosokról dalolt, mint Homeros, hanem nyájat legel
tetett és csókra tanított (58—85. v.).

A régi nagy költőket — Hesiodost, Pindarost, Al- 
kaiost, Anakreont, Archílochost, Sapphót és Theokritost 
— saját hazájuk nem siratta meg annyira, mint Biont. E 
versben Ausonia (Itália) panaszát tolmácsolja tanítványa, 
kire m úzsáját hagyta (86—98. v.).

Szomorú a mi sorsunk: a virágok elhervadnak, de ta
vasszal megint új életre kelnek, mi emberek azonban, —

Appendix I. Bion siratása.
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ha egyszer minket eltemettek, — örök álmot alszunk. Az 
elnémult költő sírján csak a béka brekeg (99— 108. v.).

Valami kegyetlen ember mérgezte meg őt, de a bű
nösre az igazságszolgáltatás lesújt. Az alvilágba kerülve 
zengjen a szicíliai istennőnek szicíliai dalt, talán ezzel 
meghatja, — s mint egykor Orpheus felesége, — ő is visz- 
szakerül még a hegyekre (109— 126. v.).

*

Ez a Bion halálát sirató ének a Theokritos-hagyo- 
mányban,1 Theokritos valódi költeményeivel együtt m aradt 
fenn. A kódexek egy része1 2 — bizonyára a 93. sor téves 
értelmezése m iatt3 — Theokritosnak tulajdonítja, mások4 
Moschost vagy Theokritost nevezik meg szerző jeként. 
Bücheler5 * azonban kimutatta, hogy a bukolikusoknak Sui- 
dasnálü hagyományozott sorrendjében nincs semmi okunk 
kételkedni,7 8 s így a három költő így következett egymás 
után: Theokritos, Moschos, Bion. Nem írhatta tehát sem 
Theokritos, sem Moschos, aki Suidas szerint a Kr. e. II. sz. 
közepén virágzott. A szerző Bionnak egy itáliai eredetű 
94. v.) tanítványa (95. v.) volt, aki Sulla korában, a római 
polgárháborúk idején élt.

*

Minthogy a költemény 8., 13-, 19., 25., 36., 45., 50., 57., 
64., 85., 98., 108. és 113. soraiban refrain-szerű versus in- 
tercalaris van, több kiadó megkísérelte ennek alapján a 
szakaszokra való felosztást. Hermans szerint 16 szakaszra 
oszlott, melyek egymásután 7, 5, 5, 7, majd 14, 14, 7,

1 P, H, S é6 V =  3>, L, Tr-kódexekben. — Wilamowitz, Bue.
G r.2 91.

2 Tr. D.
3 Legrand II. 155.
4 Vind. 311.
5 Rhein. Mus. XXX. 33. sk.
8 S. v. Theokritos és Moschos.
7 V. ö. Sehol. Anth. Pal. IX. 440. — V. ö. W eissberger (Mé

száros) Ede, Egyet. Phil. Közi. 1913. 317, sk. 1.
8 72. 1.
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7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 14, 14 sorokból állottak. Ahrens9 
a következő szakaszokra osztja: 8, 5, 6, 6, 11, 11, 7, 7, 
6, 7, 10, 10, 11, 10, 5, 13. Bücheler10 11 pedig így gondolja: 
7 (prooemium), 5, 6, 6, 11, 11, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 
5, 14 (epilógus). A felosztásban való ezek az eltérések leg
jobban bizonyítják, hogy ez a szakaszokra osztás mily in
gatag alapokon áll. Ezért ezt újabban általában nem is 
fogadják el.11

*

A refrain alkalmazásában részben Bion Adonis sira- 
tását, részben Theokritos Thyrsisét utánozta az ismeret
len szerző. Theokritost követte verselésében is, és átvett 
tőle nemcsak egyes szavakat és kifejezésmódokat, hanem 
egész szócsoportokat is.12 Bion költeményeit is alaposan 
ismerhette, mert azokra sokszor céloz: az 5. v. Bion I. 
(Append. X.) 66-ra, a 68. sk. Bion I. 13. sk.-re, a 67. 
Bion I. 80. sk.-re, a 6. v. Bion Hyakinthosára (XIV, frg.), 
az 58. sk. a XIII. frg.-ra, a 82. v. pedig a II. frg.-ra vonat- 
kozhatik. Sőt a 16., 116. sk. és 123. sk. sorokból arra kö
vetkeztethetünk, hogy lehetett Bionnak egy Orpheusról 
szóló eidyllionja is.13

A Bion siratásában levő célzásoknak köszönhető, 
hogy már Camerarius 1530-ban megjelent munkájában — 
jogosan — Bionnak tulajdonította Adonis siratását.

*

A költemény alaphangja éppoly szentimentális, mint 
Bion Adonis siratásáé. A mélabús hangulattól áthatott 
részletek14 mellett vannak azonban olyanok is benne, me
lyeket a kissé unalmas felsorolás jellemez.15

9 Ed. 2. 111. sk.
10 Rh. Mus. XXX. 38.
11 Wilamowitz, Bue. Gr.2 165.
12 V. Legrand II, 156.
13 Knaack, P—W. III. 481.
14 51. sk., 99. sk., 109. sk.
15 37. sk., 86. sk., 116, sk. — Legrand II. 157,
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Dór vizek1 és berkek, keseregjetek én velem: ó jaj! 
Gyászolhattok már ti folyók: nincs drága Biónunk. 
Búsulj árva mező, ligeteknek a könnye omoljon! 
Búbánatra konyítsa fejét a virág is a réten!

5. Gyászbíborba boruljon a rózsa virág, anemóné!1 2 
Megszólal, jácint,3 a betűd! írd  többször az aj-ajt 
Tarka sziromleveledre, ha néma a szép dalos ajka.

Fel sikelos4 5 * múzsák, csendüljön a bánatos ének! 
Sűrű lombsátorba-panaszló bús csalogányok,1 

10. Hol sikelos habját csorgatja a hűs Arethúsa,
M ondjátok neki: halva Bión pásztor7 s vele együtt 
Meghal a nóta is, és többé dór dal8 szava nem cseng.

Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének! 
Strymónnak9 hattyúi,10 11 velem harsogjatok: ó jaj!

15. Ajkatokon sirató ének szomorú szava zengjen,
Mint amikor fájó panaszos dalotok tör az égbe.31

1 Az A rethusára céloz. V. ö .  10. és 77. v. A kezdő sorokat 
V. ö .  Theokr. VII. 74. sk.

2 V. ö. Bion I. (Append. X.) 65. sk., ahol arról van szó, hogy 
Adonis vércsöppjeiből rózsa, A phrodite könnyeiből pedig anemone 
fakadt.

3 V. ö. Theokr. X. 28.
4 Sikelos — szicíliai, mert ez volt Theokritos hazája.
5 V. ö. Theokr. I. 136.
3 Az A rethúsa a syrakusai öbölben levő Ortygia szigetén a mú

zsáknak szentelt forrás volt. Lásd Mosch. III. frg.-nál.
7 V. ö. Bion frg. IV. 4.
8 M ert a bukolikus költészet nyelve a szicíliai dór dialektus volt.
9 A Strymon thrákiai folyó.
10 V. ö. Theokr. V. 137.
11 Célzás az ú. n. hattyú-dalra.
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Tudja mag Oiágros valamennyi leánya12 s a nimfák 
Bistón13 tájékán: nincs, nincs m ár dór dalos Orpheus! 

Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének!
20. Volt a gulyák kedvence, de haj, többé sose nótáz, 

Nem csattog soha m ár a magányos tölgyfa tövében.’4 
Plútón mellett most ajakán Léthé15 dala zendül. 
Némák m ár a hegyek s a bikák, az üszők epedeznek, 
Nincs kedvük legelészni, kesergőn szerte bolyongnak.16 

25. Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének!
Ó be korán mentél, te Biónunk! Könnyez Apollón, 
Ja jgat a sok Satyros17 s ébenfürtü18 Priapos-nép.19 20 
Pán sóhajtva siratja dalod s berkeknek a mélyén 
Kránis-kar2j kesereg, csermelyt duzzaszt fel a könnyük.21 

30. Áchó22 sírva kiáltoz a bérceken, ó de te hallgatsz,
S ő m ár nem harsogja szavad többé. A halálod 
Elfonnyasztja a réti virágokat23 és a gyümölcs hull. 
Birkáink teje mind elapad, mézünk se gyarapszik, 
Sejtje között pusztul te utánad a méh a köpűben.

35. Ó minek is mézet szüretelni nekünk, ha te nem vagy ? 
Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének! 

Tenger partja  alatt így nem búsult soha Seirén,24

12 Oiagros volt Orpheus ap ja  (Apollód. I. 3. 2.). Itt Orpheus nő
véreire és a thrákiai nim fákra kell gondolnunk.

13 T hrákiát B istoniának is nevezték a Bistonis-tóról, illetőleg 
tengeröbölről.

14 V. ö. Theokr. VII, 88. ßk.
15 A Lethe alvilági folyó, melyből a halo ttak  örök feledést ittak. 

V. ö. Verg. Aen. VI. 705. sk.
16 V. ö. Theokr. I. 74. sk.
17 V. ö. Theokr. IV. 62.
18 M sZáyyX atvoi.

16 A különben mezítelenül ábrázolt Priaposok (máshol rend
szerint egyesszámban, v. ö. Theokr. I. 81.) a  gyász jeléül feketét öl
tenek, mint Ovid. Met. V ili. 777. sk.-ben a Dryasok.

20 Kranis =  vízi nimfa. V. ö. Theokr. I. 22.
21 V. ö. Bion I. (Append. X.) 33. sk.
22 Acfîb (Echo): Oreias, a visszhang nimfája.
23 V, ö. Bion I. (Append. X.) 76.
24 Bücheier coni. A Seiréneket már a Odyss. XII, 39, sk. és 

158. sk. említi. Számuk az Odyss.-ban még kettő, később három. Fé-
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Szirtfokon ily fájón soha nem csattog csalogány-dal, 
Rengeteg ormokon így még nem gyászolt soha fecske,25 

40. A lkyonért26 Kéyx soha nem vijjong keserűbben,
42 Kék hullám tetején így nem sír Kéryios27 ajka,
43 Messze kelet völgyében a Hajnal büszke fiának 

Sírhalmán Memnónnak a szárnyasa nem zokog ekként,28 
Mint a Bión holtára előtör a bánat a szívből.

45. Fel sikelos múzsák, csendüljön a  bánatos ének! 
Fecskemadár, csalogány, akiket nótája vidított,

lig m adár-, félig lányalakban képzelték el őket, akik bűbájos daluk
kal magukhoz édesgetik és megölik a hajósokat. Az alex, korban ke
letkezett mítosz szerint büntetésből váltak Seirénekké azok a leá
nyok, akik Koré elrablásakor a kíséretében voltak és nem védelmez
ték őt meg. Apoll. Rhod. Arg. IV, 889. sk, — Zwicker, P—W. II IA 
299. sk. — Ábrázolásuk látható az Ókori Lex. II. 798. 1. 740. á.

25 A bánatosan éneklő csalogányt (Aëdon) és fecskét (Cheli- 
don) a következő mondában em lítették együtt: Aëdon Pandareos 
leánya, Polytechnos felesége és Iiylos anyja volt. Mivel Polytechnos 
Chelidont, Aëdon húgát elcsábította, a két nővér bosszúból megölte 
Ityloßt, Polytechnos fiát. Az istenek A ëdont csalogánnyá, Chelidont 
pedig fecskévé változtatták. V. ö. Prokne és Philomela mondájával.

2a A lkyonnak (— Halkyon, A lkyone), Aiolos és Kanake leá
nyának férje Keyx trachisi király  volt, Keyx egy tengeri vihar a lkal
mával elpusztult, a tenger pedig holttestét rávárakozó felesége elé 
sodorta. Az asszony bánatában a tengerbe vetette magát. Az istenek 
m egszánták őket és m indkettejüket jégm adarakká változtatták. 
(Ovid. Met. XI. 410. sk.) A monda más változata szerint (Apollód.
I, 7. 4.) a házaspár magát gőgjében Zeusnak és H érának nevezte, 
am iért az istenek büntetésből változtatták  őket m adarakká és pedig 
Keyxöt búvárm adárrá, A lkyont pedig jégm adárrá,

27 A sehol. Theokr. VII. 57, (Antigonos 23. Keller Rerum nat 
scrip t, gr. min. I. 8.) szerint a jégm adarakat — ha megöregedtek — 
x ty r^og - oknak nevezték. Mások szerint ez volt a hím -jégmadár neve. 
Mivel Keyx és A lkyon története u tán feltűnő a jégm adár említése, 
a  sort interpolatiónak ta r tja  Legrand II. 160.

28 Memnont, Tithonos és Eo6 (Hajnal) fiát Achilleus ölte meg. 
H ellénisztikus monda szerint hamvaiból az ú. n. Memnon-madarak 
keletkeztek (Ovid, Met. XIII. 576. sk. — Paus. X. 31. 6.). A monda 
más változata szerint M emnónnak halálán  kesergő barátai váltak 
m adarakká s jöttek időnként panaszolni Memnon sírjához (Legrand
II. 160.), Memnon s írjá t később Egyiptomba helyezték, s összefüg
gésbe hozták az ú. n. M emnon-szobrokkal, (Plin. N. H. XXXVI. 58.)
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S dalra tanított, fák koronája alá telepednek,
Karba' siratják őt és sírva felelget a többi 
Erdei bús repeső. Most nyögjetek árva galambok.

50. Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének! 
Sípod most kire száll? sóvárgott, drága halottunk! 
Vaj ki merészelné fuvolád érintni ajakkal?
Ó hisz benne liheg most még a lehellete szádnak,
S megzendül még benne ma is visszhangja dalodnak. 

55. Pánnak ajánljam -e tán? Ha ugyan vetekedni merészel 
Nótáddal s nem fél, hogy nem zengné soha p á r já t . . .

Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének! 
Sírhat a szép Galateia29 is, elbűvölve figyelt rád; 
Parti halom tetején melléd települt, ha daloltál.

60. Nem Kyklopskép fújtad a dalt. A ttó l fut ijedten 
Szép Galateia s a hangod a sósvíznél neki kedvesb. 
Hullámházából jő most is a marti homokra,
Árván ül, lesí-várja, ha tán megszólal a sípod.30 

Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének!
65. Múzsáink adománya veled szállt, pásztor, a sírba: 

Lány szívet-gyujtó ölelése, a csókja legénynek . . . 
Gyászbaborulva zokognak a testednél az Erősök.31 
Jobban vágyódik Kypris te utánad a csóknál,
Melyet Adonisnak hűlő ajakára leh e lle tt. . ,32 

70. Másodszor keseregsz te folyó, harsogva özönlő,
Búsongsz újra Mêlés;33; rég gyászba taszíta Homéros, 
Kalliopa34 bűvös csengésű dalnoka; mondják:
Szép fiadért zokogón zúdulva morajlik a hullám

29 V. ö. Theokr. VI. és XI. — Bion frg. XIII.
30 A fordítás Ahrens szövegét (ßoüg Sé ri asto vo/isvei) követi. 

Az újabb kiadóknál (Wilamowitz, Legrand, Edmonds): ßs<*s S' én  asto 
vofisvei.

31 V. ö. Bion I. (Append. X.) 80. sk.
32 V. ö. Bion I. (Append. X.) 13. sk.
33 A kisázsiai Ioniában Smyrna m ellett folyik el. Forrásánál — 

még Pausam as (VII. 6. 6.) idejében is — m utogatták azt a barlan
got, melyben állítólag Homeros ír ta  költeményeit. Homerost — mint 
Meles folyamisten fiát — nevezték Melesigenesnek is. (Prokl. 
Chrest. 1.)

34 K alliopét ta rto tták  az epikus költészet múzsájának.
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75, Könnyed; most másik fiadért új gyászban
[epedhetsz , , .

Mindkettő forrás kedvence. Merítget az egyik 
Hippukrénéből35 * s az a hűs Arethúsa vizéből, 
Tyndareos tündér lányát30 ez dalba köszönti,
Dalija Thetis sarjá t 37 és Atreidés Menelaost;38 

80, Nem harcról, könnyről, Pánról zengett az a másik, 
Pásztort énekel és dallal megy a nyája nyomában, 
Ró pásztorsípot,39 s hangjára szökellnek üszői,40 
Szép a jakat csókolni tanítgat,41 Erós is örömmel 
Száll kebelére, S a nóta szavával bűvöli Kyprist.

85, Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének! 
Gyászt ölt érted a város,42 a vár valamennyi, Biónunk! 
Jobban megsiratott Askré43 is Hésiodosnál, 
Pindarosért se zokognak emígy boiotisi berkek,44 
S Alkáiost se kesergi szülőhona Lesbos,45 * a bájos;

90, Teosi föld ekként sosem áldoz az énekesének,40
Archilochost47 Pároson48 nem könnyezik úgy soha;

[Sapphó
S mind telesírja a tenger ölét, most újra pereghet

35 A ‘l7t7Covx(>ijvi], melyet a Pegasos fakasztott — ezért Pagasís 
— Boiotiában, a Helikon oldalán a múzsáknak szentelt forrás volt. 
Paus. IX, 31, 3,

38 V. ö, Theokr. XVIII. 5, — Paris Helene elrablásával adott 
okot a tró ja i háborúra,

37 Achilleus, V. ö, Theokr. XVII. 55.
38 V. ö. Theokr. XVIII. 1.
39 V. ö. Bion II. frg
40 Ad. cord. Hartung: ëd-ekyev. (Vértesy).
41 Talán a Diokleia-ünnepre céloz. Theokr. XII. 30. sk.
42 T. i. Syrakusai.
43 Hesiodos a Helikon tövében fekvő boiotiai A skra városában 

született.
44 Pindaros hazája is Boiotiában volt: a Thebai melletti Kynos- 

kephalai. Boiotia azonban sohasem volt erdőkben gazdag. Legrand 
II. 162.

45 A lkaiœ  is, Sappho (92. v.) is a Lesbos szigetén fekvő Mity- 
lenéből származott. V. ö. Theokr. VII. 52.

48 V. ö. Theokr, Epigr. XVII. 3.
47 V. ö. Theokr. Epigr. XXI.
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Városa is dalodat sóhajtja, a szép M itylena.49
Sír ma Syrákúsaiba' Theokritos.50 Én magam íme
Ausón51 fájdalm aknak a dalnoka lettem. A hangom 

95. Pásztori dalra szokott. Nótámnak a mestere voltál,
Rám száll dór múzsádnak az éneke. Másnak örökbe
Hagytad a kincseidet; dalodat magam én örököltem. 

Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének!
Ó mikor elhervad kertünkben a mályva virága,

100. Szárad a zöld zellernek52 a szára, lehajlik az ánizs,53
Új élet vár még rájuk: kikeletre fakadnak . . .
S mink a dicsők, a hatalmas, erős, bölcs emberek!

[Egyszer
Érjen utói a halál, becsukódik a sír mi mögöttünk,
Nem múlik soha mély álmunk, aluszunk örök éjben.5* 

105. íme te is némán feküszöl, föld hantja borul rád.
S tűrik a nimfák, hogy békén brekekézik a béka!55
Nem nagyon irigylem! Nótája ugyan kinek is kell? 

Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének!
Gyilkos ölő méreg mardosta Biónom az ajkad.

48 Paros szigete volt Archilochos szülőföldje. V. ö. Theokr. 
VI. 38.

49 E sor után  Markos Musuros betoldott hat sort, melyekben 
a samosi Sikelida6 ( =  Asklepiades), a kydoni (krétai) Lykidas (v. ö. 
Theokr. VII. 13.) és a kosi Philitas bánatáról szólt. Az újabb k iadá
sok ezt a betoldást nem közlik. Vértesy ezeket a sorokat is lefor
dította:

Pásztori dalnok, akit csengő nótára segített 
M úzsáink áldó kegye, sírva kesergi halálod.
És sír Síkelidás, a Samos szeme fénye. Kydonnak 
Népe között, akinek mindig nevetett szeme, búsan 
Könnyez most Lykidás. Sóhajtozik egyre panaszlón 
Triopidák polgára, Aleis melléki Philítás.

50 A kódexek szerint év ôè 2vqax.ooíoioi Gsón^irog. Ezt követi a 
fordítás. Üjabban Wilamowitz az év-t el-re javította, s így a helyes 
értelem: A syrakusaiak szám ára te Theokritos vagy,

51 Ausonián Itá liá t értették.
52 V. ö. Theokr. III. 23.
53 &v7]9bv. V. ö. VII. 63.
54 V. ö. Cat. V. 4. sk. Soles occidere et redire possunt: nobis 

cum semel occidit brevis lux, nox est perpetua una dormienda.
55 V. ö. Theokr. VII. 41.

A görög bukolikusok költeményei II. 2
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110. Ó de mikép nem vált keserű leve mézre a szádban? 
Ember volt az a szörny, akinek vad lelke keverte? 
Mérget szánt nótás a jakadnak!’0 A dal sem igézte?

Fel sikelos múzsák, csendüljön a bánatos ének! 
Sújtsa le őt a Diké5, keze! S én gyászomba merülök; 

115. Könnyzuhatagba' kesergem a végedet. Ó ha tehetném, 
Tartaros3S éjét, mint Orpheus,39 mint hajdan

[Odysseus’
S Alkeidás01 járnám. Hadés házába leszállnék,
Hadd látnám zendűl-e dalod Plútón közelében?
Hadd halljam, hogy’ zengsz odalent? Kórát'1" ha

[köszöntöd,
120. Fújj neki egy sikelos dalt, édes pásztori nótát!

Hisz’ sikelos lányként játszott a nagy Aitna tövében,"' 
Dór dalokat dúdolt még akkor a parton;"4 az ének 
Kedve szerint lesz . . . S tán, mint Orpheus

[visszaszerezte
Pengő lantja szavára jutalmúl Eurydikeiát. . .

125. Drága Bión bércünkre kerülsz te is újra . . . Ha
[bírnám,

Plúteusnak íúnám éretted a pásztori sípom . . .
56 Sokan (Bücheler 37. sk.) ezt a mérgezési történetet nem fo

gadják el hitelesnek és azt tartják , hogy ezt a gyászdal szerzője csak 
Bion hirtelen bekövetkezett halálának m agyarázataként ta lá lta  k’.

57 Dike ( =  Iustitía) az igazság istenasszonya.
58 T artarosnak eredetileg a Titánok börtönét nevezték. Itt egy

értelm ű az alvilággal.
59 Orpheus feleségéért, Eurydikeiáért ment le az alvilágba. Bű

bájos dalának hatása a la tt vissza is nyerte feleségét, de csak azzal 
a feltétellel, hogy nem tekint vissza őt követő feleségére, míg a 
földre nem érnek. Orpheus azonban visszanézett.

60 Odysseus (v. ö. Theokr. XVI. 51.) Kirke tanácsára kereste 
fel az alvilágban Teiresias jóst, hogy tőle további sorsát megtudja.

61 H erakles — Alkeidás, mert Perseus, Amphitryon apja Al- 
kaios fia volt (Apollód. II. 4. 5.) — Eurystheus király parancsára a 
K erberost hozta fel az alvilágból.

82 Kora (Kore =  Persephone) Demeter leánya az alvilág k irály
nője, akit Hades (Plútón, Pluteus) Szicília szigetéről rabolt el. V. ö. 
Theokr. XVI. 83. sk.

03 V. ö. Theokr. I. 65.
64 V. ö. Bion III. frg.



Appendix II. Az oroszlánölő Herakles.

(HPAKAH2 A E 0N T 0& 0N 02.)

(Theokr. XXV. )

Herakles a földművesnél (H PA K A H 2 TTP02 ArP()lKON).

Egy öreg földműves elmondja az előtte ismeretlen 
idegennek — Heraklesnek, akit csak a 71. sorban nevez 
meg a költő —, hogy mily nagy területen legelésznek 
Augeias király gulyái, megmutatja neki istállóikat s a 
király szolgálatában álló emberek kunyhóit. M ajd meg
kérdi: talán Augeias királyt keresi-e? Herakles igenlő 
válaszára örömmel értesíti arról, hogy Augeias éppen itt
hon van fiával, Phyleusszal együtt. Készségesen vállalko
zik arra, hogy hozzá elvezesse az ismeretlent. Látva rajta  
az oroszlánbőrt, kezében meg a hatalmas dorongot, igen 
kíváncsi: ki lehet az idegen? De szerénysége visszatartja 
a további kérdezéstől. Útközben rájuk támadnak a kutyák. 
Az öreg elkergeti őket, de nagy megnyugvással látja, hogy 
ezek a derék állatok az ő távollétében mily hűségesen őr
ködhetnek (1—84. V.).

A szemle (EIIIIIQAH 2I2).

Esteledett. Augeias óriási gulyái és nyájai éppen 
most tértek haza legelőikről végeláthatatlan sorban. A sok 
pásztor és szolga szorgalmasan dolgozott az istállókban az 
állatok körül. Mindeniknek megvolt pontosan a teendője. 
A király, fiának és Heraklesnek társaságában ellenőrizte 
őket. Hen^kles elcsodálkozott az állatok ilyen nem is sej
tett tömegén, melyet a napisten ajándékozott fiának, hogy 
ezzel őt a földön a leggazdagabb királlyá tegye. A tehe
neken kívül van itt 300 fehér és fekete, majd 200 tarka



2 0 (THEOKRITOS XXV.) AZ OROSZLÁNÖLŐ HERAKLES.

bika s végül még a napisten 12 szent bikája. Ez utóbbiak 
voltak a legharciasabbak s ezek közt is különösen 
Phaëthon. Mihelyt ez Heraklesen észrevette az oroszlán
bőrt, nekirontott s szarvával fel akarta öklelni, de a hős 
hatalmas erejével, szabadkézzel legyűrte őt. Herakles te t
tét csodálkozva látták a király és a jelenlevő pásztorok 
(85— 152. V.).

*
Phyleus és Herakles elhagyják a tanyát és a város 

felé haladnak. Phyleus megemlíti, hogy egy argosi ember 
beszélt nekik valami hősről, aki Nemeában egy oroszlánt 
elpusztított. Miután látta Herakles rettentő erejét és a 
nála levő oroszlánbőrt, megkérdi tőle: nem az ő nevéhez 
fűződik-e ez a csodálatos tett?  Erre Herakles részletesen 
elmondja, hogy Eurystheus parancsára hogyan ölte meg a 
szörnyeteget, melyen a fegyver nem fogott, s hogy hogyan 
nyúzta le a bőrét — sok hiábavaló kísérletezés után — 
az oroszlán saját körmeinek a segítségével (153—281. v.).

*

Ennek a — a kódexek egy részében eklogainak neve
zett, epikus stílusban írt — költeménynek mai összefoglaló 
címét Az oroszlánölő Heraklest — bizonyára a harmadik, 
legterjedelmesebb rész alapján — csak Theokritos egyik 
első kiadója, Kallierges adta.1 Az első rész címe azonban 
(Herakles a földművesnél), valamint a második résznek az 
Ilias IV. énekére emlékeztető címe (Szemle) még a köl
temény szerzőjétől származhatott. Bizonyára a harmadik 
résznek is volt címe, de ez elveszett.1 2 3 Nem lehetetlen az 
sem, hogy az első rész címe az egészre is vonatkozott.0

*
Mint a Theokr. XIII. és XXIV., ez is a Herakles-mon- 

dával foglalkozik. A költő magával a hőssel beszélteti el4 
az Eurystheus szolgálatában elvégzett első munkáját, a

1 Hiller, Beitr. 60.
2 Wilamowitz, Textg. 220.
3 Legrand II. 67. V. ö. Fritzsche 1870. II. 167.
4 Ez nem volt eredeti invenció. Hiller, Beitr. 62, 2. j.
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nemeai oroszlán megölését, abból az alkalomból, midőn 
ugyancsak Eurystheus parancsára megjelenik Augeiasnál, 
hogy a király óriási állatállom ányának sok év ala tt felgyü
lemlett trágyáját egy nap ala tt takarítsa el- Erről a költő 
nem tesz ugyan említést, de más forrásokból tudjuk, hogy 
Herakles ezt is elvégezte az Alpheios- és Peneios-folyók- 
nak5 vagy a Menios-folyónak6 az istállókon való keresztül- 
vezetésével. Panaszkodik is az Odyss. XI. 621. sk.-ben 
Odysseusnak, hogy egy nála hitványabb embernek kellett 
szolgálnia. A ráró tt 12 munkát azonban Athena és Her
mes tanácsára mégis elvégezte, m ert ezeknek fejében vi
szont az istenek halhatatlanságot ígértek neki.7

A nemeai oroszlánról m ár Hes, Theog. 327-ben meg
emlékezik. Feldolgozták a mondát régebben a rhodosi Pei- 
sandros, aki a VI. sz.-ban írt 12 könyvből álló Herakleia 
c. eposzt,8 és a halikarnassosi Panyassis, Herodotos nagy
bátyja, aki a perzsa háborúk idején ugyanilyen címen 14 
könyvre terjedő eposzt alkotott.9 Ezeknek bizonyára volt 
hatása e költemény szerzőjére is. Kallimachos Aitiájában 
is szerepelt a nemeai oroszlán története.10 Szerinte a ne
meai játékok megalapítása az oroszlán megöléséhez fűző
dik.11 Valamivel később a krétai Rhianos is írt Herakles- 
ről eposzt.12

*
A költő ebben a kis eposzban a legendás hőst igye

kezett a  mondák világából a saját korába áthelyezni, s cso
dás tettét — mint egy kiváló atléta erőteljesítményét — a 
valószínűség látszatával felruházni. Ezekkel a tulajdonsá
gokkal emlékeztet Theokr. XXIV-re és Kallimachos He- 
kaléjára.13 Heraklest falusi környezetben úgy m utatja be,

5 Apollód. II. 5. 5.
6 Paus. V. 1. 10.
7 Diód. IV. 10. — Gruppe, P—W. III. Suppl. 1020.
8 Epic. Gr. Frg. Kinkel p. 248. sk. V. ö. Theokr. XXII. epigr
9 Kinkel i. m. 253. sk.
10 F?^. 6., 130., 140. Schneider.
11 Gruppe, P—W. III. Suppl. 1030.
12 iMeineke, Anal. Alex. 171. sk,
13 Legrand, Poésie A lexandrine 99. sk.
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mint egy okos vadászt, aki lesből szeretné áldozatát elej
teni, s a lehetőségig kitér a vaddal való szemtől-szemben 
való mérkőzés elől.14

Magában a történetben nem tehetett tanúságot a 
költő különös alkotóképességéről, hiszen a mondát készen 
kapta, az előadásmódba azonban sok eredetiséget vitt bele. 
A pásztoréletből kedves képeket tár elénk: a hatalmas 
nyájak esti hazatérését (86. sk.), a kutyák heves tám adá
sát (68. sk.), a napisten féktelen bikáinak rajzát (129. sk.). 
Természetszeretetét és jó megfigyelőképességét bizonyítja 
be, midőn a felhőknek az égen való szakadatlan tovasuha- 
násáról (89. sk.), a fák közt elterülő tanyákról és istállók
ról (18. sk.), vagy a szőllők mellett húzódó kis ösvényről 
szól (155. sk.).15

Szereplőit jól jellemzi: az öreg parasztot az idegen 
iránt tanúsított szívességével, bőbeszédűségével, kíván
csiságával és gondosságával; Heraklest pihenése közben is 
úgy állítja elénk buzogánnyal és oroszlánbundával, hogy 
óriási erejéről mind jobban-jobban meggyőződhetünk. Az 
első részben megismert hős a másodikban a bikát fékezi 
meg, s ezzel előkészít minket a harmadikra: az oroszlán 
megfojtására.16

Mind nyelvi, mind metrikai szempontból sok hasonló
ságot m utat a homerosi eposzokkal, de még a néha szó
szerinti átvételek sem rontják le a költemény értékét; így
is az eredetiség és életteljesség benyomását teszi.1'

*
Sokan emeltek kifogást a költemény teljessége ellen. 

Vannak, akik szerint az eleje hiányzik,18 mások szerint be
fejezetlen.19 Wilamowitz20 azt igyekszik bebizonyítani,

u  Legrand, II. 69. sk.
15 Legrand II. 70.
10 Taccone 252.
17 V. ö. Legrand IL 70. — A régebbi epikusokhoz való viszonyát 

lásd L. Genther, Über Theokrit XXV. und Moschos IV. (Progr. d. 
kön. Gymn. zu Luckau, 1891.) és E. Frohn, De carminé XXV. 
Theocriteo quaestíones selectae (Halis Saxonum, 1908.).

1S Fritzsche 1870. II. 166.
19 Cholmeley 354. 1,
i0 Textg. 219.
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hogy az elején nem lehet hiányos, mert el sem képzelhető, 
hogy Heraklesnek milyen kérdésére felelne az öreg. Tac
cone21 szerint Herakles ilyen kérdést tehetett fel az elve
szett kezdő sorokban: „Mondd nekem, jó öreg, ez az 
Augeias birtoka, ezek az ő nyájai?“

A 84. és 85. sor közt is hiányt lát Hermann22 is, mert 
a földműves a saját házába vezette Heraklest, s a 85. sor
tól kezdve minden átmenet nélkül mégis egyszerre csak a 
király társaságában találjuk őt. Mindezeket a nehézsége
ket elkerülhetjük, ha elfogadjuk azt a helyes megállapí
tást, hogy ennek a három könyvre vagy énekre oszló kis 
eposznak egyes részeit a költő szándékosan nem kapcsolta 
össze szorosan, s már eredetileg így alkotta meg, ezzel a 
balladákra emlékeztető szerkezettel.23 Az alexandrinus kor 
költői a terjedelmes eposznak ellenségei lévén, szívesen 
adtak munkáiknak ilyen töredékszerű jelleget. Az egyes 
részek így, a köztük hiányzó szerves kapcsolat nélkül is 
mintegy kiegészítik és előkészítik egymást.24 25 *

*
Másik kérdés, hogy vájjon ez a kis eposz Theokritos 

eredeti alkotásának tekinthető-e vagy sem. Ha nem, ki le
hetett a szerzője?

Nyelve, stílusa, verselése nem mutat lényeges eltérést 
Theokritos valódi alkotásaitól. A tárgyat is kedvelte 
Theokritos, sőt a XIII. 6-ban talán éppen erre a költe
ményre céloz. A mindennapi életből vett bukolikus képek 
is Theokritos mellett szólnak, s nem lehet egyetlen komo
lyabb okot sem felhozni Theokritos ellen.2" E kis eposz 
költői értékét senki sem akarta elvitatni, s mindenki elis
meri, hogy méltó Theokritoshoz vagy Kallimachoshoz.2<‘ 
Fritzsche27 kétségtelennek tartja, hogy Theokritos a szerző

21 251. sk.
22 Opusc. VIII. 324. — utána Fritzsche—H iller 255.
23 Wilamowitz, Textg. 218. 6k. — Taccone 251.
24 Legrand, li . 68., Poésie Alex. 154. sk.
25 Taccone 253. sk.
28 Legrand II. 70. ,»
27 1 87 0. II. 166. sk.
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és hogy a költő ifjúkorából származik. Cholmeley23 is a 
Theokritos szerzőségét bizonyítja, s neki tulajdonítja a 
Moschos neve ala tt fennm aradt M egarát is: az elbeszélést 
mindkettőnél a szereplő szájába adja a költő, mindkettő 
inkább családias, mint heroikus jellegű. Herakles itt izmos 
atléta, a XXII-ben Polydeukes kiváló ,,sportsman”. A 
természetfölötti elem hiányzik itt is, a XXII-ben is.28 29

Ókori bizonyságunk azonban Theokritos szerzősége 
mellett nincs.30 Az egyetlen Trikliníos tanúsága nem dönt
heti el a kérdést, m ert nála a nyilvánvalóan nem eredeti 
alkotások m ellett is ott van a Theokritos neve.31 Ezért a 
legtöbben óvatosan nem foglalnak állást sem Theokritos 
mellett, sem ellene.32 Egyesek megállapítják, hogy ha nem 
is Theokritos volt a szerző, az illetőnek sok közös tu la j
donsága volt vele.33 Mások szerint jó költőnek kellett írnia 
még a Kr. e. III. sz.-ban.34 Végre Hiller35 * 37 a Moschos Mega- 
rájával való számos rokonság alapján mindkettőt egy is
meretlen költő alkotásának ta rtja .30

*
A művészi ábrázolásokon Herakles csaknem mindig a 

nemeai oroszlán bőrével látható.3. Az oroszlánnal való 
küzdelmét többi munkájával együtt számtalanszor ábrázol' 
ták. (Lásd 1. képünket, 34. 1.) Paus. V. 11. 5. említi az 
olympiai Zeus templomban Panainosnak egy, e tárgyról 
szóló festményét; a templom metopéi is Herakles munkáit 
ábrázolták.

28 29. 1.
29 Cholmeley 36. 1. szerint Kosról való első hazatérése után 

283. és 275. között Szicílián írhatta.
30 Edmonds 301.
31 Hiller, Beitr. 59. sk. — Legrand Ií. 71,
32 Fritzsche—H iller 245. ßk.
33 Legrand IL 71. — Ét. 17. sk.
34 W ilamowitz, Textg. 79., Bue, Gr.2 165.
35 Beitr. 60. sk.
38 V. ô. Fritzsche 1870. II. 168., Taccone 249. sk. — C. Prinz, 

De Theocriti carmine XXV. et Moschi carmine IV. Diss. philol. Vin- 
dob. V. 1895. 65. sk.

37 V. ô. Furtwängler, Roscher I. 2145.
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És az öreg szántó, aki ballag ekéje nyomában 
M unkájába' megáll, aztán megszólal emígyen: 
„Szívesen elmondom mindjárt, mit tudni kívánnál. 
Vándorokat védő Hermès1 bosszúja ne érjen!

5. M ondják: legbőszebb a haragja az égi lakók közt, 
Hogyha utas néptől sajnálja az ember a jó szót. 
Nézd, ez a sok jószág mind Augeiásnak a nyája!
S van neki másfele még, m ert nem legel itt

[valamennyi.
Egy részük legelészik a Heilissónnak1 2 a partján.

10. Másik am arra tovább Alpheios3 szent vize mellett; 
S szőllős Buprasion4 síkján; no de itt is akad még . .. 
Tenger birkáját nyájanként várja karámjuk.
Hát aztán csordája; csak úgy hemzsegnek a réten!
Itt csalogatja a bő legelő! Sose hervad a fűve.

15. Ménios5 árja-helyén a lapályon, a  széna be édes! 
Zöldek a harmattól víz járta  vidékei mindig.
Bezzeg a sok villás-szarvú tulok itt kap erőre.
S mind valamennyi gulyának az istállója amott áll, 
Nézz oda, túl a folyón, jobbról láthatni felőled.

20. Boglárfáknak6 örök koronája szegélyzí a tájat,

1 Az útvédö Hermésnek utcasarkokon é6 útkereszteződéseknél 
á llíto ttak  szobrot.

2 A Heilisson (Helisson) Elis egyik folyója. Strab. VIII. 338.
3 V. ö. Theokr. IV. 6.
4 Buprasion bor- és búzatermő vidék Elis északi részén. V. ö. 

Ilias XI. 756.
5 A hagyomány egy része szerint (Paus. V. 1. 10.) ezt a Menios 

folyót vezette be H erakles Augeias istállóiba, hogy Apollód. II. 5. 5. 
szerint ötödik m unkáját elvégezhesse.

6 Platanus orientalis L.
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És halavány vadolajfa ligetben imádjuk Apollont,7 
Nyájak védőjét, a mi égi, hatalmas urunkat. 
Földmivelő népeknek a házai nyúlnak amarrább: 
Mink gondozzuk a kincses urunk roppant birodalmát. 

25, Háromszor hasogatja ekénk az ugarnak a hátát,
S néha bizony négyszerié puhítjuk a magnak az

[ágyát,
Szőllő tőkéjét gondos munkás keze óvja.
Telve a kád aztán, ha a nyár heve érleli fürtjét. 
Bölcs Augeiásnak birodalma e végtelen alföld.

30. Mind e kalásztermő dűlők, tengernyi gyümölcsös, 
Addig amerre a csermely ömöl, fel egészen a bércig." 
És mink szüntelenül, naphosszant túrjuk a földet.
S mint afféle cselédek elélünk itt a mezőben.
Szólj inkább te magad most már, magad érzed a

[hasznát;
35. Milyen szél hajto tt hozzánk, mi hozott e vidékre? 

Augeiást keresed, vagy tán a tanyákbelí néppel 
Volna beszélni valód? M indjárt hozzá igazítlak, 
Indulhatsz a szavamra! Hiszem, nem satnya a véredé 
Azt mondom: te veled se nagyon mérkőzik akárki.

40. Büszke leventét hirdet a termeted; égi szülőknek 
Gyermeke tűnnék így ki a földi lakók seregében.“ 
Zeus daliás m agzatja felel neki ilyen igékkel;
„Jó öreg, Augeiásszal epeiosi1" földnek urával 
Volna beszélni valóm, csakis érte kerültem e tájra. 

45. Nincs ma talán itt közietek és városban időzik?
Őrködik állam ügyén, s perdöntés mostan a dolga?11 
Adj mellém öregem valamely szolgát kalauznak! 
Olyat, akit tifelétek a nép becsül: egy — tanyabírót.

7 Apollon ( v ó f i i o i )  volt a nyájak és pásztorok védője. V, ö. 
Theokr. V. 82—3. — Kallim. II. himn. 47,

8 W ilamowitz tulajdonnévnek tekinti: A kroreia Elis északi ré 
szének hegyes vidéke. P—W. I. 1200.

9 V. ö. Hóm. himn. V. 213. sk.
10 Epeios, Endymion fia Elis k irálya volt. Epeiosoknak nevezték 

Elis északi részének lakóit. Itt =  elisiek. P—W. V. 2717.
11 A királynak a nép véneivel való ítélkezése a patriarchalis 

kor királyainak egyik fő ténykedése. V. ö. Ilias XVI. 387.
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Van neki szólni valóm, s akad is, mit kérdeni tőle.
50. M ár úgy szabta az ég: egymásra szorulni a

[sorsunk . . .“
Nyílik a vén szántónak az ajka e szókra telelvén: 
„Mennybelieknek a gondja kisért utadon bizonyára 
Mind amit óhajtnál, hamarost el is éri a szíved. 
Augeiás itthon van, a Napnak a sarja12 13 közöttünk, 

55. És deli vére, dicső Phyleus-fia szinte körünkben. 
Tegnap jött haza éppen a városból, s e napokban 
Jószágán vizsgálja, mikép dolgozzuk a földjét.
M ert hisz még a király maga is forgatja fejében: 
Jobban női a vagyon, ha saját szeme méri a gondját. 

60. Menjünk hát no elébe, legott hozzája vezetlek. 
Nálunk járt a tanyán gazdánk, ott lelni siessünk.“ 

Szól s m indjárt indul, sok minden jár az eszében: 
Rettenetes buzogánya s a vad kacagánya ijeszti. 
Vájjon merre lehet neki otthona? tudni szeretné.

65. Nyelve hegyére tolul kérdő szava: szólani nem mer. 
Hátha talán sietős ú tjába’ zavarja beszédje?
Másnak a gondolatát ellesni ki bírja közülünk? 
Messzire voltak még, s az ebek jöttükre neszeinek,' 
Lábdobogás rezzenti, s a vad szaga hajtja  elébük.

70. Jobbról és balról szörnyű csaholással iramlik 
Heraklesre14 ebek falkája; de vén vezetőjét 
Farkcsóválva köszönti körűlugrálva örömmel.
Kapja magát az öreg, kavicsokkal ijeszt a kutyákra, 
Kergeti őket odébb, rájuk ripakodva keményen.

75. Végre lerázza a vándorról s ugatásuk el is hal.
Ámde szivében örül, hogy a hű ebek akkor is őrzik 
Ébren a ház táját, ha magukra maradnak. Ekép szól: 
„Nagy jót szántak az égi lakók minekünk ez ebekben, 
Hej de derék társunk a kutyánk, aki hallgat a szóra. 

80. Ó be nagyon nagy kár az eszének a híja, ha tudná,

12 Augeias Helios napisten fia (Apollód. I. 9. 16.), Phyleus apja 
(Apollód. I*  5. 5.).

13 E jelenet em lékeztet az Odyss. XIV. 29. sk.-re.
14 Csak itt nevezi meg H eraklest, de a 38. sk. és 63. sorokban 

előkészített rá.
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Kit ne ugasson meg, kire szálljon a mérge, bizonnyal 
Nála különb jószág nem akadna semerre a földön, 
Csakhogy hát iszonyú módon mérges, harapós, vad." 
Hangzik a szó s a majornak az udvara nyílik előttük.13

85. M ár paripáit a Nap fordítja az égi vidékre,
Alkonyodik; hazatér a kövér birkáknak a nyája.
És az akolba, karámba szorulnak a bő legelőről. 
M ajd a gulyák lépkednek: ezernyi tuloknak a rendje, 
Mint a fehér felhők fenn úsznak az égi mezőkön,

90. S szállnak előbbre előbbre, tovább szakadatlan az
[égen,

Hogyha a thrák boreás, a notos15 16 * 18 szele kergeti őket. 
Szél szárnyán siető felhőt vaj számba ki venné? 
Nincs soha végük, amint vágtatva tolulnak az égre. 
Egyiket űzi a szél szaporán, s m ár tomyosodik más. 

95. Ömlik a végnélkűli gulyáknak az árja  szünetlen, 
Megszűkül valamennyi nagy út, s még telve a róna, 
Hömpölygő sokaságuk a szántót ellepi végig.
Hangos ökör-bőgés bődül s bár tágas az állás,
Tömve tulokkal, amíg a karámba' nyüzsögnek a

[birkák.
100. Ölberakott kézzel bezzeg nem is ült a cselédség, 

Dolga a tengersok jószággal volt neki bőven.
Itt a tehén lábát szíjjal lebilincseli egyik,
— Ránehezűl a kemény békó — úgy lát a fejéshöz, 
O tt a szopós borjút anyjához ereszti a másik,

105. Szívja mohón langy, enyhetadó anyatejnek a nedvét. 
Gondja im ennek a sajt, annak sajtár a kezében. 
M ajd a bikát aklába terelgetik és az üszőket.
S Augeiás szeme lát mindent, mindenfele ott van; 
Nézi: a pásztornép vagyonát gondozza-e híven,

110. Oldala mellett já r fia, és gondokba merülten

15 Mint a bevezetésben említettük, az első részt ezzel a sorral 
sokan (Hiller, Beitr. 60.) nem ta r tják  befejezettnek. Couat, La poésie
Alex. 404. 1. szerint a hiány csak látszólagos, a költő szüksegtelen-
nek ta rto tta  a részletezést.

18 A Boreas északi, a Notos esőt hozó déli szél.
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H éra k lés  k íséri a ga zd á t tág -tan yaszerte .
L elk e sz ilárd  k őszá l az a c é l k eb eléb en  a hősnek, 
A m p h itryon  ivad ék a  sosem  döbbent a szivében ,
És a király kincses telkét bámulja csodálva. . .

115. Emberi elme nem is vélné, álomba' se hinné,
T íz gazd án ak  a k in cse  h ogy  en n y i leh etn e, nem

[egynek,
F ö ld i k irá lyok  k özt a le g e lső  n yájak -u rán ak . 
M arháját, ten ger-vagyon át a  N ap  ad ta  fiának:
F ö ld  k erek én  neki ju sson  a legtöbb  n yáj; m aga óvja , 

120. J ó szá g á t á ld ón  gyarap ítja , seg íti sikerre.
C sord áját a  fián ak  a kór soha nem  tized e lte ,
Bár sokszor letarolja reményét pásztori népnek. 
Villás szarvú, büszke gulyája csak egyre növekszik, 
Fordul, múlik az év s mindig szebben gyarapodnak. 

125, Mind élők a kicsiny borjúk s az üszők sokasodnak. 
Háromszáz bika rój ja a réteket a tehenek közt, 
Csillámlószőrü, hólábú s másfele kétszáz 
Rőt bika jár, szerelemre mohó, tehenek seregében. 
És a gulyák közelébe' tízenketten legelésznek 

130. Szent marhái a Napnak, a hattyú-színbe sugárzók. 
Nincs a kaszás lábú tulkok közt párjuk a réten.
B ő leg e lő  füvén  soha sem  k evered n ek  a többi 
C sorda közé, m indig  m áshol távo l v isz  az út jók.
És ha a sűrűből fen evad  fa lk á ja  eléron t,

135. És a csalit szélén legelő tulkokra reátör,
Vadszag után a tusába ezek csörtetnek először, 
Harsan a bősz moraj ajkukon és a tekintetük éget. 
Harci, szilaj daccal vezetőjük, erőben az első 
Volt mindig a büszke Phaethón,17 pásztori népek 

140. Égbeli csillagként nézték; valamennyi tuloknál
Csillámlóbb, ragyogóbb; fénylő csillagnak a mása. 
Sárga oroszlán rég cserzett bőrére dühödten 
Héraklésre iramlik; a hős szeme méri döfését.
S n^jg a vitéz bordái felé suhan ércfeje, nyomban 

145. Megtöri még útján erejét a  levente vasökle. 17

17 Az Odyss. XXIII. 246 így nevezi Eos egyik lovát.
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Bal szarvát leszorítja, kemény nyaka földre hanyatlik 
Megroppant]a, lebírja dühét és visszataszítja 
Vállal a vad rohamát a vitéz, kifeszülnek az izmok 
Rettentő karján mereven kidagadva könyöktől.

150. Bámúl elképedve a gazda, vitézi fiával,
Phyleússzál s villásszarvú tulkoknak az őre 
Nézi a hős szörnyű erejét, csoda néki a látvány.1*

* * *
Áldott földekről város fele ballag a két hős: 
Héraklés, a hatalmas-erős s Phyleus, a királyfi.

155. És amikor mentőkben az országúira kijutnak;
S fürge sebes lábbal szaporán gyalogúinak a végét 
Érik, a szőllők közt a tanyáknál nyúlik az ösvény, 
Zöld erdő mélyén kanyarog, halovány nyoma látszik; 
Ott történt, Zeusnak sarját szólítja a társa.

160. Augeiás fia így kezdé, lépdelve előtte,
Vállán át a fejét fordítja feléje beszélvén:
,,Rég tudok én rólad, pajtás, valamit; ha te volnál, 
A z  vagy-e hát igazán, tűnődve keresgeti elmém . . . 
Jö tt egyszer hozzánk Argosból egy deli férfi.

165. Mondta: achájai18 19 vér, Heliké20 vízparti hazája.
Tőle tudom hírét, az epeiosi21 nép a tanúja,
Argosban letiport egy hős, — hisz a két szeme

[látta —
Föld népét gyötrő rettentő sárga oroszlánt.
Volt a tanyája a Zeus telkén Nemeának22 a berke. 

170. Nem tudom: Argos szent talaján sarjadt-e családja? 
Tíryns földje nevelte a hőst? A hazája Mykéné? 
így valahogy mondá. De a törzsöké fája egészen

18 Cholmeley 359. 1. az átm enetet itt is töredékesnek látja. A 
bika legyőzését v. ö. Toldi IX. énekével.

18 A chaia Peloponnesos északi tartom ánya. Az achaiait ,,görög“ 
értelem ben használja.

20 Helike A chaia egyik városának neve. Paus. VII. 1. 3. V. ö. 
Theokr. I. 125.

21 L. föntebb a 10. jegyz.
22 A Zeus-kultuszáról híres Nemeában, Argolis erdős vidékén 

ta rto tták  3 évenként a nemeai játékokat. V. ö. Paus. II. 15. 2.
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Perseusig23 24 25 * nyúlik, ha szavát jól őrzi a keblem.
Ügy hiszem én, mást nem szült arra nagy Aigialeia! 4 

175. Csak te lehetsz az a hős; kacagányod hirdeti büszkén,
Míg válladra borul, szörnyű erejét a karodnak.
Mondssza nekem híven, hadd halljam, amit szivem

[óhajt,
Valid meg hős: igazat sejték, vagy a jós szava tévedt?
Az vagy-e hát, akiről az achájai szóla minékünk, 

180, Kit Helikének a városa szült? Ugy-e nem csal a
[lelkem?

Hogy birkóztál meg magad azzal a bősz fenevaddal?
Csörgedező vízét ontó Nemeába- ’ hogyan tört?
Hisz nem igen kószálnak az argosi tájon-0 e szörnyek!
Nem lelnéd társát, más földnek a háta hazájuk.

185. Errefelé csak a medve tanyáz, csak a vadkan, a
[farkas.

Nem győztünk mi ezért bámulni a hősi kalandon.
Voltak, akik nem is oly könnyen hitték, csak a vándor
Csacska meséjének mondták, figyelők örömére . . .“
Szól a királyfi, legott tágít is az út közepéről:

190. Jobban férnek el így egymásnak az oldala mellett,
Jobban is éri fülét így Héraklésnek a hangja.
Ballag a hős mellette tovább s így nyílik az ajka:
„Augeiás fia, halld, amiről kérdezgetel engem.
Hajszálig kitaláltad, amint sejtéd magad, úgy van. 

195. Azzal a rémisztő fenevaddal, hogy verekedtem?
Hogyha kivánod tudni tusám, halld, sorra regélem.
Nem felelek rá, honnét jö tt?27 Aki róla beszélt, mind

23 V. ö. Theokr. XXIV. 73.
24 Aigíalos sikyoni k irályról nevezték Sikyont, Argost, Achaiát, 

sőt az egész Pelopormesost is A igialeiának, lakóit pedig Aigialees- 
nek. Paus. II. 5. 6., Apollód. II. 1. 3., P—W. I. 957.

25 Pausanias II. 15. 2. a nemeai oroszlán barlangját Kleonai és 
Nemea közé helyezi.

28 Az eredetiben '/ar’ 'ArtlSa. Apis argosi királyról, Phoroneus 
fiáról nevöfcték így A rgost és az egész Peloponnesost. V. ö. Kallim. 
himn. I. 14. — Apoll. Rhod. Arg. IV. 1564.

27 Hes. Theog. 327. szerint a nemeai oroszlán a Chimairátó! 
származott. Mivel a történeti korban ezen a vidéken oroszlán nem
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M ást va llo tt, nem  akadt, aki tudta az argosi nép  közt. 
Ü gy leh et, á ld o za tér t b osszú s isten n ek  az á tk a28 

200. ő s i  P h orón eu sn ak 29 v érét p u sztítan i küldte.
M in t a fo lyam n ak  az árja  a p artjá t tép d esi, m arja, 
Z sák m án yolt a vad  is  m in d en fe le , ám de leginkább  
B em b ín ek 30 te lk én  a p an asz sose  h a lt e l az ajkon.
H át ezzel hajto tt engem vészes viadalba 

205. Eurystheus; a dühös fenevadra vadászni kiküldött. 
Fogtam az íjam at és öblös puzdrám teletömve 
Vesszőkkel, megyek is markolva nehéz buzogányom, 
Sziklakemény vadolajfa husáng, kérgét le se hántám. 
Szent Helikon31 bércén jártam ban akadt az utamba. 

210. Ügy téptem ki egész törzsét szívós gyökerével.
És, odaérve, amerre csatangol a gyilkos oroszlán, 
íjam nak sodrott idegét kifeszítem a gombra,
És sóhaj röptű vesszőm kiveszem tegezemből.
Lesből fürkészőn kémlelve a bősz fenevadra:

215. Hátha talán sebesebb a szemem s iram át megelőzi. 
M ár delelőn van az égen a nap, de semerre se látszik 
Egy nyoma, néma a táj ; bőgése se hallszik a vadnak. 
Nem szántják az ugart, munkás egy sincs a mezőben, 
Puszta a szántóföld . . . Nincsen, ki nyomára vezessen. 

220. Mind a tanyákba szögezte a népet a sárga ijedtség . . . 
Erdős bérei tetőn csak odábbra, odábbra nyomúlok, 
Hadd látnám erejét; vele szembe kerülni be vágyom! 
Alkonyaton végül hazakúszik a völgyi zugába.
Vértől ittas;32 dús lakomának a sárga sörénye 

225. Csapzottan hordozza nyomát, s villám a szemében. 
Vér csatakos mellén, nyaldossa a nyelve a száját.

élt, azt mondták, hogy a nemeai oroszlán az égből vagy a holdból 
po ttyan t le. Sehol. Apoll. Rhod. Arg. I. 498. — Plut. fac. in orbe 
lunae 24. — Gruppe, P—W. III. Suppl. 1028. sk.

28 V. ö. Hes. Theog. 328. sk.
29 Phoroneus argosi királyról, Inachos folyamisten fiáról nevez

ték így az argosiakat. Paus. II. 15. 5.
30 Bembina Argolisban, Nemea közelében fekvő helység. Strab. 

V III. 377.
31 A Helikon a múzsáknak szentelt hegy Boiotiában.
32 Utánozza az Odyss. XXII. 401. sk.-t. Cholmeley 361.



Meghúzom magamat sűrű bokroknak a mélyén; 
Várom, amint közelít a csalitban a bérei csapáson. 
Célozom a véknyát balról, de hiába röpítem.

230. Éles a  nyíl, nem bír mégsem húsába hatolni,
V isszalövelli a bőre, lepattan a fűre a vessző.
S erre a szörnyeteg is felkapja a  vörhenyes arcát, 
Meghorkan s kémlőn szállong a tekintete szerte, 
Tágra nyitott szájában a prédaleső foga fénylik.

235. S m ár azalatt újabb vessző röppent idegemről:
H ajt a harag, hogy előbb hiába röpült a kezemből, 
Mellét éri a vadnak a nyíl, a tüdőnek a táján,
S nem tud a bőre alá fúródni a kínokat osztó.
Lába elé hullott bágyadtan akárcsak először.

240, Céloznám harmadszor, a lelkem a bősz düh emészti. 
Megpillant a vad is: szikrázó tűz-szeme rámles.
Rőt hosszú farkát combjához verdesi mérge,
Máris iramlani kezd, a nyakán, a tusának a láza 
Megduzzaszt ja a vérnek erét, s a sörénye meredten 

245. Röpköd; félkarikába feszül íjként a gerince.
És keskenyre szorul hasa táj a, a csípeje, véknva.
Mint a kerékgyártó, kocsiját aki gyártja remekbe, 
Vad füge jól hajlós gallyát alakítja kerekre.
Tűzbe megedzi előbb, az ülést, a szekérre feszítni . . .  

250. És a kerekre hajolt gally elszabadúl a kezéből;
Egyet gördül, útnak iramlik, s messzire pattan:
Ügy készül pattanni felém a hatalmas oroszlán, 
Véremet ontani vágyva. Balomba ragadva az íjam 
Kétrétben paizsul szegezém a palástom elébe.

255. Jobbom a száraz-aszott tuskó buzogányt suhogatva 
Vakszeme táján  sú jtja  fejére; s a sziklakemény fa 
Meghasad és széthull az olajfa-husáng feje búbján. 
Ám a kegyetlen szörny nem tud rohamában elérni: 
Földre előbb dobban, reszketve se bírja a lába.

260. Már lekonyítja fejét, a szemére borul a vak éjjel: 
Ö ss^kavarta a vad velejét a fejében ütésem.
Látva a kínoktól tépett testét elaléltan,
Még mielőtt éledne megint s erejére fakadna 
Nyíl nem -járta nyakának az izmát összeszorítom,
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A görög bukolikusck költeményei 11. 3
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1. HERAKLES KÜZDELME A NEME AI OROSZLÁNNAL. 
(Szarkofág. Róma, Santa Maria della Minerva.)

265. Eldobom íjam, a bőr tegezem lehajítom a földre,
Két kézzel fojtom, s nem ereszti nyakát a vas öklöm. 
Háta mögül, hogy a karma a képemet össze ne tépje, 
S két lábammal a földre nyomom le a vadnak a testét, 
Ügy tiporom hátát, s combjára szorítom a térdem. 

270. Míg rövidebb hörgésben a pára kíszámyal
És a sötét Hádés birodalma fogadja be testét.33 
Egy gondom m arad ám: a bozontos bőrre mikép n 
Volna utam szert tenni s a prédámról lehasítni.
Hej de nehéz a dolog: mert nem hasogatja acél sem, 

275. Kővel sem metszhetni a bőrt, hiába kisértem.
Égbeli istennek kegye súgta szivembe a módját: 
Fejti oroszlánról az oroszlán körme a bőrét.
Azzal fejtettem, s innét van az én kacagányom.
Védi a testemet öldöklő harcok viharában.34 

280. így vertem le biz én pajtás Nemeának a rémét;
Nyájaknak s népnek volt addig örök veszedelme,“

33 Tehát az állatok  árnyképei is az alvilágba kerülnek. V. ö. 

Odyss. XI. 573, — Theokr. Epigr. VI. 3.
34 Apollód. II. 4. 10. szerint erre a célra a K ithairon hegyén 

megölt egyik oroszlán bőrét használta fel, m ert a nemeai oroszlán 
bőrét elkérte tőle Eurystheus (Apollód. II. 5. 1.}. Midőn az orosz
lánbőrrel H erakles Mykene előtt volt, Eurystheus ijedtében érchor
dóba bújt.



(Moschos IV.)

E költeménynek a központjában megint Herakles áll 
és pedig ezúttal a távollevő Herakles.

Megara panaszkodik szomorú sorsa m iatt anyósának, 
Alkménének: férje — bizonyára az istenek sugallatára — 
megölte gyermekeit, s neki, az édesanyának nem volt 
módjában segíteni rajtuk. Jobb lett volna, ha ő is meghalt 
volna! Hiszen most — férje távollétében — úgyis csak 
örökös sírással tölti éjjeleit-nappalait. Nincs senkije, aki 
őt megvigasztalhatná. Szülei távol vannak, s nővére, Pyrrha 
éppígy aggódik férje, Iphikles miatt. Bizony Alkmene sze
rencsétlen fiúkat hozott a  világra! (1—55. v.)

Megara meghalt gyermekeinek s távollevő szüleinek 
emlékét felidézve, keserves zokogásra fakad. Az ugyan
csak búsuló Alkmene igyekszik őt megvigasztalni:

M iért tetézi jelenlegi bajukat régi sebek felszaggatá
sával? Találjon vigaszt az ő szeretetében, aki leányának 
tekinti. Pedig az ő sorsa is igen keserves. Hiába hozta a 
világra Heraklest, az mindig távol van, s az anyjának csak 
az érte való aggodalom marad. Az éjjel is valami csodá
latos álmot látott. Heraklest egy sánc megásása után az 
abból hirtelen felcsapódó láng el akarta égetni, s Iphikles 
— amikor segítségére sietett — elbukott és tehetetlenül 
hevert a földön. Fél attól, hogy az álom rosszat jelent. Bár 
zúdulna a csapás az ő házukról Eurystheusra ! (56—
125. v.) >

*
Miután Herakles Thebait megszabadította az Orcho- 

menosnak fizetett adótól, Kreon hálából feleségül adta

Appendix III. Megara (M E rA P A ).
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hozzá idősebbik leányát, M egarát.1 Házasságukból több 
gyermek született: Therimachos, Kreontiades és Deikoon. 
Hera azonban Heraklesre őrültséget bocsátott, s ilyen á l
lapotában megölette vele gyermekeit.1 2 Költeményünk sze
rint lenyilazta, Apollodoros szerint azonban tűzbe vetette 
őket. Később Herakles észretérve, Thespioshoz ment, aki 
öt vérbűnétől megtisztította. Azután a Pythia utasítására 
Tirynsben telepedett le és Eurystheus szolgálatába állott, 
hogy az ö parancsára 12 év ala tt 12 munkát végezzen el. 
Költeményünk cselekményének idején Herakles éppen 
ezeket a munkákat végzi, az asszonyok pedig Tirynsben 
magukban vannak.

Herakles gyermekgyilkosságát először Stesichoros em
líthette,4 de feldolgozták ezt a szomorú eseményt Euripides 
és a rómaiaknál Seneca is.

*

Az egész költemény töredék benyomását kelti. Hiá
nyosnak látszik az eleje is, a hirtelen befejezés is.3 Megara 
neve egyáltalán nem fordul elő, a költő sem az 56. sk. 
sorokban, a beszéd befejezése után, sem pedig Alkmene 
válaszában (62. sk.) nem említi őt meg. Ezért találták már 
a másolók is szükségesnek, hogy a költeménynek olyan 
címet adjanak, melyből megtudhatjuk a beszélő nevét, s 
amely így az esetleg hiányzó első sorokat is pótolja.6

A két bánatos, csaknem kétségbeesett asszony beszél
getése nem alkalmas arra, hogy a hőskort elénk vará
zsolja. A költő — mint Theokritos A gyermek Herakles- 
ben (XXIV.) — e családias jellegű cselekvényben is saját 
korának polgárasszonyait jeleníti meg. A helyett, hogy az

1 Odyss. XI. 269. 6k. Az ifjabbikat Iphikles vette el.
2 Apollód. II. 4. 11.
3 Apollód. II. 4. 11.
4 Paus. IX. 11. 1. — Gruppe, P—W. III. Suppl. 1018.

* 5 Cholmeley 57. 1. a bevezetés nélküli kezdetben Bakchylides
hatását látja.

6 H iller, Beitr. 61. sk. Címe az S-kódexben í  M e y á q a  l é y e i  
rtsv&Eoa neyaçusuévi], a D-ben M eyáqa  ié ye i rijv  -rcev&epár. a W^V-ben 

M eyáQa y vv y  ‘HçaxXéovç.
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asszonyok maguk emelkednének fel a hősi világba, inkább 
azt hozzák le a saját körükbe.7 Az unatkozó, ideges és sír- 
dogáló feleség, valamint a m ár sokat szenvedett s a jövő
ben sem nagyon bízó édesanya szentimentalizmusa messze 
elmarad a régebbi költők asszonyainak nemes méltóságá
tól. Siránkozásuk még az Apollonios Rhod. Arg. III. éne
kében előforduló beszélgetéssel (Medeia és Chalkiope) 
sem veheti fel a versenyt/

*

Alkmenének Heraklesre vonatkozó álma9 — amely 
csak itt fordul elő — Legrand10 szerint azt jelenti, hogy a 
hősnek e földön nem lesz nyugalma. Az árok az ő mun
káira, a felcsapódó láng pedig a trachisi máglyára célozna

*

A rra vonatkozólag, hogy a Megara szerzője Moschos 
lenne, egyetlen kézirati bizonyságunk sincs. Az első (Al
dina-, Juntina-, Kallierges-) kiadásokban még Theokritos 
neve ala tt szerepelt, s csak 1565-ben tulajdonította először 
Moschosnak A. van M etkerke11 azon az alapon, hogy az 
S-kódexben a Moschos neve ala tt szereplő Szökevény Eros 
és Europe után — Nikandros Theriakája előtt — Megara 
következett a szerző megnevezése nélkül, Metkerke sze
rint12 a kódex írója azért nem nevezte meg itt külön a 
szerzőt, mert M egarát is Moschosnak tulajdonította.11

Legrand14 nem írja  határozottan Moschos javára, ha
nem csak Moschos korából, a Kr. e. II. sz.-ból keltezi, 
akárcsak Wilamowitz.13

A XXV. kis eposszal való rokonsága alapján sokan

7 Legrand, II. 166. sk.
s Legrand, II. 167.
» V. ö. Theokr. XXL (Append. VIL)
10 II. 174. sk.
11 Moschi Siculi et Bionis Smyrnaei Idyllia.
12 V. ^5. Legrand. IL 165.
13 V. ö. Hiller, Beitr. 66.

3t 14 II. 168. sk.
18 Bue. Gr.2 166.
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mindkettőt egy szerző alkotásának tartják .16 M ár a XXV. 
bevezetésében említettünk több érintkező pontot e két köl
temény között, most még nehány metrikai hasonlóságra 
m utatunk rá.17 Megara 125 versében a bukolikus caesura 
53-szor, a XXV. első 125 versében pedig 48-szor hiányzik. 
Megarában 26 sorban van 5 daktylus, a XXV. megfelelő 
részében 27 sorban; két vagy több spondeus Megarában 
8-szor, a XXV-ben 5-ször fordul elő.

Ha ezekhez hozzávesszük a közös hagyományt, azután, 
hogy mindkettő Heraklesszel foglalkozik, hogy mindkettő
nek hiányzik a címe, hogy mindkettő töredék benyomását 
kelti, s hogy mindkettőnek nyelve emlékeztet a homerosi 
eposzokéra, természetesnek fogjuk találni azt a megálla
pítást, hogy a két költemény szerzője azonos.18 A hasonló
ságokkal szemben nem eshetik kellő súllyal latba a köztük 
levő különbség, főleg hogy a XXV-ben tükröződő férfias 
erő helyett itt rétori szentimentalizmust, nőies gyengeséget 
tapasztalunk. E különbség megmagyarázható a két költe
mény különböző tárgyából, s szükségtelen a két különböző 
szerző különböző vérmérsékletére gondolunk.19

Hiller20 nem nevezi meg a két költemény közös szer
zőjét, s megelégszik annyival, hogy az a hellénisztikus kor
nak egy ismeretlen költője volt, Cholmeley azonban21 mind
kettőt határozottan Theokritos alkotásának tartja, s ezért 
Theokritos kiadásába22 M egarát is felveszi.23

16 Edmondß 465.
17 Hiller, Beitr. 63.
18 Hiller, Beitr. 60. sk.
19 V. ö. Legrand II. 168. — Wilamowitz, Bue. Gr.2 166.
20 Beitr. 66. sk.
21 29., 36., 56. sk. és 377. 1.
22 181. sk.
23 Birt, Ant. Buchw. 399 azt gondolja, hogy Theokritosnak 

‘H ó i v a l  c. kötetében foglalt helyet. V. ö. Hiller, Beitr, 64.
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Mondjad, anyácskám,1 2 mért, ó m ért mardossa a lelked 
Egyre a bú? H ajdanta a  rózsa virága deríté 
Orcádat s héj, most tova-tűnt. Mondd, m ért öl a

[bánat?
Fénysugaras fiadért ugy-e? Hisz szaggatja ezer kín! 

5. S ó mi silány gazdája! Oroszlánt tépdes a szarvas!3 
Árva fejemre miért zúdult ez a szégyen az égi 
istenek átkából? Ó m ért nőttem fel e sorsra?
Jaj nekem! egykor a legragyogóbb hős ágya

[köszöntött.
Mint a szemem párjá t oly féltve becsültem a férjem,

10. Áhítat, szerető gond tölti ma is tele szívem.
S nincsen az élők közt, kit jobban verne a végzet, 
Nincsen hős, kire olyankép támadnak a gondok!
Ó a szegény! mit tett az Apollón-adta nyilával!4 
— Vagy tán Kér5 nyujtá a kezébe, s Erinys6 az

[íjat? —
15. Gyermekeit támadta, fiát a halálra kereste!

Őrjöngőn ontotta a vért; iszamós a küszöbje! . . . 
Sarjaimat, szörnyű, a magam szeme látja  k időln i. . . 
Ó hogy hullanak apjuk előtt! Álomnak is átok!

1 Hermann szövege szerint (Vértesy). — Lásd a 9. és 14. jegyz.
2 A megszólított: Alkmene, H erakles anyja.
3 A szarvas a 125. sorban megnevezett Eurystheus, az oroszlán 

pedig Herakles. A silány gazda is Eurystheus. V, ö. Apollód. II. 
4. 5.

4 Apollód. II. 4. 11. szerint H erakles Apollontól kap ta  a nyi
lait, Hermestől a kard ját, H ephaistostól pedig az arany páncélt.

5 A Kérek az erőszakos halál megszemélyesítői. V. ö. II.
11. 302.

6 Az Erinysek az alvilág bosszuló istennői.
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Oltalmukra erőm nincsen, be hiába kiáltják 
20. A n y ju k a t. . .  És zúdul közelébb, közelébb

[veszedelmük.
Mint a m adár fájón jajgatja  a gyönge fiókák 
M úlását,7 ha a bősz kígyó pelyhes kicsi népét 
Felfaldossa a lomb sűrű sátrában. Az anyjuk 
Fészke körül röpdös, jajgat vijjogva ijedten.

25. Apró magzatait nem védheti. . . Ő maga sem mer 
Annak a rettentő szörnynek közelébe röpü ln i. . . 
Drága szülötteim úgy siratom, boldogtalan anyjuk. 
Futkosok ész nélkül mindenfele, szerte a házban.
Ó fiaim, bárcsak veletek halt volna anyátok!

30. S ott maradok magam is mérges8 nyíllal kebelemben/’ 
Artem is!10 asszonyokon roppant hatalommal uralgó! 
S gyászolnak szerető karjukra emelve szülőim, 
Kincsekkel beborítva taszítnak a máglya tüzébe. 
Csontjaim’ aztán m ajd aranyos szép hamvveder őrzi, 

35, Ügy ássák nekem ott a szülőföldemben11 a sírom . . .  
Míg most jó szüleim paripás Thébébe’ lakoznak 
Távol az áonios12 szántók hátát hasogatják,
S lányuknak Héré sziklás13 Tirynse lakása;

7 V. ö. Verg. Georg. IV. 5i0. sk.
N H erakles — a közönséges monda szerint — a lernai hydra 

vérébe m árto tta nyilait.
9 <h ’ í]k a r o  g, a m ájra vonatkozólag lásd a XI. 16-nál. V. ö. 

XIII. 71. és Bion I. (Append. X.) 47. — A 30. sor után Hermann 
p. 81. beik tatja  a következő sort: í  Goig áyavolGtr irreal ßeläeee, 
Saf/fjvai. (Követi Cholmeley 182. 1.). Vértesy fordításában:

Sújto tt volna reám nyájas vessződ a kezedből, 
így M egara kívánsága kettős; vagy Herakles ölte volna meg, vagy 
A rtem is sebezte volna halálra. (Cholmeley 377.)

10 A nők hirtelen halálát Artem isnek tu lajdonították. V. ö. 
II. VI. 425. sk

11 T. i. Thebaiban.
12 Az aonok (" A o vsg ) Strabon VII. 321. szerint barbár nép 

Sunion felől nyomultak Boiotiába, ahol K adm œ  leigázta őket 
(Paus. IX. 5. 1.). Róluk nevezték el azt a termékeny síkságot, mely 
Thebaitól északra a Hylike-taváig és a Hypaton hegyig terü lt el. 
(Strab. IX. 412.) Az alexandrinus kor költői tudákosságból hasz
nálták az 'Aóviog jelzőt boiotiai értelemben. Hirschfeld P—W. I. 2657.

13 Tiryns falait hatalm as sziklatömbökből ró tták  össze.



(MOSCHOS IV.) MEGARA. 41

M arcangolja sebes szívét fájdalma szünetlen . . .
40. Nincs nyugtom, nincs: percre sem áll meg a

[könnyeim árja.
Ah mi arasznyi időt töltött velem itthon a férjem 
Házunkban! Hisz alig jött, m ár szólítja temérdek 
Küzdelmes munkája. Bolyong nagy vízen, a földön . . . 
Gyötrődik; vasnál, kőszálnál szíve keményebb,

45. Nem töri baj . . . De neked csermelyként árad a
[könnyed.14 * 16

Sírva köszöntőd a Zeus napját és sírva az éjét 
S nincs, aki enyhítő szóval közelítene mellém. 
Nincsen atyámfia senki sem i t t . . . mind őrzi a házát. 
Messze tanyáznak, igaz, hol zöldéi az isthmosi1 '

[fenyves
50. Túl azon is még! . . .  Ó ki segít? Ó merre tekintsek? 

Más nő szíve sebét elsírja az asszonyi szívnek . . . 
Pyrrha az egyetlen vérem nekem, ó de hisz annak 
Iphiklés,1" ura száz gonddal keseríti a lelkét.
Ifjabbik sarjad! Boldogtalanabb fíakat még 

55. Égi lakótól, földi halandótól anya nem szült.“
Sír a szegény nő és szaporán perdülnek a könnyek, 

Két szeme pilláján bűvös kebelére csorognak.
Lelke elé felidézi a holt fiait s a szü lő it. . .
Hószínű arcát fakadó könnyel tele szántja 

60. Alkméné s keserű sóhaj fullaszt)a a mellét . . .
Nyílik az ajka, okos szava ekként szól a menyéhöz: 

,,Ó te szerencsétlen, bölcs elméd hogy kap e szóra? 
M ért szomorítsz így, mondd? Kettőnknek ezernyi

[keservét

14 E sor után Hermann egy sor hiányt jelez. Mi a sorok szá
mozásában nem követtük, hogy a görög szöveg egyidejű olvasása 
a közkézen forgó kiadásokban könnyebb legyen.

lu Az Isthmos az a földnyelv, mely a Peloponnesost Görög
ország többi részével összekötötte. Csak a legújabb időkben vágta 
át T ürr Iá"fcván tábornokunk.

16 Iphiklesre vonatkozólag v. ö. XXIV. 2. — Iphiklés Paus. 
V III. 14. 6. szerint az Augeias ellen viselt háborúban, Apollód. II. 
7. 3. szerint pedig a H ippokoontidákkal folytatott harcokban esett el.
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M ért zokogod mind ú jra? Hisz elpanaszoltuk
[elégszer. . .

65. Minden virradat egyre csak új gyötrelmeket ont ránk 
Újra meg ú j r a . . .  Ugyan hol akadna, ki bánatimádó? 
Mennyi, de mennyi csapás! valamennyit számba

[sorolni17
Vaj ki merészelné? Milyen sort mért mireánk Zeus! 
Jól látom magam is, te szegény, hogy a lélekölő kín 

70, Átka nyomaszt, leterít, tudom én, hogy végre
[türelmünk

Cserbehagy, és szakadatlan öröm se vidítja az embert. 
Ó hiszen oly szánó sajnálatot érzek irántad:
Rettentő gyászos sorsunknak a részese lettél! 
Sziklateher súllyal görnyeszti fejünket a v é g z e t...

75. Kóré rá a tanúm18 és anyja a lenge palástú
— Esküdjék a nevükre a rosszakarónk hamis esküt 
Enkárára — sosem voltál házamba’ kevésbbé 
Kedves, mintha saját méhem szült volna világra.
S késő hajtáskép volnál szép szűzi leánykám.

80. Azt hittem, sejted magad is régóta, hogy így van. 
Hogy mondhatsz ilyent lányom? veled én ne

[törődném?
Bár többet keseregjek a szépfürtü Niobénál,19 
Sorsüldözte fiát tán nem bűn, hogyha siratja

17 Cholmeley 183. és 377. sk. szerint itt hiány van. A hiányzó 
két félsort így egészíti ki:

(öoug ági&uTjGeiev) ŰTteo -9-eóg à fttu v  ë&rjm  
áZysa  T t'g óé név  elXoi (é<p\ . .).

18 A nők szívesen esküdtek Demeterre és Persephonéra. V, ö. 
XV. 14. — Herond. I. 32. és 69.

19 Niobe, Tantalos leánya, Amphion felesége összehasonlította, 
sőt fölébe is helyezte magát Letónak, am iért több gyermeke volt, 
mint Letónak. Ezért büntették Apollon és Artemis mind a hét 
fiának és hét lányának lenyilazásával. Sajátm agát — kérésére — 
Zeus a Sipylos ormán olyan sziklává változtatta, mely éjjel-nappal 
sír. (Apollód. III. 5. 6.) Niobe vigasztalhatatlan kétségbeesése köz
mondásos volt (Legrand. II. 173.). Szomorú története — különösen 
a gyerekek lenyilazása — az ábrázoló művészeteknek igen gyakori 
tárgya.
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A nyja? Hiszen hosszú tíz hónapig20 érte vesződtem, 
85. Hordtam a szívem alatt, míg megláthattam az arcát. 

Ó be közel jártam  Hádes zordon kapujához!
Hát amikor sz ü lte m ... milyen kínok h aso g a ttak ! ... 
S most mindig idegen földön kell állnia harcot 
Szüntelenül és én boldogtalan anyja ugyan még 

90. Látom-e m ajd haza térni? fogom még ú jra ölelni?
. . .  Ja j, mily rémisztő látvány rezzent fel az éjjel 
Szendergésemből!21 Haj szörnyű nézni! Remeg még 
Tőle ijedten a szívem: a gyermekeimre ne sújtson! . . . 
Rémle, mikéntha kemény csákányt markolva kezében 

95. Látnám Héraklésem erős fiam, állni elémbe, 
Napszámosképen bérért bolygatni a  földet.
Húz hosszú árkot televény talajú  tanya szélén 
Mez nélkül; nem fedte-övezte chitónja,22 palástja. 
M ár a vesződséges munkát két karja  legyűrte;

Î00. S bortermő mezején mesgyét árkolt a teleknek . . . 
Földhányásra hajítja  a szerszámát, neki készül 
Üjra magára borítani, mint azelőtt, a ruháit.
Hirtelen ím, a gödör mélyéről lobban emésztő 
Tűz és egykettőre körülnyaldossa a lángja.

105, H átra szökell a  fiam, fürgén emelinti a lábát.
Héphaistos heve hajtja  vadul: menekülni igyekszik. 
Mint védő paizsát forgatja, fedezni a testét 
Csákányát, míg két szeme erre meg arra tekintget. 
Már m indjárt a nyakán a futó láng bősz lobogása . . . 

110. S látom, mintha felé iramodva segíteni vágynék 
Iphiklés nagy lelke; de jaj, lezuhan, mielőtt még 
Mellé érne. Sehogy nem bír felkelni a földről, 
Fekszik erőtelenül, mint vén ember, ha a gyönge 
Testét elcsépelte, leverte örömtelen aggkor,

20 Héra ugyanis Herakles születésének idejét kitolta.
21 Alkmene álm ának elbeszélésével W ilamowitz (Sappho u 

Simonides 291.) összehasonlítja Ennius Annaleséből Ilia álmát.
22 A ^chiton gyapjú alsóruha, a chlaina pedig kabátszerű felső

ruha volt. Az édesanya fiának csak a közönséges görög viseletét 
tu lajdonítja, s nem oroszlánbőrrel és bunkóval képzeli el, ahogy a 
képzőművészetek m egjelenítették.
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115- S földre bukik: nem tud többé mozdulni helyéből, 
Míg csak nem nyúl érte az arramenőknek a karja.
S nem bírják ott nézni az aggnak a szürke szakállát 
Hadrontó fiam úgy hever és moccanni se képes . . ,
Ja j szó jő ajakamra, amint látom tehetetlen 

120. Két fiamat, kínom felkölt, s elröppen az álmom
Két pillámról. S pirkad az ég, m ár fénylik a hajnal. 
Gyermekem, így gyötröttek e képek az éji sötétben . . . 
Bár Eurystheusnak zúdulna fejére az átkuk!
S messze kerülne a baj minket, s baljósa lehetnék 

125. Annak a gaznak . . . Bár mindent rá mérne az isten!



Appendix IV. Bacchánsnők [AH N A I  (B A KX A I)]. 

(Theokr. XXVI . )

Egy-egy nőcsoport élén Ino, Autonoa és Agaua — 
Dionysos anyjának, Semelének nővérei — összegyűlnek a 
Kithairon hegyén, hogy Semelét és Dionysost ünnepeljék. 
Egy tisztáson friss lombokból oltárokat rögtönöznek, s ép
pen előszedik a misztériumokban használatos szereket, 
amikor Autonoa észreveszi, hogy Pentheus leskelődik rá 
juk. Feljajdul, hirtelen összezavarja a vallásos eszközöket, 
hogy azokat az avatatlan szemek elől elvonja, s dühöngve 
veti magát a menekülő Pentheus után. Nyomában vannak 
a többi asszonyok is. Agaua ordítva szakítja le fiának, 
Pentheusnaly fejét, mire a többiek ízekre szedik a bűnös 
férfi testét (1—26. v.).

A költő az eseményhez a következő megállapításokat 
fűzi: aki Dionysosnak ellensége, megérdemli az ilyen bün
tetést, s még akkor sem kell iránta kímélettel lenni, ha 
csak 9— 10 esztendős. Kadmos leányai az isten utasítására 
követték el tettüket, ezért nem gáncs, hanem tisztelet jár 
nekik. Nem szabad ócsárolnunk semmit, ami az istenek 
akarata szerint történik (27-—38. v.).

*
A költemény címe eredetileg csak A H N  A l  volt, s 

ez még a szerzőtől származhatott. A hagyományban itt 
fordul elő ez a szó első ízben, de a költő itt már mint régi 
szót újította fel. Hesychios szerint a régi arkádiaiaknál így 
nevezték a bacchánsnőket. M agyarázatként került a Lénái 
mellé a 'Bakchai szó, s végül Musuros a két szó közé be
szúrta az rj-t (vagy).1

*
1 Wilamowitz, Textg. 209. — Taccone 269.
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Tárgya a Thrákiából származó Dionysos-kultusszal 
áll kapcsolatban, melynek görögországi központja Boiotia 
volt. A görög mitológia Dionysos származását is Thebai- 
hoz kapcsolja, midőn anyjává Kadmos thebai király leá
nyát, Semelét — eredetileg fríg-thrák földistennő volt — 
teszi.2 Semelét, Zeus kedvesét a féltékeny Hera rábeszéli, 
hogy kérje meg Zeust: jelenjék meg előtte teljes fenségé
ben, amint Hérához szokott járni. Zeust előzetesen tett 
ígérete kötötte, s így Semele kérésének teljesítése elől 
nem térhetett ki. Megjelent mennydörgés és villámlás köz
ben, amivel Semelének halálát okozta. Előbb azonban Se
mele egy fejletlen hathónapos magzatnak — Dionysosnak 
— adott életet. Zeus a csecsemőt combjába varrta, s a sza
bályszerű idő elteltével ismét világra hozta.3

A görögök kezdetben ellenállottak Dionysos kultu
szának, mely számukra idegen volt, s melyet rendszerint 
éjjel, orgia-szerűen főként a nők ünnepeltek.4 A thrák 
mondák szerint ott ellensége volt az ő kultuszának Lykur- 
gos,5 a thebai mondákban pedig a görögöknél Pentheus, 
Agauának és Echionnak fia állott terjedésének útjába, 
amiért halállal kellett lakolnia.6

Történetének feldolgozásai közül meg kell említenünk 
Euripides Bakchai-át, mert ez hatással volt erre a költe
ményre is.7

*

E kis költemény műfajáról, céljáról és keletkezésének 
körülményeiről nagyon sok vita folyt. Vannak, akik Diony
sos tiszteletére írt himnusznak tartják, melyben a költő 
csak az isten büntető erejét magasztalja,8 mások szerint

2 Kern, P—W. V. 1014. sk.
3 Apollód. III. 4. 3.
4 V. ö. Rohde, Psyche II.2 9. sk. — Kern, P—W. V. 1010. sk.
5 II. VI. 130.
6 Kern, P—W. V. 1016.
7 Az egyezéseket lásd Cholmeley kiadásának jegyzeteiben. 

363. sk. — Olvasható Ovid. Met. III. 511. sk, és 701. sk.-ben is. 
A művészetekben való előfordulását lásd Rapp, Roscher, Myth-Lex. 
III. 1925. sk.

8 Fritzßche—H iller 262.
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egy Dionysos-ünnepen való előadásra szánta a költő,' 
sokan csak egy ismert festmény leírását keresik benne.30 
Egyesek viszont nem tartják  lehetetlennek, hogy a szerző 
csak valamely olvasmányának állott a hatása alatt.31

Wilamowitz12 szerint a kérdés punctum saliense a 29. 
sorban keresendő, ez a sor pedig:

sírj Ô3 èvvaszrjç i'j xcá ósxázo) ijußccivoi13

egy a költő korában jól ismert eseményre kell, hogy vonat
kozzék. Ügy látszik, hogy egy 9— 10 éves gyermek az elő
kelők, esetleg éppen az egyik uralkodóház útjában állott, 
s ezért a kis fiút eltétették láb alól. A gyilkosságban nők 
is résztvehettek. Azután a tömeg zúgolódásának elejét 
akarták venni, s ezért megbízták az udvari költőt, hogy ezt 
a kegyetlenséget egy ilyen költeményben — mitológiai pél
dára hivatkozva — tegye igazolttá. Ilyenformán a költő 
ezt a himnuszt nem is Dionysosra, hanem Semele gyilkos 
nővéreire írta, s azt akarta kimutatni, hogy ezeknek a kul
tuszra éppoly joguk van, mint Semelének és Dionysosnak. 
Ártatlanságukat azért hangoztatja, hogy ezzel a politikai 
gyilkosságban részvevő nőket menthesse.

Ennek a szellemes, de kissé regényes m agyarázatnak 
sok követője akadt, s volt olyan is, aki nem a már meg
történt gonosztett mentését, hanem egyenesen a tervezett 
gyilkosságra való felbujtást tulajdonította e himnusz szer
zőjének.14 Taccone15 is magáévá teszi Wilamowitz elméle
tét, s csak annyit módosít rajta, hogy egyszersmind Diony-

9 E. Maass, Theokrits Dionysos, Hermes XXVI. 1891, 178. sk. 
— Cholmeley 409.

10 Brunn 16. 1,, m ajd az ő nyomán O. Hempel, Quaestiones 
Theocriteae, Kiel, 1881., 45. sk. — V. ö. Legrand Ét. 220. sk.

11 Legrand, II, 90.
12 Textg. 209. sk.
13 Guzmics 1824-i fordítása szerint: ,,Lépjen bár ha kilencz

évű, 's tizedikbe siessen.“ (115, I.) — Sajnos, Vértesy fordítása
Ahrens cofciectúrája a lap ján  történt: eïv  S' êxysvérvg fj nal léy.rqú> 
htißaivoi.

14 Legrand, IL 88. 1. j.
15 267. sk.
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sósra írt himnusznak is tartja . Dionysos van ugyanis az el
beszélés központjában, ő ihleti a Kadmos-lányokat, s ép
pen ezért Dionysos álarca a la tt az az ismeretlen történeti 
személy rejtőzködhetik, aki a meggyilkolt kisfiú helyét el
foglalta.

Ezzel a  felfogással szemben jogosan veti fel a kér
dést Legrand,16 17 hogy egy gyermek megölésére ne tudott 
volna a költő más mitológiai példát felhozni, mint éppen 
a nem-gyermek Pentheust? Meg aztán, ha csakugyan a go
nosztett magasztalása lett volna a célja, ezt az elbeszé
lésben bizonyára jobban is kidomborította volna. Ugyanő 
azt hiszi, hogy a misztériumok megsértőjének büntetését 
valamely vallásos ünnepen való részvétel után írta meg a 
költő, s azt a lelkében keletkezett reflexiókkal kísérte a 
nélkül, hogy költeményét egyszersmind valamelyes litur
gikus szerepre is szánta volna.

Legvalószínűbbnek tartjuk, hogy a költemény egy kis 
9— 10 éves fiúnak a Dionysos-misztériumokba való beava
tása alkalmával készült, amint azt Edmonds1’ megállapí
totta.18 Antistios epigrammája19 bizonyítja, hogy a miszté
riumokon kis fiúk is résztvehettek. így a 29. sorban nem 
kell egykorú politikai eseményre való célzást keresnünk, 
hanem csak a kultuszban részvevők korának meghatáro
zását kell abban látnunk.20 21

*

Nem kevésbbé sok vita folyt a költemény szerzőjének 
személye körül. Természetesen leghevesebb ellenzői Theok- 
ritos szerzőségének azok, akik a politikai vonatkozás mel
lett vannak. A hízelgésnek ilyen fokát el sem lehet kép
zelni Theokritosnál, akinek még a Ptolemaiosra írt enko- 
mionja is hidegen hagyja az olvasót. Ezért Taccone’1 Bion

16 II. 89.
17 325. 1.
18 így Vollgraff is: Bullet, de Correßp. Hellén. 1924., 125. sk.
19 Anth. Pal. XI. 40.
20 V. ö, Kall. VI. himn. 130. és III. himn. 14. — Legrand. II. 90.
21 269. 1.
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iskolájába sorozza a költemény szerzőjét. Wilamowitz22 
ugyancsak elvitatja Theokritostól az erkölcsi okokon kíyül 
verselési és nyelvi szempontból is: nem fonódnak oly szo
rosan egymásba a hexameterek, mint a valódi alkotások
ban (az énekelt részek kivételével), túlzottan használja a 
dór dialektust, s Theokritos nyelvétől idegen kifejezések 
fordulnak elő benne, amelyek későbbi korra utalnak. Ilyen 
a népies tisqkjgcí (24. V.) Xomá helyett, a prózai (b/xonXára 
(22. V.), a túlzó nvK7]oaxo (20. v.) és az erőtlen éXoloa 
(20. v.). Ellene szól a gyakori szóismétlés is (6., 9., 
15. v.).23

Nem tartja  Theokritos munkájának Edmonds24 sem, 
bár a XVII. 112. sorában éppen ilyenfajta költeményekre 
való célzást lehetségesnek tart.

A kéziratok25 nem nevezik meg Theokritost szerzőnek. 
De egy elveszett kéziratban a valódi alkotások, a XXIV. és 
az aeol költemények között foglalt helyet, s egy Fayumból 
való papyruson is a XIII. és XIV. között áll.2H Kallierges 
és az editio Iuntina Musuros alapján Theokritosnak tu la j
donították, Eustathios pedig egy idézetében27 szintén mint 
Theokritos m unkáját említi. Stílusa eltér ugyan az elbe
szélő költemények (XIII., XXII., XXIV.) stílusától, de 
esetleg csak azért, m ert itt a  vallásos ünnep hatása alatt 
álló költő szándékosan szólott más nyelven.25

Kallimachos himnuszaival több rokonságot mutat: 
Pentheus története emlékeztet az V. himn. Teiresiasára, a 
27—29., 30—32. és 38. sorokban kifejezett gondolatok 
pedig a II. himn, 9— 11., 25—27. sorára. Ha a 30. sorral 
feltűnően egyező IV. himn. 98-ban ( s ú a y é w v  óé xai 
süayésooi ^sXoí^irjv) Kallimachos lenne az utánzó, Theok-

22 Textg. 215. sk.
23 V. ö. Legrand, II. 92.
24 325. 1.
25 C, D.
26 W iener Studien V ili. 221. sk.; Mitth. aus den Papyr. Rainer 

II. 78. sk. — Legrand IL XXVIII. és 92.
27 II. p. 691. 52.
28 Legrand, IL 93.

A görög bukolikt-’sok költeményei II. 4
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ritos szerzősége mellett bizonyítana, mert Kallimachos 
csak a kiválóbb költőket tisztelte meg kölcsönzéssel.29 30

Megfelelő okunk tehát nincs arra, hogy Theokrítostól 
feltétlenül elvitassuk mint ,,kevés művészetről“ ’0 tanús
kodó költeményt.31

Nyelve dór, kevés aeol elemmel (17. v.) keverve.
*

A költemény keletkezési helyének a 33. sorban emlí
tett Drakanon-hegy alapján E. Maas s32 Kos szigetét 
ta rtja .33

Keltezését a Kallimachosszal való egyezések miatt 
Legrand34 a IV. himnusszal kb. egy időbe,35 Cholm eley0 
pedig 270. utánra teszi, midőn Theokritos Alexandriából 
visszatérve Kos szigetén tartózkodott.

29 Legrand II. 90. és 92.
30 Wilamowitz, Bue. Gr.2 166.
31 Neki tu lajdonítja  Fritzsche 1870. II. 204.; Vollgraff i. m. 

125. sk.; Cholmeley 362. és Legrand II. 93. A ‘H otoívm  címen össze
foglalt költemények közé tartozhatott. Fritzsche—Hiller 262.

32 Herrn. 1891., 178. sk.
33 V. ö. Legrand, II. 91.
34 II. 91. sk.
35 Ennek kelte Christ8 II. 1, 136. szerint 274 és 266 közé esik 
38 36. és 362. 1.
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ínó, Autonoá s piros-arcú társuk, Agauá1
Bakchosi víg csapatot vezetett fel a bérei tetőre.
Kezdik a lomblevelet szaggatni a tölgykoronáról,
Tépik az asphodelost meg a zöld repkénynek1 2 az ágát: 

5. Sorba' tizenkét új oltár áll m ár a tenyéren.
Bakchosnak készült a kilenc, három Semelének.3 4
Szent fonatosi szedegetnek a frígyszekrény üregéből
Áhítattal a friss koszorús oltárra helyezve.
Erre tanítá nagy Dionysos az áldozat-osztót.

10. S Pentheus égbe törő szirtről lesi, kémleli őket.
Odvasodó mastixnak a lombja takarja  előlük.
Ráesik Autonoá szeme és riadozva sikongat.
Földre tiporja a lába a mámoradó Dionysos
Szent titkát: aki nincs beavatva, ne lássa a kegyszert.

15. Őrülten neki ront, s őrjöngve nyomában a többi.
Fut Pentheus iramodva, utána erednek a nők is,
Lenge ruhájuk a térdig emelve: övükbe szorítják.
— „Asszonyok ó hát — szól a király — mi ütött ti

[belétek?“*
Autonoá felel: ,,Ezt szónál sebesebben is érzed.“

1 M indhárman Kadmos és Harmonia leányai. Ino, A thamas fe
lesége, Leukothea néven istennővé vált. (Hes. Theog. 976. — Apollód. 
I. 9. 1. — Odyss. V. 333.) Autonoá A ristaios felesége, Polydoros 
any ja  (Hes. Theog. 977.). — Agaua Echion felesége, Pentheus anyja. 
(Hes. Theog. 976., Eur. Bakch. 1149. sk.) Hogy Semele nővéreit ilyen
formán a kultusz terjesztőinek fogja fel, a költő saját invenciója. Ez 
megfelelt Taccone 269. 1. szerint a költő céljának.

2 A thyrsost repkénnyel szokták díszíteni.
3 Semele halandóból Thyone néven vált halhatatlanná (Hóm. 

himn. XXXIV. 21. — Hes. Theog. 940. sk.).
4 A költő minden sorban más-más gondolatot fejez ki. Előadása 

szakadozott, gyakori az asyndeton. Cholmeley 363.

4*
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20. És a fejét a kezébe ragadja fiának üvöltve,
Mintha oroszlán kölyke után bődülne az anyja, 
ínó meg vállát kiszakítja a karja tövében,
S anyjával rugdossa, toporzékolva a gyomrán,
Míg az egész csapat asszonynép vele tépdesi testét.

25. Arcukon embervér nyoma ült, amikor haza tértek. 
Jö tt velük ó tengersok gyász, de a „Gyászfia"5 nem

[jö t t . . .
Nem siratom végét. Bakchost aki sérti, ne szánjad. 
Bárha talán szörnyűbb sorsot szab az átka fejére." 
Férjedet, édes atyád egy könny se kisérje ha így vesz.7

30. Jámbor az én lelkem, jámbor legyen, aki velem tart. 
Lám befogadta a sast8 Zeusnak kegye aegise9 mellé. 
Hull a gonosz fia, boldog a jámbor atyának a sarja.’0 
Üdv néked Dionysos, a nagy Drakanon11 havas ormán 
Megnyílt és szüle téged a mennybeli Zeusnak a

[combja.
35. Üdv az anyádnak, a szép Semelének, a húgainak mind. 

Kadmosi úrnőket dicséri sokaknak az ajka.
Mert, ha sugallta nekik Dionysos e tettet, a gáncstól 
Megkímélje szavunk. Jó minden, amit tesz az isten.

5 Az eredetiben ügyes szójáték van a JJev&evs és rcévd'Tjfia sza
vakkal. Ilyen Euripidesnél is (Bakch. 367.) IIev&evç-7tév&os.

8 Vollgraff, Bull. de Corr. Hell. 1924. 125— 177. 1. a 27—28. sor 
u tán  a 30—31. sort veszi (ez utóbbiban Sysi h. ë%°i-1), s csak azután 
a 29. 6ort.

7 Lásd e sorra vonatkozólag a bevezetést. Vollgraff szerint 
évvaérys  a la tt az értendő, aki már a  9. nagy — 8 vagy 9 évből álló 
— esztendőt tölti be. Szerinte, az ő elrendezésében az itteni 31. +  29. 
sor értelm e a következő: „Puisse Zeus honorer cet aigle; puisse cet 
enfant atteindre, à partir de son initiation, les années 65—72 (au 
73—81), ou même les dépasser (autrem ent dit: atteindre un âge 
avancé). Legrand IL 93.

8 Vollgraff szerint az o ie r ó g  magasabbfokú felavatást jelent.
9 Zeus pajzsa ( a l y l g), ezért Zeus mellékneve alylo/os.
10 M elanchthon ezt a sort ta rto tta  a legszebbnek az egész 

Theokrito6ban. Frítzsche—H iller 264.
11 E. Maass, Herrn. 1891., 178. sk, szerint itt Kos szigetének 

nyugati részén levő Drakanon- vagy Drekanon- (Drepanon) fokáról 
van szó. V. ö. Strab. XIV. 657. Hasonló nevű hegyfok volt Ikaria szi
getén is. (Strab. XIV, 639.)



Appendix V. Szerelmi csevegés*
(0A P I2 T T 2  A A & N IA 02 K A I  K0PH2).

(Theokr. X X V 11.)

Egy pásztorfiúnak és egy pásztorleánynak szerelmi 
csevegését és enyelgését párbeszédes formában, realiszti
kusan tárja  elénk a költő (1—66. v.). A mimikus rész után 
nehány sorból álló elbeszélő rész következik (67—71. v.) 
és végül az egészet befejezi két sor (72—73. v.), melyek
ben arról van szó, hogy a sípot visszaszolgáltatja valaki 
egy boldog (gazdag) pásztornak, hadd hallgathassák meg 
a mások pásztordalát is.

*

E költemény a C-, D-, továbbá az editio Iuntina és 
Kallierges kiadásából ismert, de közben elveszett B-kódex- 
ben m aradt fenn. A kéziratokban hiányzik a címe, de az 
első, imént említett kiadásokban megvan, ezért valószínű, 
hogy az Musurostól származik.1 Elejének hiányosságára 
m ár az editio Iuntina utalt: Isínei fj àçyr}. Hogy a kezdete 
elveszett, azt valamennyi kiadó elfogadta,1 2 sőt sokan meg
kísérelték ennek a hiányzó résznek legalább főbb voná
sokban való rekonstruálását is,

Az utolsó két sorból kell kiindulnunk, melyeket Mu- 
suros tévesen mellőzött, s amelyek ezért mind a régebbi, 
mind Wilamowitzig a legújabb kiadásokból3 is hiányoztak. 
Az egész költemény megértésének kulcsát képező két sor 
így szól (Wil.) :

1 Wilamowitz, Bue. Gr.2 112. és 166. — Taccone 273.
2 Kivéve Cholmeleyt, 364. 1.
3 Ahrens, Ziegler, Fritzsche, Fritzsche—Hiller.
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72, /léyvvoo %áv ovgiyya rsftv náhv, öXßie noif.iúv.
73. 'iái xeel Ttoifxsvíiov érsQwv oy.e\fjwlus&ct uoÁrtáv.

( =  Vedd vissza pásztorsípodat, boldog pásztor! Hadd 
íigyeljük meg azon más pásztoroknak a dalát is!)

A kiadók e sorokat nem tarto tták  e költemény alkotó 
részének, s azt hitték, hogy azok csak egy másik költe
ményre való átmenetet képeznek, vagy egy bukolikus gyűj
temény befejezését jelzik.4 Wilamowitz5 * 7 8 vette észre, hogy 
ezek szervesen idetartoznak, és a költemény befejezését al
kotják. Mivel ma e mimikus költemény befejező sorai el
beszélő jellegűek, természetesen ilyeneknek kellett len- 
niök a hiányzó bevezető soroknak is. így a mimusnak elbe
szélő kerete volt olyanformán, mint a VIII. költeménynek.

A hiányzó bevezetést Wilamowitz így képzeli el: Egy 
gazdag juhász az egybegyűlt pásztorokhoz ilyenformán 
szólhatott: ,,íme egy pompás syrinx, annak adom jutalmul, 
aki a legszebben énekel.“ Erre a felhívásra az egyik pász
tor Daphnisról és kedveséről dalolt. Rövid elbeszélő rész 
után — tehát kettős keretben — következett a beszélgetés. 
Ennek elveszett nehány sorában az ifjú csókot lopott a 
lánytól, — s itt kezdődik ma a költemény. Az ének befe
jezésével visszaadja a sípot a juhásznak, hogy más is te
hessen vele kísérletet.0 E szerint tehát a költemény ere
detileg sokkal terjedelmesebb volt, több pásztornak a dalát 
is magában foglalhatta, s ez a véletlenül fennmaradt rész 
csak egy kikapott jelenet az egészből. Taccone' azonban 
azt gondolja, hogy az elején kétségtelenül meglevő lacu- 
nától eltekintve, a költemény teljes, a többi pásztor dalát 
bizonyára más alkalommal akarták meghallgatni. Edmonds' 
az utolsó két sort a versenybíró szájába adja, ez pedig 
ahhoz a pásztorhoz szól, aki énekelt. Ennek szolgáltatja 
vissza a letétbe helyezett, de el nem vesztett sípot ama

4 Fritzsche—H iller 265.
5 Textg. 91. sk.
8 Wilamowitz, Bue. Gr.2 166.
7 274. 1.
8 331. 1.
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reménynek a kifejezésével, hogy még hallani fogja más 
dalának eléneklését is.

Igen szellemes Legrand9 feltevése. Szerinte a szerző 
ebben a két sorban a pásztorköltészetnek mond búcsút. Az 
öXßiog Ttoi^uív pedig, akit megszólít, s akinek átadja a sípot, 
nem más, mint a pásztorköltészet fejedelme: Theokritos. 
Tőle vette kölcsön egy időre a pásztorköltészet szimbólu
mát, s neki szolgáltatja most vissza. Legrand is kettős ke
retben képzeli el a párbeszédes részt, s úgy gondolja, hogy 
az elején az elveszett részben éppígy volt ilyen személyes 
vonatkozású pár sor, utána következett a 67—71. soroknak 
megfelelő elbeszélő rész, s csak azután maga a mimíkus 
mag, a beszélgetés. Nem hagyja figyelmen kívül azt sem, 
hogy a kódexekben a 71. sor után előforduló xísv  vagy 
rjisv-szó ment), melyet a legtöbb kiadó csak magya
rázatnak tekint, egy új sor kezdetét jelzi. Ennek a sor
nak a többi része, s talán még nehány sor elveszett, ame
lyek átmenetet képezhettek a személyes vonatkozású be
fejezéshez.

*

A költemény a kódexekben a szerző megnevezése nél
kül szerepel. Theokritosnak csak az első kiadók tulajdoní
tották valószínűleg Musuros nyomán. Theokritos ellen szól
nak: a szavak használata,10 a nyelvtani,11 m etrikai12 és stí
lus-sajátságok.1' Theokritost gyakran utánozza,14 tőle köl
csönzi a bukolikus neveket, sőt a 4. sort változatlanul ve
szi á t a III. 20-ból.

Daphnís itt nem a szicíliai pásztorok híres énekese, 
amint Theokrítosnál láttuk, hanem csak egy közönséges 
pásztor neve,1"’ akárcsak Longos Daphnis és Chloéjában

“ II. 101. sk.
10 Uacpta 15. V.

âiâov 6(poa rpiXáüio 6 .  V. —  SíSov (piÁúOiu h .

12 f l i r ta r  55. V.

35 V>ö. Brinker 41. sk. — W ilamowitz, Bue. Gr.2 166. — Chol- 
meley 54. 1.

14 Frítzsche 1870. II. 213. sk. — Legrand, II. 103.
15 V. ö. Verg. Eel. VIII. 68.
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is. Erre az elbeszélésre különben a mimus szelleme, kissé 
erőltetett természetessége és érzékisége is emlékeztet,10 * * * * * 16

Daphnisnál figyelemreméltóbb a szüleire és kérőire 
büszke, kissé kacéran viselkedő fiatal lány rajza. Az ifjú 
ajánlatával szemben való ellenkezését és Artemishez való 
folyamodását csak a szokásos szeméremérzet sugallja. Lát
juk, hogy szívesen veszi, ha Daphnis megöleli. Az ifjú kí
vánságának minden különösebb ellenkezés nélkül eleget 
tesz, pedig jól tud ja a következményeket, hiszen tartóz
kodás nélkül beszél a szülésről. Mégsem szabad őt rom
lottnak, csak egy egyszerű társadalom  gyermekének ta r
tanunk, akiből még gondos háziasszony válhatik — mily 
féltékenyen vigyáz a ruhájára! 59, v- — amint Legrand 
mondja, ,,La satisfaction de ses sens lui apparaît — et à 
Daphnis aussi — comme la préface d ’une vie où le travail, 
le devoir occuperont plus de place que le plaisir,“17

*
E, B, Clapp18 eredménytelenül vette védelmébe e köl

teményt és kísérelte meg Theokritos szerzőségét kim utat
ni.19 Keletkezési idejét Legrand20 az alexandrinus kor vé
gére, Wilamowitz21 pedig már Longoshoz (Kr, u. II. sz.) 
közeli korba helyezi.22

10 Taccone 275. 1.
17 Legrand II. 102. sk. V. ö. Legrand, Poésie Alex. 79. 1.
18 The ’O açiorvs of Theocritus. Univ. of California Publications

in Classical Philology II. 1911. 165. sk.
19 V. Ö. Rannow, Beri. Philol. W ochenschr. 1911. Nr. 19.
20 II. 103.
21 Bue. Gr.2 166.
22 A költemény speciális irodalm aként tekinthetők még a kö

vetkezők: Wilamowítz, Hermes, XIII. (1878), 276. sk.; Chr. F. Sehr-
wald, Zu Theocritos' Eidyllion XXVII. Jahrb. für class. Philol. XVIII.
(1882.) 659. sk.; C. H artung Zu Theokrit XXVII. 14. Philologus XLIIL,
296.; O. Ribbeck, Zur ’O açicrúg. Rh. Mus. XLV. (1890), 146. sk.; Tac
cone 275. 1.



Appendix V. (Theokritos XXVII.) Szerelmi csevegés.

Lány
Lám az okos Helénát Paris eirabiotta, a csordás.1

Daphnis
Ügy bizony ám Helénánk2 örömest csókolta a csordást. 

Lány
Ej satyros!3 Minek is dicsekedsz? Nincs semmi a

[csókban.
Daphnis

Nincs ugy-e semmi? De mézes örömnek a fészke az
[ajkon.4

Lány
5. Megmosom én számat s kiköpöm csókodnak az ízét.

Daphnis
Megmosod ajkadat? Ügy nesze még ez a csókom a

[szádra.
Lány

Nem kell szűz teneked! Csókold az üszőid! Eredj
[már!

Daphnis
Álomként száll el tavaszod! Halkabban a hanggal! 

Lány
10. Rózsavirág nem hull, szőllő sosem érik aszottá?’

1 V. ö. Bion II. (Append. XIII.) 10.
2 A pásztorlányt nevezi tréfásan Helénának.
3 V. ö> IV. 62.
4 Á tvette Theokr. III. 20. sorát. V. ö. Taccone 277. 1.
5 A sorok elhelyezésében W ilamowitz k iadását követjük, a for 

dítás azonban Ahrens szövegén alapszik.
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Daphnis
•5

Lány
lw Arrébb vidd a kezed vagy a szádba meresztem a

[körmöm.1
Daphnis

Van hozzád egy szóm, menjünk az olajfa lugasba. 

Lány
Nem megyek én, minap is becsapott a te csalfa

[beszéded.
Daphnis

Üljünk hát le a szilfa6 7 8 * alá, s fújok neked egy dalt. 

Lány
Fújj s élvezd te magad, nékem minek is nyöszörögnél?

Daphnis
15. Csitt, csitt, fel ne idézd te leány Paphiának" a mérgét.

Lány
Mit bánom Paphíát! Kegyes Artemis10 áldja az éltem.

Daphnis
20. Nem szabadulsz meg Erős körméből, rabja ahány

[lány.

6 A 9. sor, mely a B-kódexből hiányzott, s melyet a fordítás 
ÍS mellőzött, így szól (W il.): >'jde ti yrjoáOMi;  róöe t í o v  ué/.i x a l y c tÂ m  

'tin o  A szőllő mazsolává változik, s nem pusztul el, mint az elher
vadt rózsa. Itt, a 9. sorban az ifjú az előbbi (10.) sornak első felére 
céloz é6 rögtön megkísérli, hogy vájjon igaz-e? M egcsókolja a lányt, 
s erre mondja, hogy az ő ajka  csupa tej, csupa méz. Taccone 277. 1.

7 V. ö. Taccone 278. 1.
8 V. ö. Theokr. I. 21.
s Theokritos sohasem nevezi Paphiának A phroditét. Itt e név 

három szor (15., 16., 56. v.) is előfordul. V. ö. Bion I. (Append. X.) 
64. Paphos kyprosi város híres volt A phrodite-kultuszáról.

10 A hajadon Artemis a szűziesség védője, s egyszersmind a  

szülés elősegítője (30. v.).
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Lány
Nem leszek én soha rabja; de Pánra,11 te hordjad

[igáját.
Daphnis

Várj, lenyilaz még téged; a hálójába esel még!12 

Lány
11 Artemis úrnőm óv a nyilától: rajta  nyilazzon!

Daphnis
22 Meglásd, hitványabb férfit fog a sors neked adni.

Lány
Hányán esengtek az én kezemért, s egyet se szerettem. 

Daphnis
Én is esengtem, a sok kérőd seregébe kerültem.

Lány
25. Jó ember, mit akarsz igazán? Hisz csak tövis a nász!

Daphnis
Ej dehogy is tövis, ej dehogy is bú; csak csupa

[kartánc.
Lány

Férje előtt, mondják, mindig reszkethet az asszony. 

Daphnis
Dej szén nem reszket soha senki előtt sem az asszony. 

Lány
Jaj gondolni se mer szivem Eileithyia1 nyilára! 

Daphnis
30. Artemised kegye véd és elcsittítja a kínod.

Lány
Félek, mert az anyának a rózsa lehervad az arcán. >

11 V. ö. Theokr. IV. 47.
12 V. ö. Theokr. XI. 16.
13 A szülés istennője. V. ö. XVII. 60.
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Daphnis
Boldog anyára a  szép csecsemőben az új kikelet vár! 

Lány
És ha tiéd lennék, mondd, néz-e reám nagy ajándok? 

Daphnis
Mind az egész csordám, ligetem, legelőm a tiéd lesz. 

Lány
35. Esküdj: hűtelenül nem mégy tova, hogyha ölellek.

Daphnis
Kergethetsz s én mégse megyek. Nagy Pán a

[tanúm rá.
Lány

Nászszoba, kamra, karám  fog-e várni a telkeden
[engem?

Daphnis
Lesz teneked kamrád: gyönyörű a gulyámnak a háza. 

Lány
S jó öreg édes apám nem fog haragudni, ha hallja? 

Daphnis
40. Csak nevemet meghallja, vidúl örömében a szíve.

Lány
Mondd meg m ár a neved, ha szivet vidíthat a név is. 

Daphnis
Daphnis, apám Lykidás,14 akinek felesége Nomaia. 

Lány
Büszke lehetsz törzsedre, de hát az enyém se

[silányabb.

14 Lykidas nevét Theokr. VII. 13-ból vette.



(THEOKRITOS XXVII.) SZERELMI CSEVEGÉS. 61

15 Ahrensnél üxqa xi[iírj, W ilamowitznál ’Ay-^arífit], Edmondsnál
' Ayqoxíuri.

16 V. ö. Theokr. V III. 2.
17 V. ö. Theokr. V. 1.

Daphnis
Jól tudom én, hogy büszke a lány,15 16 kinek apja

[Menalkas.18
(Hézag)

Lány
45. Merre terül a berek? Mondd, hol visz az út a

[karámba?
Daphnis

Arrafelé hajlós ciprusnak a zöldje sotétlik.

Lány
Nyájacskám,17 legeléssz! a gulyás telkére benézek. 

Daphnis
Csordácskám, legeléssz, a ligetbe betérek a lánnyal. 

Lány
Ej te gonosz csont, mit kaparász kezed itt kebelemben? 

Daphnis
50. Nézem: elég érett ez a két gyönyörű puha alma?

Lány
Pán, ó Pán! végem mindjárt. Hé, vidd a kezed már! 

Daphnis
Csak bátran tubicám, ne remegj, minek úgy ijedezned? 

Lány
Tiszta ruhám csupa sárba vegyül; a  gödörbe

[taszítasz?
Daphnis

Nézd, a palástod ala tt selymes gyapjúra heverhetsz!
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Lány
55. Jaj minek oldozod így a ruhám? mit akarsz az

[övemmei?
Daphnis

Első áldozatul Paphiát tiszteljük öveddel.

Lány
Várj te kegyetlen! Hisz látnak! Léptek nesze hallik. 

Daphnis
Semmi, a ciprusfáknak a lombja susogja a nászod. 

Lány
Köntösöm1' eltépted, most mez nélkül hova menjek? 

Daphnis
60. Ju t más m ajd a helyébe, különb köntöst adok érte.

Lány
Fűt-fát összeígérsz; de nem adsz egy sószemet aztán. 

Daphnis
Ó ha tehetném, lányka, a lelkemet érted od'adnám.18 19 20 

Lány
Artemisem könyörülj ; megszegtem a szent

[fogadalmat.
Daphnis

Borjú hulljon Erosnak, anyányi tehén Paphiának! 

Lány
65. Még az imént hajadon voltam, s asszony vagyok

[immár.2*
Daphnis

Nem hajadon, feleség; később anya most a neved már.

18 V. ö. Theokr. XV. 39.
18 V. ö. Theokr. XI. 52.
20 V. ö. Theokr. II. 41.
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S élvezték egymás karjában a zsenge szerelmet 
Halk susogásnak a hangja kisérte lopott ölelésük.21 
És felpattan a lányka; terelgeti csendben a nyáját. 

70. Szép szeme szégyentől égő és lángol a szíve . . .
Ballag a csorda után a legény szerelemben üdülten.22

21 V. ö. Theokr. II, 141. — Bion II. (Append. XIII.) 6.
22 Az itt le nem fordított 72. és 73. sorra vonatkozólag lásd a 

bevezetést.



(Theokr. XX. )

Az ifjú gulyás elpanaszolja, hogy egy városi hetairá- 
nak szerelmi ajánlatot tett, de az vele, a pásztorral szóba 
sem akart állani. Kigúnyolta a falusi embert, m ert ő csak 
a városiakhoz szokott (1— 15. v.).

A pásztor haragra lobban kudarca miatt. Társait 
hívja tanúságtételre, hogy ő szép, s hogy a pásztordalhoz 
is ért. Nem csoda, ha a falusi asszonyok szeretik! Csak 
ez a városi nem akarta őt meghallgatni (15—32. v.).

Pedig — mitológiai példákkal igazolja — az istenek 
és istennők is szerettek pásztorokat. Ügy látszik, hogy e 
lány azoknál is többre ta rtja  magát. Azzal a kívánsággal 
fejezi be szavait, hogy bárcsak egyedül kellene neki majd 
az éjtszakát töltenie (33— 45. v.).

*
A költemény műfaja monológ. Egész végig az ifjú gu

lyás viszi a szót, s bár a 19. sorban a pásztorokhoz fordul, 
nem kell azt gondolnunk, hogy azok valóban jelen is 
vannak.

A kéziratokban Theokritos neve ala tt m aradt fenn, az 
ő alkotásának azonban mégsem tekinthetjük. Ellentmonda
nak ennek azok a nyelvi különbségek, melyek Theokritos 
valódi maradványai és e között a kis költemény között 
fennállanak. Egész sereg olyan szó fordul itt elő, amelyek 
Theokritosnál egyébként ismeretlenek (pl. âyçoTxog, áorixóg 
4. v.), másokat viszont Theokritos nem használt ilyen je
lentésben (pl. y.çrjyvog 19. v. =  igaz, ává  45. v. időről!) 
vagy ilyen formában (pl. <pdéeiv 4. v., aro^iárwv 26. \.,noX- 
Xóv 25. v.).1

1 V. ö. Brinker. 38. sk. — Cholmeley 53. — Legrand II. 39.

Appendix VI. A gulyás. [ (©EOKPITO Y) B 0Y K 0A I2K 02].
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A verselésben is sok olyan különbség van, mely a 
theokrítosi eredetnek ellene mond: sokkal több itt a dak- 
tylus mint Theokritos valódi költeményeiben, azután pl. 
a szókezdő ßl (6., 13. v.) itt nem alkot positiót, Theokritos- 
nál azonban igen.2

Bár Theokritos szívesen ismételte önmagát, mint az 
alexandrinus költők általában, itt mégis a theokritosi re
miniszcenciáknak olyan tömegével állunk szemben, hogy 
azokat m ár csak a tudatos utánzás eredményének tekint
hetjük. Ezekre a jegyzetekben rámutatunk, s itt csak ne
hány feltűnő hasonlóságra hívjuk fel a figyelmet. Amikor 
a gulyás saját szépségéről szól (19. sk.), emlékeztet Poly- 
phemosra (VI. 34. sk.), midőn zenei tehetségéről szól (28. 
sk.), megint csak a Kyklopsot ju ttatja  eszünkbe (XI, 38. 
sk.), akárcsak sikereinek emlegetésével (30. sk. — XI. 
77. sk.). A mitológiai példák felsorolásában nyilván Am a
ryllis kecskepásztorának hatása a la tt áll (III. 40. sk.).

Mégis különbözik mind a Kyklopstól, mind a kecske
pásztortól. Midőn ugyanis a Kyklops csúnyasága miatt pa
naszkodik, szavai alkalmasak arra, hogy részvétünket is 
felkeltsék, ennek a pásztornak hiúságból fakadó haragja 
azonban hidegen hagyja az embert.2 Azután a kecskepász
tornál indokolt a mitológiai pásztorszerelmek felsorolása, 
mert a lány közel van, s így ez még lehet rá hatással, itt 
azonban Euneika távollétében annak semmi értelme sincs.4

Mindezeken a különbségeken kívül még súlyosabban 
esik latba Theokritos szerzősége ellen az a mód, ahogyan 
a költő itt a városi és falusi életet egymással szembeállítja, 
s ahogy a pásztort végül is nevetségessé teszi. Theokritos- 
nál erről az ellentétről sohasem esik szó.5

Szerzőjének az egyezések miatt (pl. 26. v. és Mosch. 
II. — Append. XIV. — 96.) Heinsius Moschost, Ahrens0

- V. ö. Kunst, De Theocriti versu heroico, 1887. — Legrand, 
Ét. 329. sk. és Bue. Gr. II. 39.

3 L e^ an d  II. 40.
4 Taccone 203.
5 Taccone 202.
8 Philol. XXXIII. 598.

A görög bukolikusok költeményei II. 5
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az Anth. Pal. IX. 136. epigrammája alapján a Panopolis- 
ból való keresztény püspököt, a Kr. u. V. sz.-ban élt Kyrost 
tarto tta .7

A verselésben való lágyság, valamint a nyelvi hasonló
ságok8 arra vallanak, hogy a költeményt vagy Bionnak 
vagy az ő iskolája valamelyik ismeretlen tagjának kell 
tulajdonítanunk.9 Ezt a feltevést támogatja az a körülmény, 
hogy bár a színtérre vonatkozólag semmiféle adatunk 
nincs, a keleti kultuszok emlegetése Kis-Ázsiába, Bion ha
zája (Smyrna) tájára  utalnak.10

\

7 Az utóbbi nézetet megcáfolta Hiller, Beitr. 70. sk.
8 Lásd a jegyzetekben.
9 Wilamowitz, Textg. 81. — Taccone 203.
10 Legrand, IL 41.



Euneiká1 kacagott, mikor egy csókért tülekedtem, 
Rám pirított gúnyos szóval: „Csak félre az útból, 
Balga gulyás, még csókot akarnál? Hisz nem is értem 
Én a paraszti szerelmet; a városi úr szeret engem.

5. Még álmodba" se merd csókolni az én piros ajkam !2 
. . . Bűvös a nézésed, cseng hangod, finom a tréfád, 
Ja j be ügyes, be derék e legény! Bájol csevegésed! 
Púha selyem szálú a szakállad, göndör a fürtöd . . . ' 
Két kezeden kikel a retek is már; pállik a szájad . . . 

10. Bűz a lehelleted.4 Elkotródj, pusztulj a nyakam ról!“ 
Szól a leány, s háromszor köp keblére utána.5 
Végigmér a fejembúbjától talpig, az ajkát 
Elbiggyesztve, szemét görbén, kanosaira szegezve. 
Meghimbálja darázs derekát, csúfos nevetése 

15. Zúg bántón harsogva felém, felfortyan a vérem;
A szégyen bíborra hevít, mint harm at a rózsát. 
Sarkon fordul a lány; keserűn marcangol a méreg, 
Hogy kifogott az a condra személy deli hetyke

[legényen!
Pásztorok, ó titeket kérdlek, hát nem vagyok0 én

[szép?
20. Vagy tán hirtelenül mássá bűvölt el az isten?

1 Theokr. XIII. 45-ben egy nimfa neve Eunika.
2 V. ö. Theokr, I. 146. és II. 126.
3 A 7—8. sort a legtöbb kiadó interpolatiónak tekinti (Wila- 

mowitz, Textg. 78., Legrand II. 42.), mások viszont iróniát látnak 
benne s m egtartják (Taccone 204.).

4 V.^o. Theokr. V. 52.
5 V. ö. Theokr, II. 61. és VI. 39.
9 Az è fi fi í Theokritosnál nem fordul elő, de Bionnál igen: 

I. (Append. X.) 53.

Appendix VI. (Theokrítos XX.) A gulyás.
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Hisz púhán árnyalta előbb a szakállam az ajkam, 
Mint repkény árnyalja a fát, úgy fedte az állam, 
Zellerként simult a halántékomra a fürtöm,
Hószín homlokomat barnán boritá a szemöldök.

25. Pallasnál ragyogóbb villám fénylett a szememben. 
Friss sajtnál selymesb7 volt ajkam a csókra, s a

[hangom
Édesben csöppent számból, mint méz8 * a viaszból. 
Első voltam a dalban akár a pásztori sípon 
Vagy fuvolán, furulyán, vagy akár a görbe tilinkón/’ 

30. Szépnek vall a hegyekben10 11 12 az ajka az asszonyi
[népnek,

Csókját szívesen adja, s a városi lány fut előlem . . . 
Persze gulyás nem kell neki; nem hallotta a hírét. 
Völgybe legelteti Zeus gyönyörű m agzatja11 tinóját. 
És a gulyás karjába omolt Kypris szerelemben,

35. Fríg hegyeken vele járt hajdan1' s ő volt, ki Adónist 
Kinn a ligetben13 14 ölelte, ligetbe’ siratta halálát.11 
S Endymión15 más volt, nem pásztor? S lám e Seláná 
Pásztorként szerété; já rt hozzá titkon az égből;
Kinn a tenyéren a karja között ott érte a hajnal.

7 H artung szerint: Xeí/Lsa xa l Ttaxrúg áTtaXibre^', ártó , , ,  (Vér- 
teßy). A sa jtta l való összehasonlítást v. ö. Theokr. XI. 20. — 
Theokritosnál ez a többes (oroficírcovj nem fordul elő, de Moschosnál 
igen: II. (Append. XIV.) 96., III. (Append. I.) 15.

8 V. ö. Theokr. I. 146.
• A 7 tla y ía v lo s  - sípot Theokritos sehol sem említi, Bion igen: 

Vil. frg,
10 V. ö. Theokr. V III. 2.
11 Ahrens szövege szerint; így A pollonra vonatkozik. A kó

dexekben azonban - 4 i ó v v o og van. D ionysœ nak pásztorként való e l
képzelése m ásutt nem fordul elő. Ezért Legrand II. 43. szerint itt 
nem az istennek valamely kalandjára, hanem arra  a szerepére kell 
gondolnunk, melyet a /Sovxóiog-ok  misztikus egyesületében betöltött.

12 Theokr. I. 105. a lap ján  Anchisesre céloz.
13 V. ö. Bion I. (Append. X.) 68.
14 V, ö. Theokr. III. 46.
15 V. ö. Theokr. III. 50.
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40. Még most is siratod Rhea16 pásztorodat! S te is
[egykor

Nagy Kronidés, sasként szálltál pásztor17
[szeretődhöz!1*

Euneiká maga nem csókolja a pásztori ajkat.
Sz nála Seláná meg Kypris s Kybelé is alantasb! 

Verd meg hát Kypris, hogy a városban se ölelje 
45. S itt a hegyen se a kedvese őt; maga töltse az éjét.1*

16 Kybelét (43. v.), a fríg istenanyát a Kr. e. V. sz.-tól kezdve 
azonosították Rheával (Gruppe, Griech. Myth. 1521. sk.). Kultusza 
a K yklasokon át korán elkerült a görögökhöz; a siphnosiak Delphi- 
ben felállíto tt kincsesházuk frízén már a VI. sz.-ban ábrázolták, s a 
IV. sz.-ban már Olympiában Í6 kapott templomot. (V. ö. Schwenn, 
P —W. XI. 2250. sk.) Pásztor-szerelm én A ttist érti, aki Phrygiában 
Rhea Kybelével együtt tisztelt isteni lény volt, s kinek mítoszában 
sok A donisra emlékeztető vonás van. (V. ö. Gruppe 1529. sk.) Mon
d á já t feldolgozta Catullus LXIII. és Ovidius Fast. IV. 221. sk. is. 
Ö ncsonkítással járó kultusza a görögök közé — bizonyára a barbár 
eunuchok ú tján  — aránylag későn került. Rhea Kybelével (Dindy- 
mene) kapcsolatos tiszteletéről megemlékezik Paus. VII. 17. 5. és 
VII. 20. 2-ben. Ezeket az ünnepeket Rómában, a császárkorban nagy 
fénnyel ünnepelték meg. Cumont, P—W. II. 2247. sk.

17 ßoyvöfios-G zö Theokritosnál nem fordul elő.
18 V. ö. Theokr. XV. 124. — Zeusnak sassá válását említi Ovid. 

Met. X. 158. sk.
19 V. ö. Bion I. (Append. X.) 73. és II. (Append. XIII.) 28.



Appendix VII. A halászok. [(0EOKPITOY) AAEI2J. 

(Theokr. X X L )

A szegénység szorgos munkára készt, s még éjjel sem 
hagyja az embert pihenni. így van vele az a két öreg ha
lász is, aki nyomorúságos viskóban, a tengerparton tengeti 
életét, s kinek minden vagyona a mesterség folytatásához 
szükséges nehány eszköz. (A költő részletesen felsorolja 
ezeket.) A gondok m iatt jóval v irradat előtt felébrednek, 
s az egyik, akit Asphalionnak hívnak,1 elmondja bará tjá
nak álomlátását. Hatalmas aranyhalat fogott álmában, és 
amikor m ár a sok aranynak birtokában volt, megesküdött, 
hogy többé a tengerre sem teszi a lábát. Most aggodalmai 
vannak: vájjon köti-e őt az álomban te tt eskü? (1—62. v.).

Társa megnyugtatja, hogy mivel az aranyhal nincs 
birtokában, az eskü sem lehet érvényes. Keresse fel azt 
a helyet, ahol álmában halászott, s csak igyekezzék halat 
fogni, nehogy éhen haljon (63—67. v.).

*

Az álomlátás elmondása igen gyakran előfordul mind 
a görög, mind a római költészetben. Hogy csak az alexand
rinus korból említsünk nehány példát: Herondas VIII. mi- 
miambusában saját álmával foglalkozik, Apollonios Rho- 
dios Arg. III. 616. sk.-ben Medeia álomlátásáról van szó, 
Bionnak (VII. frg.) álmában jelenik meg Aphrodite, s a 
Moschos neve alatt fennmaradt Megarában is elmondja 
Alkmene álm át.1 2 Az álomfejtés kedveltségét bizonyítja,

1 Lásd az 5. sz. jegyz.
2 Mosch. IV. (Append. III.) 91. sk.
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hogy a Kr. u. II. sz. elején az ephesosi Artemidoros öt 
könyvből álló álmoskönyvet írt Oneirokritika címen.

*

A halászokkal is szívesen foglalkoztak a költők. Már 
Sophronnak volt olyan mimusa, mely a ^vvvo^rjQag címet 
viselte, de előfordulnak a közép-és új attikai vígjáték írói
nál,3 s Plautus Rudensében Diphilos egyik komédiájának 
átdolgozását bírjuk. Theokritos is megemlékezik a halász
ról,4 akárcsak Herondas5 és Moschos.6 Ez az egyetlen 
olyan ránkm aradt hosszabb költemény azonban, mely ki
zárólag halászokkal foglalkozik.

A hellénisztikus kor művészei is igen kedvelték a ha
lász-ábrázolást. Rómában a Palazzo dei Conservatoriban 
egy öreg halásznak realisztikus márványszobra látható 
(2. képünk, I. tábla),7 Nápolyban pedig egy ifjú halász 
bronzszobra, mely Pompejiben kútdíszül szolgált.8 Egy 
Lipariban talált, a Kr. e. IV. sz. második feléből származó 
még kiadatlan váza9 halárust ábrázol.10

*

Ez a költemény, mely a kódexekben éppúgy, mint az 
előbbi, Theokritos neve alatt m aradt fenn, általában sike
rült alkotás. Legelevenebb és legtermészetesebb része az 
álomban való halászat leírása. Mégsem lehet azonban 
Theokritos művének tekintenünk. Az ő szerzőségének el
lene mond pl. hogy itt a morális szempont domborodik ki, 
Theokritos költeményeinek ellenben gyönyörködtetés a 
céljuk. Nem vall Theokritosra az a hosszadalmasság, mely- 
lyel a költő a halászok eszközeit felsorolja és nyomorúsá
gos tanyájukat festi, Theokritos a színteret vagy maga

3 Antiphanes frg. 159. ée 166. K., Alexis frg. 16. és 126. K.
4 I. 39. sk., III. 26.
5 III. 51. sk.
6 Frg. I. 9. sk.
7 W inter, Kunstgesch. 345. 1.
8 W inter, Kunstgesch. 369. 1.
9 Cefalùban, a M andralisca-múzeumban.
10 Rizzo, Dedalo VII. 1926. 403. 1.
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írja le nehány szóval (VI. 3., XI. 17.), vagy szereplőinek 
beszélgetésébe szövi be (I. 1., 7. sk., IV. 1. sk.). Idegen 
Theokritos egészséges életerejétől és frisseségétől az a szo
morúság, mely ezen az egész költeményen végigvonul. A z
után Theokritos minden mimikus és bukolikus alkotásában 
játszik a szerelem kisebb-nagyobb szerepet, itt azonban 
teljesen hiányzik.11

Még fontosabb a nyelvben mutatkozó különbség.11 12 Bő
ségesen fordulnak itt elő olyan szavak, melyeket Theokri
tos sehol sem használt (pl. ctufvíóiov. [tsXeddivr] 5. v., fuvv- 
&eiv 23. v., fjénél 50. és 56. v.) és olyan nyelvtani alakok, 
melyeket a valódi munkákban nem találhatunk meg (pl. 
lx&vcc 45. v.). Mindezek alapján kétségtelen, hogy nem 
Theokritos alkotásával van dolgunk, s ebben ma már a 
tudósok mind meg is egyeznek Heinsius13 14 és W üstemann1' 
óta, akik még Theokritos szerzősége m ellett voltak, s 
Sophron iïvvvofhrjçcis-ában keresték a költemény forrását.

Nagyon eltérőek azonban a vélemények a szerző sze
mélyének meghatározásában. Wilamowitz15 * elismeri ugyan, 
hogy versmérték tekintetében korántsem éri el az előbbi
nek (XX.) vagy Bion költeményeinek finomságát, de azért 
a nyelvi okok m iatt mégis aránylag későre teszi, és Bion 
iskolája egyik tagjának tulajdonítja. Cholmeley10 szerint 
sem a  versek spondaikus jellege, sem a realisztikus tárgy 
nem vall Bionra, de viszont igen sok egyezés van Theokri
tos egyik kortársának, a tarentumi Leonidasnak epigram
máival.17 Ezek egyikében előfordul a Diophantos név is, 
akit az 1. sorban itt megszólít a költő. Leonídasra vall az 
a hosszadalmas felsorolás is (9. sk.), melyben a halászok 
szerszámairól van szó.18 Azután Leonidas legszívesebben

11 Fritzsche 1870. II. 112. sk. — Fritzsche—H illcr 217.
12 V. ö. Brinker 46. 6k. — Cholmeley 54.
13 Theocr. 376. 1.
14 295. 1.
15 Textg. 82. sk., Bue. Gr. 167.
18 54. sk.
17 Anth. Pal. VI. 4., VII. 295. és 504.
18 Anth. Pal. VI. 4., 35., 204., 205., 296.
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éppen az ehhez hasonló tárgykörben szeretett mozogni, az 
egyszerű munkás-emberek nyomorúságos életét festve. 
Ezért Cholmeley Leonidast ta rtja  e költemény szerzőjé
nek. Felfogását tám ogatja az a körülmény is, hogy Theo- 
kritos és Leonidas epigrammáit az Anth. Palatinában is 
összecserélték.16 * * 19

Reitzenstein2" nem magának Leonidasnak, hanem csak 
egy utánzójának tulajdonítja, Legrand21 pedig a Plautus 
Rudensével való egyezésekből22 arra következtet, hogy az 
új-komédiához közelálló költőnek kellett még a Kr. e. III. 
sz. második felében írnia. Ugyancsak Legrand23 felveti a 
kérdést, hogy vájjon nem tartozott-e ez az ’Elrtíóes címen 
összefoglalt költeménycsoportba?24 Az öreg halász ugyanis 
az utolsó sorokban azt a tanácsot adja barátjának, hogy
ne bízzék az álmokban, nehogy a hiú remények elvonják 
munkájától.

16 Taccone 209. 1. hajlik  Cholmeley nézetéhez. V. ö. Geffcken.
Leonidas von Tarent 137. sk.

20 1 52, 1.
21 II. 49.
22 290. sk.f 594. sk., 906. sk.
23 II. 47.
24 V. ö. Christ6 II. 1. 134. 1. és 190. 1. 7. j.
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Művészetnek az anyja az ínség jó Diophantos!1
Küzdeni az serkent s dolgozni. Az éji nyugalmat
Elveri a munkás ágyáról a keserű gond.
S hogyha feléje borúi imető álomnak a karja 

5. O tt terem a gond és elröppen előle az álom.1 2
Élt egyszer két régi legény: a halász meg a társa
Sásgunyhója alatt. Vackuk volt vetve hínárból,
S tengeri fű tetejébe' hevertek a lomb-levelek közt.
M ellettük sokféle halászkészségek a földön:

10. Horgászó vesszők, horgok s perjébe' csalétek.3
És kurtára fonott varsák, szittyó labirintek,
Vén evezők és ócska ladik foszlott kötelekkel.
Nyűtt gyékény fejük alja: a szőnyegük és takarójuk.
Birtoka, kincse egyéb nincs semmi szegény öregeknek. 

15. Nincsen az ajtón zár. Minek is? Kutya sincsen a
[portán:

Nincs a szegénységnél jobb őr, jól védi a házat.
Nincs szomszéd távol, se közel. Partszélen a gunyhó,
Dűledező lábát nyaldossa a tengeri hullám.
Útjának közepére se ért a Hold szekerével,4

1 Diophantost nem ismerjük, hacsak nem tekintjük azonosnak 
a Leonidas egyik epigram m ájában (Anth. Pal. VI. 4. 7.) szereplő 
halásszal. Hasonló módon a ján lja  Theokritos barátainak VL, XI. és 
XIII. költeményét.

2 Mint Theokr. XI. és XIII. költeménye, ez is egy — különben 
sokszor hangoztatott — szabály kijelentésével kezdődik, melynek 
igazságát aztán a költő bizonyítja. Legrand II. 46. V. ö. Bírt, Elpides, 
Marburg, 1881. 40. sk.

3 A sor végének olvasása bizonytalan.
4 V. ö. Theokr. VII. 10. — A kifejezés nem egészen szabatos. 

Valószínűleg azt akarja  mondani, hogy a fél éjtszaka még nem telt
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20. Felveri őket már kenyerespajtásuk: a szükség,
És a szemükről elfut az álom, s nyílik az ajkuk:

I. halász (Asphalion)

Hej, pajtás, hazug ám a beszéd, hogy az éjtszaka
[nyárban

Kurtább, s a nappalt hosszabbra teremti a nagy Zeus. 
Lám ezer álomkép játszott velem, és hol a hajnal? 

25. Nem tudom én, hova nyújtja ma még idejét ez az
[éjjel?

II. halász (Társa)

Kár bizonyára perelned, öreg,5 nincs itt hiba semmi, 
El nem tért az idő egy hajszálnyit sem az útról: 
Álmod a gond veri el, s így lett hosszú ma az éjed.

7. halász (Asphalion)

Tudsz-e az álomhoz? Hej láttam  sok csoda dolgot, 
30. Amit a képzeletem felidéz, részed legyen abban!6

II. halász (Társa)

Mint ahogy a zsákmány közös, úgy osszuk meg az
[álmot.

Rájössz m ajd könnyen, hisz nyomra vezethet az
[elméd.

Józan eszünk mindig legjobb álom-magyarázó.
Lásd, van időnk bőven;7 mihez is foghatna az ember 

35. Lomb-levelen virrasztva, ha zúg mellette a hullám? 
Mécses a községházán és erdőn a pacsirta8

el. De a hold járása szerint nem lehet az éj idejét mérni! A napról 
á tv itte  a költő a holdra a képet. Legrand II. 51.

5 Ahrens szerint: "A-rUp’, áUcoe, a kódexben ’AopaU cov. A név elő
fordul Odyss. IV. 216-ban is.

8 A Szövegnek a beszélők közti felosztása a kiadóknál más
más. Mi W ilamowitzot követjük.

7 V. ö. Bion frg. XV. 8.
8 A fordítás Ahrens szövegét követi: A hagyomány bizonytalan,
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Szüntelen így virraszt, mondják . . . Kezdd már
[valahára,

Kezdd na, mit is láttál álmodba', ha mondani vágyói.9 

1. halász f  Asphalion)

Elnyom az álom az este kemény munkába törődten. 
40, Jókor volt az ebéd, no bizony, mink nem sokat ettünk, 

Meg nem rontottuk gyomrunk, emlékszel-e? Rémlett: 
Sziklatetőn lesem a halakat, kémlelve a mélyet, 
Horgászó-vessző a kezembe, csalétek a végén,
S ím a falánk jószág m ár száját tátja; az álom 

45, Medvét űzet az ebbel,10 a habról álmodom én is, 
Elnyeli horgom a hal, megered patakozva a vére, 
Vergődik, csapdos, vesszőm hajlítja a terhe.
Kínba feszül a karom, s a harcot m ár alig állom, 
Gyönge kicsiny horgom, nagy a hal, hogy bírjam  a

[versenyt?
50, Észbe kapok mindjárt, mélyebbre taszítom a vesszőt, 

M arja a seb, s a zsineg kifeszül, már húzom a vízből. 
Harcomat így végig küzdőm, s az aranyhal előttem. 
Pikkelye tiszta arany, szédülve remegte ti szívem: 
Hátha Poseidonnak kedvenc hala jött a horogra,

55. S kék Am phitrité11 jószága került a kezembe?
Félve, vigyázva fogom, horgomról óva vonom le: 
Szájából a zsinegre ne hulljon a sárga aranypor.12 
M ajd az aranyhalam at leterítve a parti homokra,1'’ 
Esküdözöm: többé tengerre ki nem visz a lábam;

a sor első felében a legtöbb kiadó elfogadja Boissonade coniectúrá- 
j át : d X V  o v o s  év  Ç d p v t o t  . . .  Közmondás lehetett. A prytaneionban 
á llo tt Hestia o ltára az örökké égő szent tűzzel. (Paus. I. 18. 3., 
V. 15. 9.)

B Ez utóbbi két sor szövege bizonytalan.
10 Közmondás. Mi is mondjuk: éhes disznó m akkal álmodik.
11 A m phitrité Nereus és Doris leánya. Az 0dy6seiában (III. 

90.) még különálló tengeri istenség, később mint Poseidon feleségét 
említik. (Hes. Theog. 243. és 930.)

12 A szöveg bizonytalan.
13 A  szöveg itt is bizonytalan.
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60. Földi lakó leszek én, kincsek közt élve, királyként. 
Erre fölébredek. Ó pajtás, fejtsd hát meg az álmom, 
Borzadok eskümtől, félek, m ért já rt el a szájam?

II. halász (Társa)

Mit keseregsz? mikor esküd is álom, aranyhalad is
[csak

Álmodban láttad. Jó ember, csalnak az álmok!
65. Hát ne aludj, indulj ébren szeldesni a tengert,

Hús-vér halra halássz és hasznot hozhat az álmod. 
Álmodhatsz az aranyhalról, el nem veszi éhed . . .



Appendix Vili. A szökevény Eros.
(M 02X 0T  2 IK  E A I Ü TO ï EPÛ2 APAIIETH2.)

(Moschos 1.)

Aphrodite keresi elveszett fiát, Erőst. A megtaláló
nak jutalm at ígér, s egyszersmind leírja a kis szökevény 
ismertető jeleit. Óva inti azt, aki esetleg rábukkan, hogy 
vigyázzon, mert bár a gyermek külseje ártatlan, mégis igen 
veszedelmes tud lenni. Ezért legjobb, ha a megtaláló nem 
enged kedveskedéseinek, nem fogadja el vészhozó ajándé
kait, hanem m indjárt megkötözi (1—29. v.).

*

Ezt a kis költeményt a bukolikus kódexeken kívül' 
fenntartotta az Anth. Pal. IX. 440 és nehány sorát még 
Stobaios2 is. Bár Moschos neve a kódexek egy részében 
hiányzik, az Anth. Pál. és Stobaios tanúsága kétségtelenné 
teszi, hogy az ő alkotása.

Emlékeztet az anakreoni költemények Erosaira, a 
Theokritos-hagyomány méztolvajára (XIX.) és Bion Xí. 
töredékére, bár ezt az Erőst minden gyermeksége melleit 
is komolyabban kell vennünk. Itt nem madarakra, hanem 
emberekre vadászik, s a veszedelmes kis Eros nagy ere
jének édesanyja is tudatában van.

Nemcsak a költő eredeti gondolata érdemel dicsére
tet, — Erőst úgy körözi, mint egy szökevény rabszolgát, 
— hanem az a leírás is, melyet a szerelem istenéről ad, 
s melyben nagy ügyességről tesz bizonyságot. 1

1 S, V.
2 Fiorii. LXIV. 20.
3 <5
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A világirodalomra igen nagy hatással volt: m ár Me- 
leagros utánozta,4 aztán Apuleius,5 m ajd — hogy csak a 
legnevezetesebbeket említsük, — Torquato Tasso, Ben 
Jonson. H atását az új-latin verseken át a modem olasz, 
francia, portugál, spanyol, angol és német irodalomra 
is kimutatta J, Hutton.6

4 Anth. Pal. V. 177.
5 Met. VI. 7. sk. — V. ö. R. Helm, N. Jahrb. f. kiáss. Alt. 

XXXIII. (»14 .) 195., 202.
6 The first Idyl of Moschus in Imitations to the Year 1800. The 

American Journ. of Philology XLIX. 2. 1928. 105. sk. V. ö. Rohde, 
Griech. Rom.3 490. 2.



Kergeti Kypris Erőst. Hangos szóval kikiáltja: 
„Láttátok kószálni talán útfélen Erősöm?
Azt a gonosz szökevény-fiamat! Ki jelenti, jutalmul 
Kypris csókja a bére. Ha képes elémbe vezetni,

5. Annak a jó embernek a csóknál több fizetés jár. 
Könnyű ráismerni akár húsz társa közűi is:
Nem tej az arca, de tűz. Aztán az a két ragyogó

[szem!
Szikrát hány és éget! A lelke hamis, szava édes.
Más lakozik nyelvén s a szivébe’, de mézes a hangja. 

10. Dúl viharozva haragja, ha bőszül. Nyelve csak ámít. 
Csalfa ravasz fickó; játszik gonoszúl a szivekkel. 
Göndörfürt árnyalja fejét; arcán a hamisság. 
Csöppke kacsójával be nagyot tud sújtani ökle; 
Hádés országát, Acherón1 partjá t is eléri.'

15. Köntöse nincs testén, de burok leplezgeti lelkét.
Szárnyal akár a madár, röpdösve hol erre, hol arra. 
Férfira, nőre lecsap, kebelébe telepszik a rossz csont, 
Apró íj a kezébe’, de mindig nyíl van az íjon,
És a piciny vesszőt fel, egész fel az égbe röpíti.

20, Hátán lóg aranyos puzdrája; telistele tömve
Nyíllal, tűhegyük ó sokszor sebzette szivem már. 
Minden mindenik íze csak átok. Hát a pirinkó 
Mécseskéje, magát a Napot3 vele lángba borítja.

1 Lásd Theokr. XV. 86.
2 Hades megszerette és elrabolta Demeter leányát, Persepho- 

neiát, Persephoneia pedig viszont Adonist szerette, kinek birtoklásán 
A phroditével osztozkodott meg. Apollód. III. 14. 3. sk.

3 A Nap — Helios — Hes. Theog. 371. sk. szerint — Hyperion- 
nak és Theiának a fia, Selene és Eros testvére. Később Apollonnal 
azonosították.

Appendix Vili. (Moschos I.) A szökevény Eros.
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Gúzsba kötözve, ki kézre keríti, ne szánja, ne bánja, 
25. Hadd pityeregjen, ameddig akar. Csak ügyelj, be ne

[csapjon!
S hogyha nevet-kacag, el ne bocsásd, de ha csókot

[ajánlna,
Fuss, fuss, el ne fogadd. Megront, méreg van az

[ajkán,
S hogyha a jószágát kínálja, vigyázva se érintsd; 
Álnok az ő adománya: a láng folyamába

[füröszti. . ."4

4 Nehány kódexben még olvasható a 29, sor u tán a követ
kező sor:

a l  a ï  a a l  tó G i ô a q o v ,  b  r ò v  T t v q ó s v r a  y . a & é Ç e i .

Kétségtelenül késői, bizánci korú betoldás: Wilamowitz, Textg. 77. 
sk., Bue. Gr.2 121, — Legrand II. 137.

A görög bukolikusok költeményei II. 6



Appendix IX. A méztolvaj. (KHFI0KAETITH1.) 

(Theokr. XIX. )

Ez a kis költemény névtelenül m aradt fenn. Tárgya 
ugyanaz mint az anakreoni dalok gyűjteményében a 
33-nak:1 Eros méhszúrással panaszra megy anyjához, 
Aphroditéhez, aki vigasztalásként összehasonlítja a méh- 
vel kis fiát. Ő is oly kicsi és mégis milyen nagy sebeket 
tud okozni. (1—8. v.).

*
A hasonlóság mellett az anakreoni költemény sokban 

különbözik is ettől: itt mézet lop Eros, ott rózsák között 
pihen, itt toporzékol dühében a sebesülés miatt, ott azt 
hiszi, hogy belepusztul. Éppen eme eltérések miatt nem 
mondhatjuk, hogy egyik szerző a másikat utánozta volna.2 
A kettő közül azonban az anakreoni költemény a bájosabb, 
a  sikerültebb.

Ez a pajkos kis Eros egészen más természetű, mint 
amilyennek Theokritos szokta rajzolni a szerelem istenét." 
Nem is származhatik ez a költemény Theokritostól.4 Sokan 
a Moschos Szökevény Erosához való hasonlósága miatt 
Moschosnak tulajdonították,5 mások viszont a Bion XI. tö
redékével való rokonság alapján Bíont tartják  a szerző
nek.0 A költemény szelleme mindkét feltevés jogosultságát 
megengedi, de az is lehetséges, hogy egy általunk név sze
rint m ár nem is ismert költőnek a műve.

1 Bergk PLG. III.4 317. I.
- Legrand II. 34. sk. — Wilamowitz, Textg. 80.
s II. 133. sk., III. 15.
4 A 4—5. sor utánozza Theokr. IV. 55. sorát.
J Fritzsche 1870. II. 102.; Hiller, Beitr. 57. 1.
6 Valckenaer 180. 1. után többen, legutóbb Cholmeley 54. és

326. I.



Egyszer a tolvaj Erőst megcsípte gonosz, kicsi méhe. 
Kaptárból csent mézet, a méh megszúrta az ujját. 
Fújja  kezét, szörnyen sajg a sebe ujja  hegyében, 
Ugrál kínjában, tombol, rohan anyja elébe.

5. És a sebét panaszolva m utatja: mi cseppke a méhe, 
S a mákszem fene vad fullánkja milyen sebet üthet! 
Anyja nevetve felel: ne csodáld, hisz a  méhre ütöttél: 
Mily csepp vagy magad is s mily mélyre fúródik a

[nyilad?

Appendix IX. (Theokritos XIX.) A méztolva).



Appendix X. Adonis.
[(BIQ N 02) A J Q N IJ 0 2  EIIITA& I02].

(Bion I.)

A költő tíz képben tárja  elénk Adonis megsebesülését, 
halálát, továbbá Aphroditének és kísérőinek érte való fáj
dalmát.

Adonis halálának bejelentése után (1—2. v.) Kypris- 
hez fordul, felkelti pihenéséből, tudtára adja a gyászhírt, 
s felszólítja őt, hogy hirdesse ország-világnak fájdalm át 
(3—6. v.).

M egmutatja nekünk a hegyek közt sebesülten fekvő 
Adonist. Leírja reménytelen állapotát: ömlik a vére, szeme 
merev, arca sápadt (7— 15. v.).

Aphrodite a  nimfák jaj szava és a kutyák vonítása 
közben rohan kibontott hajjal, mezítláb sebesült kedvesé
hez. Az ő sebe sem kevésbbé fájdalmas mint az Adonisé. 
Észre sem veszi, hogy futása közben megsebzik a tövises 
bokrok, s hogy kiserken a vére (16—24. v).

Most ismét az aléltan fekvő Adonisra irányítja figyel
münket: szép fehér testét már egészen elborította a vér 
(25—28. v.).

A természet, a hegyek, erdők, folyók, patakok, virá
gok és Aphrodite kedvelt szigete, Kythera bérceivel és 
völgyeivel együtt osztozik az istennő fájdalmában, akinek 
szépsége Adonisszal együtt pusztult el (29—39. v.).

Aphrodite későn érkezik. Látja, hogy kedvese már 
halott, s megható panaszra fakad. Csak egy pillanatot, 
csak még egy utolsó csókot kér, hogy annak emlékét őriz
hesse bús özvegységében. Istennő létére is nagyon szeren
csétlennek érzi magát (40—63. v.).
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Aphrodite lepergő könnyeiből anemonék lesznek, 
Adonis vércsöppjei pedig bíborpiros rózsákká változnak át 
(64—67. V.).

A költő azt tanácsolja az istennőnek, hogy az erdőből 
vigye haza a halottat, fektesse le az ő aranyos nyoszolyá* 
jába, hintse be virágokkal, kenje be olajjal, illatos kenő
csökkel (68—78. V.).

Aphrodite ágyában látjuk Adonist, amint körülötte 
serénykednek az úrnőjükkel együtt gyászoló Erosok (79—
86. V.).

Hymenaios fájdalm a jeléül nem énekel nászdalt, a 
Charisok, sőt a Moirák is siratják a szép ifjút, akit immár 
a kegyetlen alvilági istennő ta rt fogva (87—96. v.).

A költeményt az Aphroditéhez intézett rövid vigasz
talás fejezi be (97—98. v.).

*

Adonis siratását Triklinios Theokritosnak tulajdoní
totta. Először Camerarius (1530-ban) m utatta ki a Bion- 
ról szóló gyászdal célzásai alapján, hogy e költemény szer
zője csak Bion lehet. Adonis siratásának szelleme is meg
egyezik Bion töredékeinek szellemével, verselése sem kü
lönbözik azoktól,1 s így nekünk sem lehet semmi okunk 
arra, hogy tőle ezt a költeményt elvitassuk.

*

Adonis siratásának egyik legjellemzőbb vonása az ér
zelgősség, amelynek nyomát a görögök régebbi költészeté
ben hiába keresnők. Az egész költeményre rányomja bé
lyegét a bánat, az Adonis haláláért való kesergés, amely
ben a szereplőkkel együtt résztvesz a költő is. Különösen 
megkapó részlet Adonis haldoklásának festése, vagy ami
kor a halottat elhelyezik az istennő kedves ágyára. Meg
kapó az ifjúságnak és szépségnek a halál kérlelhetétlen
ségével való szembeállítása. Mennyire megérdemli Aphro
dite szánalmunkat és részvétünket, midőn arról panasz-

1 Legrand, II. 192. — V. ö. W eíssberger (Mészáros) Ede, Egyet. 
Phil. Közi. 1913. évf. 320. sk. 1.
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kodik, hogy istennő létére csak még keserűbb sorsot kell 
elviselnie: nem követheti kedvesét a halálba."

Másfelől azonban egyes részletek a mesterkéltség be
nyomását keltik, s ezért hidegen hagyják a mai olvasót. 
Bármennyire bájos kép is pl. önmagában az Erosoknak 
Adonis körüli csoportja, mégsem tűnik föl előttünk eléggé 
természetesnek. így vagyunk Hymenaios, a Charisok és 
Moirák részvétével is."

*
Adonis siratásának m űfaját igen nehéz meghatározni. 

Form ája epikus: a költő elbeszéli benne az események egy 
részét. Vannak azonban benne lírikus elemek is, mert a 
költő nem vonul háttérbe, hanem a saját érzelmeit is ki
fejezésre ju ttatja. Végül az uralkodó elem e költeményben 
a drámai, mert a legtöbb jelenet megelevenedik előttünk 
és szemünk előtt játszódik le. Az epikus és drámai cse
lekmény ilyen összeegyeztetésében Kallimachos II. és VI. 
himnuszának hatását mutatja. De Kallimachos VI. (Deme
ter) himnuszában csak elmeséli a történeteket, itt pedig á t
éljük az eseményeket.4 Talán akkor járunk legközelebb az 
igazsághoz, ha a mi balladáinkkal vetjük össze. Wilamo- 
witz5 szerint olyan epikus költemény, amelyet a költő szín
házban vagy bárhol másutt — akárcsak a mimusokat szok
ták — zenekíséret nélkül, az Adonis-ünneptől függetlenül 
adott elő hallgatóságának.

*
Másik, sokat vitatott kérdés Adonis siratásával kap

csolatban, hogy versszakokra oszlott-e, és hogy volt-e 
refrainje.6 Mi azokkal tartunk, akik fölöslegesnek tartják  
a minden áron versszakokra való tagolást és annak kimu
tatását, hogy a két vagy három nagyobb részre osztott köl-

2 Legrand, II. 191.
3 Legrand, u. o.
4 W ilamowitz, Die griech. Lit.2 3 4 5 6 211. 1. és Hell. Dicht. I. 183.
5 Bion 10. 1.
6 V. ö. Ahrens, Bion. Epit. Ad. 36. sk. — C. Hartung Bem er

kungen zu d. griech. Buk. I. Die strophische Responsion 15, sk. ■— 
C hrist6 II. 1. 1^8. 1.
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temény második és harmadik felében az egyes szakaszok 
megfelelnek az első rész szakaszainak. A strófák felvéte
lével ugyanis elkerülhetetlenné válik a költemény felszab- 
dalása. Akkor fel kell tételeznünk, hogy a hagyományban 
nagyon megsérült, hogy a másolók itt kifelejtettek egy 
refraint, ott meg betoldottak, sőt hogy egész szakaszokat 
elhagytak stb.

Adonis siratásában ma is megvan a legszebb egység. 
Az előttünk egymásután filmszerűen lepergő képek mind
végig megőrzik az első pillanatokban az első szóval felidé
zett hangulatot. Elbeszélés közben fel-feltör a zokogás 
hangja: ,,Adonis meghalt!“ ,,Ó jaj, Kythereia!" Amint 
Aphrodite fájdalm a nem ismer határt, amint az ő gyászá
ban osztozó istenek panasza átlépi a törvényeket és az ősi 
szokásokat (Hymenaios búsul, a máskor halált okozó Moi- 
rák visszasírják Adonist), úgy a költőnek sem lehetett 
célja a  fájdalom kifejezését korlátok — egyenlőszámú 
sorokból álló szakaszok — közé szorítani. A refrainszerű 
vissza-visszatérő sorok és felkiáltások csak a különböző 
helyen és különböző szereplőkkel lejátszódó — de azért 
összetartozó — eseményeknek még szorosabb összetűzését 
szolgálják, az előadónak pedig alkalmat adnak egy-egy 
kis fellélegzésre.7

*
Theokritos (XV.) az Adonis-ünnepség első napján 

énekelt dalt m utatta be, amely már megemlítette a máso
dik nap gyászszertartását is, Bionnak ez a költeménye pe- 
dig éppen ezzel a gyászünneppel van összefüggésben, a 
nélkül azonban, hogy egyszersmind magára az ünnepre 
szánt himnusz is lenne.8

A mellett, hogy Bion Adonisának tárgya Theokritos 
Adonist ünneplő asszonyaival szoros összefüggésben van, 
nehány részletében még feltűnően egyezik azzal a dallal

7 így gondolkozik Wilamowitz, Textg. 146., Bion 17. 1. és 
Legrand, >41. 190. 1.

8 C hrist8 II. 1. 198. szerint az első nap volt a gyászünnep, a 
második pedig a visszatérésnek volt szentelve. Ez a felfogás azonban 
az itt láto ttakkal ellenkezik.
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is, melyet Theokritos első mimusában Thyrsis énekel a 
szép pásztorfiúnak, Daphnisnak haláláról. O tt is hallhat
juk a  meg-megismétlődő felkiáltást, azután amint itt Ado- 
nist a kutyák, úgy siratják ott Daphnist a vadak (sakál 
farkas, oroszlán). Itt Hymenaios, a Charisok és Moirák osz
toznak Aphrodite bánatában, ott Hermes és Priapos siet
nek Aphroditével a haldoklóhoz. Theokritosnak ezt a mi- 
musát — bizonyára más, fenn nem m aradt hasonló tárgyú 
darabbal együtt — Bion Adonisának megalkotásában min
tául használhatta.

*

Theokritos (XV.) a mítosz keleti eredetétől eltávo
lodva, Adonis visszatérésének és Aphroditével való ná
szának színhelyéül A lexandríát választotta, Bion p e d i g  
Kythera szigetére helyezi Adonis halálát.9

*

Bion hexameterei Adonis siratásában — ez érvényes 
többi alkotásaira nézve is — nagy könnyedséggel gördül
nek. Egy-egy sorban legfeljebb két spondeus fordul elő, 
gyakoribb eset azonban, hogy csak egyet vagy egyet 
sem alkalmaz. Az 5. láb spondeusa, melyet az alex. 
költők kedveltek, nála igen ritka. Sorainak túlnyomó nagy 
többségében megvan a bukolikus caesura. Bionban — a 
verselésben való virtuozitása miatt — a nonnosi verstech
nika előfutárát láthatjuk,10 11

*

Az Adonis-mítosz művészi ábrázolásával elég gyakran 
találkozunk.11 Az etruszk tükrök díszítésére már a Kr. e. 
V. sz.-tól kezdve használták.12 Pompejiben, a Casa d ’Ado- 
nide feritóban előkerült egy falfestmény, amely feltűnő ha-

9 W ilam owitz Bion 9. és 42. 1. —  V. ö. Legrand II. 192. 1. —  
A  vadászat helye Prop. III. 5. 38. szerint az Idalion-hegy, a sehol. 
11. V. 385. szerint pedig a Libanon.

10 Knaack, P— W. III. 482. —  V. ö. Kunst, De Theocriti versu 
heroico 1887. és Bücheler 34. 1.

11 V. ö. Gruppe, Griech. Myth. 950. 1. —  Lásd 3. sz. képünket.
12 Gerhard, Etrusk. Spieg. I. 111— 117.
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3. ADONIS HALÁLA.
(Apuliai váza képe. Nápoly, Museo Nazionale.)

sonlóságot mutat a 80. sk. sorokkal. A súlyosan sebesült 
Adonis Aphrodite karjai között pihen, A szép ifjú hófe
hér bőre emlékeztet Bion 10. és 27. sorára. Körülötte az 
Erosok csaknem éppúgy foglalatoskodnak, mint ahogy itt 
olvashatjuk. Orvosi ápolás alá veszik a sebesültet, s az 
egyik éppen kötést helyez Adonis bal felső-combjára.13

A mítosz hírességét és kedveltségét tükrözteti a római 
szarkofágokon való gyakori ábrázolása, amely mindig a 
vadkantól való megsebesülését tárgyalja két típus szerint. 
A régebbin a vadkanvadászat a relief közepét foglalja el, 
Adonis kivonulása, illetőleg búcsúzása Aphroditétől a 
jobb-, a  sebesült ápolása pedig a baloldalt. Azaz a cselek
mény ebben az előadásban, mely a római relief elbeszélő 
stílusa szerint az egymásután történő jeleneteket egymás 
m ellett sorakoztatja föl, jobbról balra halad. Ennek a 
típusnak egyik szép példája a  Louvre-nak — finom 
kidolgozásával az ilynemű ábrázolások közül is kiemel-

>

13 Helbig, W andgem älde Campaniens 340. sz. V. ö. még u. ott. 
329— 339. és 341— 345. sz.
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rtDONIS-SZARKOFÁG. 
(Márvány. Párizs, Louvre.)

kedő — Adonis-szarkofágja.14 Jobboldalt az a jelenet 
látható, amikor Adonis a vadászat megkezdése előtt 
Aphroditétől elbúcsúzik. Az ülő Aphroditétől jobbra áll 
Adonis chlamysben, balra pedig egy kis Eros tükröt tart 
a kezében. Előttük egy ifjú a vadkan pusztításait jelenti 
és felszólítja Adoníst a vadászatra.15 Középen szemünk 
előtt játszódik le a szerencsétlenség: az elbukott Adonisra 
rátör barlangjából egy hatalmas vadkan, s feléje siető há
rom vadásztársa már nem tudja a veszélyt elhárítani. A 
szarkofág baloldalán végül a m ár súlyos sebesültet Aphro
dite gyöngéden átkarolja. Adonis mellett jobbról hűséges 
kutyája van, balról pedig egy kis Eros érinti megsebzett 
combját. Mögötte dajkája gyöngéden fogja bal karját, egy 
másik szolgáló meg orvosságos dobozzal közeledik. Eros 
mellett Adonis egyik vadásztársa sírva fakad, és mögötte 
egy másik társának szakállas feje látszik. A szarkofág bal
oldalán ábrázolt Aphroditében és Adonisban a sírládában 
pihenő házastársak portraitját örökítette meg a művész.

A Kr. u. II. és III. sz.-ba tartozó római szarkofágok 
Adonis-ábrázolásainak második típusát jellemzi a cselek
mény fordított, balról-jobbra haladó rendje (búcsúzás, va
dászat, ápolás, amelyek közül az utolsó, az ápolás jelenete 
néha elmarad), továbbá jellemzi, hogy a vadászatnál 
Aphrodite is megjelenik több kis Erosszal. Lehetséges,

14 C. Robert, Die ant. Sarkophag-R eliefs III. 1. 1897. 7. 1. és 
Taf. II, Nr. 4. p. 9— 10. =  Ókori Lexikon I. 26. 1., 15. ábra. =  Ro
scher, Myth. Lex. I. 75— 76. — Lásd 4. sz képünket.

15 Roscher, Myth. Lex. I. 76. 1.
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hogy mindezeknek a szarkofág-ábrázolásoknak az Adonis- 
mítosznak oly költői feldolgozása szolgált alapul, melyet 
mi nem ismerünk; de azért érezni rajtuk Bion költői fel
dolgozásának szellemét.

Mindkét típustól különbözik a római Museo Latera- 
nense egyik, a késő császárkorból származó szarkofágja,16 
amelyen azonban a három kép jelenet sorrendje más és az 
ábrázolás részletei is eltérők. Adonis búcsúzása A phrodité
től a relief baloldalára került, jobbra pedig a vadász jele
net, amint az óriási vadkan megsebesíti Adonist. Középen 
mint főjelenet: a halálosan megsebesült Adonis Aphrodite 
oldalán. Az ápolás jelenetét azért tette a művész a relief 
közepére, m ert Adonis és Aphrodite képében a szarko
fágba temetett házaspár portra itját adta. Kora is megál
lapítható, mert a nő fejét a Kr. u. 223-ban meghalt Julia 
Maesa hajviselete ékesíti.

A Bion előadásától eltérő Adonis-ábrázolások közül 
megemlítjük a római Museo Nazionale delle Terme Lu- 
dovisi-trónjának bostoni (Fine Arts Museum) párjá t.17 A 
Ludovisi-trón Aphrodite születését, a  bostoni relief pedig 
— Studniczka szellemes értelmezése szerint — az Adonís- 
Aphrodite-mítosz egy jelenetét ábrázolná. Középső részén 
Eros áll, kezében mérleggel, amelynek csészéiben egy-egy 
ifjú van,18 A mérleg szárnya baloldalon süllyed alá, ahol 
Persephone ül, s így ő látszik győztesnek. Az Erőstől 
jobbra ülő Aphrodité mint vesztes szomorkodik. A relief 
joboldalán egy ifjú ül, kezében lanttal. Studniczka szerint 
ez az ifjú nem más, mint a már Persephonénál időző Ado
nis. Ezt bizonyítja az ornamentális szék ala tt levő gránát
alma is. A görög művészet klasszikus korából származó 
eme relief még azt a régebbi felfogást tükrözteti vissza, 
mely szerint Zeus az évet csak két részre osztotta.19

16 Robert i. m. I ll ,  1. 1897. Taf. V. Nr. 21. p. 22— 24.
17 F. Studniczka, Das G egenstück der Ludovisischen Trohn- 

lehne. Ar<^. Jahrb. 1911. 50— 192. 1. Képe W internél is: Kunstgesch. 
238. 1.

18 Psychostasia. V. ö. II. XXII. 210. sk.
1S Adonis m ítoszát lásd Theokr, XV-nél. (I. kötet, 182. sk.)
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Adonis megható története az újkor művészei közül is 
sokat megihletett. Feldolgozták a mítosz egyes részleteit 
pl. Michelangelo, Rubens, A. Carracci, Vine, de Rossi, 
Rottenhamer, Hugues Taraval, Lindenschmit.

Végül megemlítjük mint érdekességet Giambattista 
Marinínak (élt 1569— 1625) Adone című 40.000 sorból álló 
eposzát, melyben Aphrodite és Adonis szerelmét énekelte 
meg.20

20 V. ö. Módi, Bion bukolikus költem ényei (Az alexandrínuö 
kor görög költői, 4 sz.), Győr, 1930., 27. sk.
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Sírok Adónis után! Nincs m ár szépséges Adónis! 
Nincs szépséges Adónis! Erősök is érte zokognak!

Még bíbor-köntösbe'1 pihensz, Kypris, puha párnán! 
S virradsz búra: a gyászruha vár s üti, tépdesi melled 

5. Két kezed és felsírsz: nincs már szépséges Adónis!... 
Sírok Adónis után! Az Erősök is érte zokognak!

Bérc ormán szépséges Adónis: agyar nyoma combján, 
Hó agyar érte a hótestén, s Kyprisre borult gyász . . . 
Röppen a lelke, sötét zuhatagba' patakzik a vére 

10. Végig a habtestén; pillája a la tt szeme bágyad . . . 
Rózsa virág nyílt szép ajakán s hervad, s vele együtt 
A jkán hervad a csók, Kypris sose kapja a párját.
S Kypris csókja után sóvárog a holta után is:1 2 
Megcsókolja halott ajakát, de nem érzi Adónis.3 

15. Sírok Adónis után! Az Erósok is érte zokognak.

Szörnyű seb tátong combján: le terí ti Adónist.
Még szörnyűbb sebet üt Kythereia szivében4 a bánat. 
S míg szűkölve siratja ebek falkája5 az ifjút 
S érte a bérei tetőn járó szüzek keseregnek:

1 V. ö. Theokr. XV. 125.
2 V. ö. Theokr, XXIII. (Append. XII.) 41,, Mosch. III. (Append, 

I.) 69.
3 A  13— 14. sort itt nem tartja helyénvalónak Legrand, II. 

194. 1. Aphrodite ugyanis még nem érkezett el Adonishoz, s így nem 
is csókolhatja őt meg. Legrand szerint ezek a sorok — esetleg más, 
elveszett sorokkal együtt —  eredetileg a 66. után következhettek.

4 V. ö, Theokr. XI. 15. és XX. (Append. VI.) 17.
5 V. ö, Theokr. I. 71. és 75,
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20. Kyprís szerte zilált fürttel bebolyongja az erdőt,
Fátyla lehull, saru nélkül a lába, dühíti a b á n a t. . . 
Harm at bőrét tépdesi tüske: a vére kicsordul.
Völgy fenekén száguld s jaj dúl síráma panaszlón 
És ifját, asszír férjét zokogó szava hívja.

25. S annak gyűl ágyéka köré a sötét csobogó vér;6 
Bíbor színbe borítja a vérző combja a testét,
Válik Adónis hó mellének a színe pirosra.7 
,,Jaj, jaj ó Kythereia! “ Erősök is egyre siratják. 
Elvesztette a szép férjét, elveszti a báját.

30. Szépségben ragyogott Kypris, míg bírta Adónist,
S hervad Adónis után a bája; jaj ó Kythereia,
Érte zokognak a bércek, a tölgy sír:8 jaj, jaj Adónis! 
Könnyeket e jt a folyam Kypris keserű sorsára,
Hűs forrás vize könnybe buzogva siratja Adónist 

35. Bánatosan barnúl a virágnak a szirma Kythérán.9 
Berkekben, ligetekben, a völgyben10 harsan a

[gyászdai:
,,J a j , Kythereia, jaj, ó nincs már szépséges Adónis!“ 
S viszafelelget a hang: ,,nincs már szépséges Adónis!“ 
Kypris örök kínjára, jaj, ó könnyet ki nem ejtett?

40. Látja a rettentő sebet és szeme éri Adónist,
Látja a bíbor vért lankadt combjára csorogni.
Két karjá t széttárva zokogja: ne hagyj el Adónis!
Jaj te szegény, ne siess úgy, ó hadd látlak utolszór!

6 Az itt következő sorokat Legrand II. 195. 1. nem Adonisra, 
hanem Aphroditére vonatkoztatja. Ezért a 26— 27. sorban is Aphro
dite kebelének bevérzését látja. A  4— 5. sorban ugyanis a költő fe l
szólította  az istennőt, hogy gyásza jeléül keblét verdesse, a 21— 22-ben 
pedig kezét a tüskék megsebezték, s így vérző keze vérezte be ke
belét is.

7 Ezt csak úgy lehet elképzelni, hogy Adonisnak a felső teste  
lentebb volt, mint a lába. A  sebnek a comb felső részén az ágyék 
körül kellett lennie. (W ilamowitz, Bion, 41. 1.)

8 V. ö. Theokr. VII. 74.
9 A  színtér tehát Kythera szigete.
10 V. ö. Theokr. I. 83.



(BION I.) ADONIS. 95

Egyszer ölellek még, s csókolja az ajkam az ajkad.11 
45, Ó ébredj egy percre, utolsó csókra11’ Adónis!

Csókolj még, éledj még addig, ameddig a csók tart.
Míg ajakam ra lehelled a lelked, ameddig a szívem1'
Já rja  lehelleted és szerelem-mézet szed az ajkam. 4
Míg kiürítem a vágyam. A csókodat őrzöm örökké, 

50. Őrzöm Adónisként. Boldogtalan, ó be nagyon futsz!
Elfutsz1 ’ messze Adónis, messze a bús Acherónhoz . . .
Zordszívű a király o d a len t. . .  S én búba merülten
Élhetek itt, isten vagyok és nem tudlak e lé rn i. . .
Persephoná,1'* hát vedd el a férjem! Hisz te erősebb 

55. Vagy sokkal nálam, s minden szép néked a prédád.11 12 13 14 15 16 17 18
Búbánatra születtem: a fájdalom üldöz örökké;
Sírva kesergek Adónis után, remegek te előtted . .
Álomként röppent tova boldogságom urammal,
Özvegy lett Kypris, s az Erősök járnak unottan.

60. Bűvövem19 is véled hullt! Dőrén vadra miért mégysz?
Szép létedre miért kellett birkózni vadakkal?20
Ekkép sír Kythereia, zokogva keserg az Erósnép:
,,Jaj Kypris, jaj ó nincs már szépséges Adónis!“

11 V. ö. Theokr. XII. 32.
12 V. ö. Theokr. XXIII. (Append. XII.) 40.
13 V. ö. Theokr. XI. 16. és XIII. 71. —  Hör. Carm. I. 25. 15.
14 V ö. Theokr. II. 55 sk. —  Herond. I. 25. és VII. 110. — Verg. 

Aen. I. 749. longumque bibebat amorem.
15 Az ilyen epikus ism étléssel a költő különösen fel akarja 

hívni valamire a figyelm ünket. így lentebb a 89. sorban is. V. ö. 
Theokr. I. 39. sk., 57. sk., XIII. 43. sk. Gyakori az asyndeton is.

16 Bionnál Persephone csak az alvilág kérlelhetetlen királynője  
és nem vetélytársnője Aphroditének. A  Kr. u. IV. sz.-ban élt Au- 
soníus szerint Persephone nem tudja m egbocsátani Adonisnak Aphro
dite iránti szerelmét, s ezért kínozza is őt. (Decimi Magni Ausoníi 
B urdigalensis opuscula. Ree. Rudolf Peiper 1886. p. 112. Cupido 
cruciaíur c. költ. 57. sk.)

17 V. ö. Theokr. I. 5. és Cat. III. 13. sk.
18 E s z a v a k a t  még Persephonéhez intézi. W ilamowitz, Bion, 

43. sk.
19 V. ö. Ilias, XIV. 214. sk.
20 Ez a sor ihlethette meg a halott Adonisról szóló, anakreoni 

sorokban írt költem ény bizánci korú szerzőjét.
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Hull Paphiának21 a könnye, amíg csordúl az Adonis 
65. Vére; virággá szökken a földre peregve a könnyel: 

Vérből nyílik a rózsavirág, könnyből anemóná.22 
Sírok Adónis után, nincs m ár szépséges Adónis!

Sűrű cserjésben, Kypris, férjed ne sirasd már!
Nem puha vánkos Adónis a la tt a rétnek avarja.

70. Holtában még hadd nyugtassa az ágyad Adónist,23 
Szép ő holtan is, ó szép holt ő, mintha aludnék. 
Fektessed puha párna fölé, hol hajdan az éjben

21 V. ö. Theokr. XXVII. (Append. V.) 15.
22 A 64—66. sorok, m elyeket Ahrens elvetett, de Bücheler meg

védett (Jahrb. f. Philol. 1863. LXXXVII. 109.), N ikandros elleni po
lem izálást tartalm aznak. Nikandros u. i. Bionnal ellentétben azt ta r
totta, hogy Adonis véréből fakadt az anemone (Sehol. Theokr. V. 
92. — 0 . Schneider, N icandrea 1856. p. 68. frg. 65.). N ikandrost kö
veti Ovidius (Met. X. 728.). Az anemone— Dierbach, Pflanzenkunde 
1833. p. 155. szerint — a könnyen felszáradó asszonykönnyek szim
bóluma. V. ö. Apoll. Rhod. Arg. I. 1065. sk.

23 A V atikán Museo Gregoriano Etruscójában egy, a  Kr. e. III. 
sz.-ból származó festett etruszk terrako tta  szarkofág szobordísze az 
ifjú halo ttat fél-természetes nagyságban A donisként ábrázolja. (Lásd 
5. képünket.) Bal combján megsebesülve — vadászcsizmával és chla- 
mysszel — fekszik gazdagon díszített ágyán. Az ágy előtt hever hű
séges ku tyája  is. (Helbig, Führer3 I. 227. 1. 442. — Daremberg— 
Saglio, D ictionnaire des ant. I. 73. 1. 112. á.). Ehhez hasonló viaszk-, 
terrakotta-, vagy fából való A donis-képek szerepelhettek kultuszá
ban. Adonis mítoszát a szarkofágok díszítésére azért is szívesen 
használták, mert m egcsillogtatta a feltám adás reményét. Dümmler 
P—W. I. 395.

5. ADONIS.
(Terrakotta. Róma, Vatikán.)
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Oldalúdon virrasztva a szent álmot leteperte . . .
Várja arany nyoszolyád24 élettelenül is Adónist.

75. Köss koszorút, hintsd rá a virágot mind; vele múlik.
S mint ahogy ő hervadt, a virág elhervad utána.
Öntözd őt a szír kénetekkel, a drága olajjal;
Minden balzsam övé; a te balzsamod elmegy: Adónís

Ágyon fekszik a zsenge Adónis, a köntöse bíbor,
80. Sírva-jajongva Erős sereg á llja  körül ravatalját.

H ajfürtjét áldozza fölé.23 Míg egyik a nyilát,
Más tegzét, íját, szárnyát odarakja elébe,
Harmadikuk lábán saruját oldozza. E kettő
Hurcol aranykatlant, s a sebet mosogatja a társuk. 

85. Egy meg a háta mögül szárnnyal hűsíti Adónist.20
„Jaj, jaj, ó Kythereia“, zokogva keserg az Erósnép.27

24 V. ö. Theokr. II. 86. és XXIV. 43.
25 Az Erosok a gyász jeléül vágják le és teszik a halo ttra  ha ju 

kat, hogy azzal együtt temessék vagy égessék el. (V. ö. II. XXIII 
135. és 152. — Eurip. Alk. 101. 6k.) Azonkívül mindenik kis Eros 
hoz még valami áldozatot a kedves halottnak (tegez, nyíl, toll), s 
azt is m elléje helyezi. (Wilamowitz, Bion, 47. 1.)

28 Az Erosoknak a  halott Adonis körül való foglalatoskodását 
elénk táró aprólékos részletezéssel összevethetjük azt a művészi le
írást, melyet Theokritos I. 27. sk. ad a gazdagon díszített ivóedény
ről, Moschos II. (Apend. XIV.) 37. sk. Europének arról a remek 
kosaráról, mely Hephaistos műhelyéből került ki, vagy Apollonios 
Rhod. Arg. I. 721. sk. Iason pompás köpenyének nagyszerű díszíté
séről. H, Brunn (Die griech. Buk.) azt ta rtja , hogy ezekben az ese
tekben a költők előtt egy-egy jól ismert m űalkotás lebeghetett. Sze
rinte az eposz és a drám a még bőségesen szolgáltatta a művészek 
szám ára az anyagot, de az alexandrinus korban a helyzet megválto
zott. Itt a költők állanak a képzőművészet hatása alatt, s költem é
nyeikben legszívesebben olyan mítoszokkal foglalkoznak, melyeket e 
kor művészei is feldolgoztak. Más nézeten van Th. Schreiber (Die 
W iener Brunnenreliefs aus Palazzo Grimani. Eine Studie über das 
hellenistische Reliefbild mit Untersuchungen über die bildende Kunst 
in A lexandrien 1888. 18. sk.), aki e kérdéssel foglalkozva, éppen az 
ellenkező meggyőződésre jutott, s a  költők hatását lá tja  és keresi 
az alexandrinus-kori művészek alkotásaiban.

27 Mivel az előző sorok középpontjában az Erosok voltak, 
Legrand, II. 198. nem ta lá lja  helyénvalónak itt ezt az A phroditére

A görög bukolikusok költeményei II. 7
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Fáklyáját Hymenaios28 a ház küszöbére hajítja, 
Szerteszakítja a nászi füzért; nem harsan a hymén. 
Hymén-ének nem csendül, sirám szava jaj dúl:

90. „Jaj, ja j“ s ,,ó jaj Adónis“ ekép búsong ma a
[nászdal.

Sír a Charis-kar is és Kinyrás sarjának29 a vesztén 
Szól a kesergő dal: „Nincs már szépséges Adónis.“ 
Harsan a hangos jaj, s elhallgat az ajkon a páián.30 
És odalent Hades földjén búsulnak a Moirák,

95. Élesztik bűvös szóval, de nem érti Adónis.
H ajlana ő a szavukra, de hej Kórá31 nem ereszti.

M ára elég Kythereia a bú, szűnjék a panaszdal:
Év múltával a könny újból perdül a szemedből.32

vonatkozó sort. Szerinte ide jobban illenék a 6. és 15. sorban elő
fordult panaszos felkiáltás.

28 V. ö. Theokr. XVIII. 58.
29 Adonis család jára  nézve lásd Theokr. XV-höz a  bevezetést. 

(I. kötet, 182. sk.)
30 Nemcsak A pollont nevezték Paiannak (Theokr. V. 79.), ha

nem az ő tiszteletére énekelt dalt is paiannak mondták.
31 V. ö. Mosch. III. (Append. I.) 119.
32 Félreérthetetlen célzás az Adonis-ünnep évenkénti m egtar

tására.



Az Erosok Aphrodite parancsára megkötözik és az is
tennő elé vezetik Adonis gyilkosát, a vadkant. A remegő 
állat Aphrodite előtt bevallja, hogy megszerette a szép 
ifjút és meg akarta csókolni, de agyarával akaratlanul ha
lálra sebezte. Aphrodite megszánja a  vadat s szabadon en
gedi, az azonban önként az istennő kíséretében marad 
(1—46. V.).

*
R é g e b b e n  e z  a  k i s  k ö l t e m é n y  a  t h e o k r i t o s i  g y ű j t e m é n y  

X X X .  d a r a b j a  v o l t .  M a  m á r  s e n k i  s e m  t u l a j d o n í t j a  T h e o -  
k r i t o s n a k . 1 V e r s m é r t é k e  a z  a n a k r e o n i  s o r

u — (J — u — CJ

melyet a bizánci korban kedveltek. Késő korra utal 
az is, hogy Aphroditét Kythérének nevezi. Ez a szó még 
Bionnál (I. — Append. X. — 35. v.) is csak a szigetet je
lentette.1 2 Keletkezési idejét Wilamowitz3 az ókor végére 
— a Kr. u. IV—VI. sz.-ba — helyezi. A bukolikus-gyüjte- 
ménybe valószínűleg későn és csak Bion Adonisával való 
rokon tárgya miatt került.4

Nem lehetetlen, hogy a szerzőt éppen Bion Adonis 
siratásának 61. sora ihlette meg, bár az sem valószínűtlen, 
hogy egy oly művészi ábrázolás alapján készült, melyen az 
Erosok a vadkant Aphrodite elé vonszolták (11. sk,), amint 
Legrand5 gondolja.

1 V. ö. Hiller, Beitr. 68.
2 Legrand II. 111.
3 Textg. 71, és Bue. Gr.2 168.
4 Edmonds 479.
5 II. 111.
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Appendix XI. Adonis halála.

A d ó n i s t  b ú s  K y t h é r é  
H o l t a n  f e k ü d n i  l á t t a ;
S z é p  f ü r t j e  ö s s z e c s a p z o t t ,  
H a l v á n y  a  r ó z s a a r c a .

5. H ajtsák elé a vadkant, 
Erósait kiküldi.
R e b b e n v e  röpke szárnyon 
A  b e r k e t  á t k u t a t j á k ,
S  h o z z á k  a  b ő s z  v a d a t  m á r  

1 0 .  K e m é n y  b i l i n c s r e  v e r v e .  
E g y i k  h u r o k r a  k ö t v e  
V o n s z o l j a  h a r c i  f o g l y á t ;  
M á s i k  m ö g ö t t e  b a l l a g  
S  í j á v a l  e g y r e  c s a p j a .

15. A vad remegve lépked, 
Rémíti szép Kythéré . . .

S szólítja Aphrodité:
,,Te átkozott vadállat!
M ért döfted át e combot? 

20. Mért m artad őt halálra?“

A  v a d  f e l e l t  e k é p e n :
„Halld eskümet Kythéré! 
Nevedre és uradra,
N e h é z  b i l i n c s e i m r e ,

25. Vadászaidra vallom:
Szép kedvesed bizony nem 
Akartam én sebezni.
Isten gyanánt imádtam . . .

M A G Y A R  
TUDOM'N̂CS 
A KADÉ MI A
KÖNY. TÁRA



ADONIS HALÁLA. im

S z i v e m  h o g y  e g y r e  l á n g o l t  
30. —  S  c o m b j á t  l e p e l  s e  f e d t e  —  

M e g c s ó k o l á m  d ü h ö d t e n .
M o s t  m á r  í t é l j  e l  é r t e .
N o  v á g d ,  c s a v a r d ,  t i p o r d  s z é t ,  
B ü n t e s d  m e g  e z t  ni ,  K y p r i s !

35. Tovább miért is élnem 
Csókotlopó agyarral?
S  b o s s z ú d  h a  t ö b b r e  v á g y i k ,  
H a s í t s d  l e ,  r a j t a ,  a j k a m !  
C s ó k o l n i  m é r t  k í v á n t a ? “

40. Megszánja Kypris asszony, 
Meghagyja: az Erősök 
Bilincseit leszedjék.
S azóta a nyomában.
E r d ő r e  v i s s z a  n e m  t é r .

45. Kyprisnek jár kezére 
S hizelg Erós-seregnek.



(Theokr. XXIII . )

A kegyetlen ifjú nem szereti az érte epedő ávrjQ-1, 
nem törődik vele, nincs egy jó szava hozzá, sőt inkább 
ellenséges indulatot tanúsít iránta (1— 15. v.). Ez azonban 
mégis szereti, elmegy a kedves a jta ja  elé, megcsókolja a 
küszöbét, s egy hosszabb búcsúbeszédet mond. Nem lesz 
többé a szívtelen ifjú terhére, itthagyja őt: felakasztja ma
gát az a jta ja  előtt. Csak azt kéri u toljára szerelme tárgyá
tól, hogy majd a halottat csókolja meg, temesse el és írja 
sírjára azokat a sorokat, melyeket ő most a falra vés. Ez
után csakugyan felakasztja magát (16—53. v.).

Az ifjú hazulról távozóban m eglátja a halottat, de 
minden részvét nélkül halad el mellette, s fürdőjébe siet. 
O tt azonban, midőn Eros szobrának talapzatáról a vízbe 
ugrott, a szobor rádőlt és agyonütötte őt. Fuldokolva azt 
a jótanácsot adja a szerelmeseknek, hogy ne gyűlöljék 
szeretőjüket, mert íme az isten bosszút áll (53—63. v.}.

*
A kéziratok egy részében tévesen került a cím elé 

Theokritos neve,1 mert ez a költemény, melyet Cholme- 
ley1 2 a theokritosi hagyomány leggyengébb darabjának, 
Legrand3 pedig szintén csak harm adrendű munkának tart, 
nem lehet Theokritos alkotása.4

Tárgya — a fiúszerelem — előfordult Theokritos 
XII., XIII., XXIX. és XXX. költeményeiben, célját tekintve

Appendix XII. A szerelmes. (EPAITH 2.)

1 V. ö. H iller, Beitr. 67. sk.
2 344. 1.
3 II. 58.
4 V. ö. Brinker, 51. sk. — Wilamowitz, Textg. 80. sk.
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p ed ig  rokon A  h a lászok  cím ű X X L (A p p en d . V II.) k ö lte 
m én n yel, m ert it t  is  n y ilv á n v a ló  a kor íz lé sén ek  m eg fe le lő  
törek vés (62— 63. v .). A  sz e re te tt  ifjú  szájáb a a d o tt i ly e n 
fa jta  in te lem  T h eok ritostó l te lje se n  id eg en .0 H angja sem  
term észetes  é s  nem  is őszin te: az e le jé n  tú loz, a k özep e  
fe lé  siránkozik , a vég én  p ed ig  a k ö ltő  átcsap  az e lb eszé lő  
han gn em b e.0 K ife jezése i nem  m indig  e lég  v ilágosak  (pl. 49. 
sk., 58 .), s a  n eh ézk esség ek n ek  csak  e g y  részé t leh et e s e t 
leg  a m áso lók  rovására írni. O lyan  szavak at h aszn ál, m e
ly ek  T heokritos va lód i k ö ltem én yeib en  vagy  eg y á lta lá n  
nem , (pl. tcvqooç 7, v. és (plot, 16. v. =  szere lm i tűz, y.vvslv 
18. v. - -  csókoln i, m int a XX. —  A p p en d . V I. — 3-ban) 
vagy  p ed ig  csak  m ás je len tésb en  ford u ln ak  e lő  (p l. (pílxQov 
1. v. it t  s z e n v e d é ly ) .5 6 7

A  k ed ves a jta ja  e lő tt  e lm o n d o tt tcciqciy.IcivoíSvqov em 
lé k e z te t  arra a dalra, a m ely e t A m a r y llis  k ecsk ep ásztora  
én ek el (III .) , D e ez a szere lm es úgy b eszé l k ed veséh ez , 
—  akárcsak  a fia ta l g u ly á s  a  XX. (—  A p p en d . V I. — )-  
ban, —  h ogy a z  nem  h a llja , s így  nem  is leh e t rá h atássa l. 
S őt tem etésérő l is  in tézk ed ik  a n élk ü l, h ogy  a zt az ifjú  
tudom ásu l v eh e tn é .8 E g y -k é t szóra  terjed ő  h ason lóság  
T h eok ritossza l van b őven ,9 ső t vannak  tő le  k ö lcsön zö tt  
gon d ola tok  is .10 11

M ég feltűnőbb  azonban a  B ion  k ö ltem én y e iv e l, k ü lö 
n ösen  az A d o n is  sira tásáva l va ló  sok  eg y ezés, m ely  n em 
csak  szavak ra11 és gon d ola tok ra ,12 hanem  csaknem  egész

5 Frítzsche 1870. II. 142.
6 Legrand II. 58.
7 Legrand IL 58.
8 Legrand IL 57,
9 PI, 18. v. és IL 60., 19. v. és III. 15., 24. v. és XI. 17., 29. v. 

és X. 28., 30, v. és XI. 56., 34. v, és VIL 55., 54. v. és I. 97.
10 20. v. és III. 18., 21. v. és III. 10. sk., 32. v. és VIL 121., 

61. v. és XIII. 59. sk.
11 PI. 8., 13. v. és I. (Append. X.) 11.; 19. v, és I. (Append. X.) 

52., frg.^V I. 1., XI. 5.; 25. v. és I. (Append. X.) 48., 28. v. és 
I. (Append. X.) 76.; 35. v. és I. (Append. X.) 43.; 42. v. és I. 
(Append. X.) 53.; 61. v. és I. (Append. X.) 26.

12 36. sk. és I. (Append, X.) 13. sk., 44. sk.
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soroknak szószerinti átvételére is kiterjed.13 Ezeknek alap
ján kétségtelen, hogy Bion követői között kell keresnünk 
a szerzőt.14 Lehet, hogy Ovidius Iphis és Anaxarete törté
netének elbeszélésében (Métám. XIV. 701. sk.) már fel
használta.15

13 Pl, 40. V. és I. (Append. X.) 45., 2. v. és frg. XI. 5.
14 V. ö. Taccone 231. 1.
15 Taccone 231.1., Legrand II. 59. — V. ö. Rohde, Griech. Rom.-’ 

80. sk.



Appendix XII. (Theokrítos XXIII.) A szerelmes.

Kőszívű fiúért lángolva epedt a szerelmes;
Termete büszke-derék, de fanyar szive rontja

[a la k já t. . .
. , . Messze kerüli hivét, hozzá egy jó szava sincsen: 
Még nem tudja Erős erejét: ha felajzza az íját,

5. Éles vesszeje, hej, nagy Zeust is eléri kezéből.
Ajka ha szól, szava nyers, bánása kemény, ahol éri . . . 
S nincs annak szívére vigasz, nem üdíti mosolygó 
Édes ajak, nevető szempár, halavány piruló arc, 
Szívbeli szók, meg a csók sose könnyiti lelke keservét. 

10. Mint a vadonban az erdei vad pillant a vadászra, 
Vágja szemével a hű szeretőt. Dac ül ajka bíbor ján, 
Rettenetes gyűlöletbe borul ragyogó szeme fénye. 
Bősz dühe orcáján epe-színbe' sötétlik, a rózsát 
Képéről tova űzi haragja,1 de így is az ifjú 

15. Szépek szépe. Hivét a haragvó jobban epesz ti. . .
S már Kythereia-’ tüzét nem bírja a szíve viselni 
És a kegyetlen ház küszöbére megy ontani könnyét. 
A jtófélfáját csókolja, kesergi szerelmét:1 * 3 4 
,,'Téged oroszlán szült a világra, te zord, te kegyetlen/ 

20. Kőszívű, szerelemre te nem méltó, legutolszor 
Jöttem  ajándokkal hozzád e hurokkal; ezentúl 
Nem látsz már többé sohasem; megyek, elmegyek

[innét,
Merre te kergettél . . . Mindenkire egy közös út vár

1 A szöveg bizonytalan.
- Apbj^odite mellékneve K ythera szigetéről. V. ö. App. XI. Bcv. 

— Ovid Met, XIV. 701—2. és 716—7.
3 A szöveg bizonytalan.
4 V. ö. Mosch. I. (Append. V ili.) 11. és 22.
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És feledés szerető szíveknek a gyógyszere ottan . . ,5 6 
25, Hűsítő cseppjét ha fenékig üríti is ajkam,

Akkor is ég a szivemben a vágy . . . Búcsút rebegek
[már.

A j t a j a ,  z o r d  a j t ó ,  i s t e n  v e l e d .  É r z e m  a  s o r s á t . . .  
S z é p  a  r ó z s a v i r á g ,  d e  a z  é l e t e  m ú l i k ,  a h o g y  n y í l t ,  
S z é p  i b o l y á n a k ,  a l i g  h a j t o t t ,  t a v a s z  é l t e - h a l á l a  . . .

30. Szép a fehér liliom, de lehervad a büszke virága,
És a fehér hó olvad, amint beborítja a fö ld e t, . . 
Ifjúkor ragyogása be szép s be nagyon rövid élte . . . 
El jő még az idő, szerelembe esel magad is még,
S lángra hevült szivedet könnyeknek az á rja  sem

[oltja.
35. Gyermek, a legvégső kérésemet ó ne tagadd meg: 

Majd, ha kilépsz s itt lelsz küszöbödnél halva,
[kötélen,"

Bútépdeste szegény hívedtől félre ne fordulj.
E jts inkább egy-két könnyecskét, egy kicsinyég

[várj . . .
O l d d  e l  a  h u r k o m a t  é s  k ö p e n y e d b e  b o r í t s d  b e  a

[testem!
40. Az legyen a lepelem! S csókolj első, legutolsó

C s ó k o t  a  h ü l t  a j a k a m r a ,  n e  f é l j ,  n e  r e m e g j  a  h a l o t t ó l .  
Ó ,  n e m  b á n t a l a k  é n , 7 s  j ó v á t e s z i  c s ó k o d  a  v é t k e d .
Ásd meg a síromat is belerejteni mélyre szerelmem. 
Búcsúul háromszor idézd: „Isten veled, édes!“

45. Jószívvel szólíts: „Szerető hívem pihen itten!“
S írd fel a kőre, amit belekarcolok itt a faladba:
„ ő t a szerelme ölé meg. Utas, ne siess az utadra, 
.Kőszívű fiúért pusztult* így szólj, mielőtt mégysz.“ 
És a küszöb közepére követ hengerget a falhoz,

50. Fent, a gerenda felől a halálnak a réme kacsingat: 
Egy vékonyka fonál hurkát illeszti nyakára:

5 Az alvilág Lethe-folyójára céloz. V, ö. Mosch. III. (Appendix 
I.) 22.

6 Am aryllis kecskepásztora (III.) is emlegeti az öngyilkosság
nak többféle m ódját, — köztük az akasztást is (9. v.).

7 Bizonytalan a szöveg.
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Talpa alól a követ kitaszítja s az élete e lszá ll. .  .
És hogy az ajtó nyílt s ott lelte a holtat az ifjú, 
Látva, amint ott lóg a saját küszöbén, nem is érzett 

55. Szánalmat, holtát se siratta, reá se vetette 
Testi ruháját; elfordult, ifiak seregébe 
Versenytérre siet s hol fürdővíz csalogatja.
O tt van, akit dölyfös szívvel sértett a nagy isten . . . 
Kőpartról8 9 fürgén a vízbe szökell, de utána 

60. Omlik a kőszobor és a kőszívűt letiporja . .
Bíborszínbe vegyül a hab és a  halott szava hallszik: 
,,Üdv a szerelmes szívnek! A gyűlölet így veszi bérét! 
Gyűlöletet szeretet váltson!10 M ert büntet az isten!"

8 Eröfc szobra tehát a fürdőmedence párkányán állhatott.
9 A ristoteles Poet. IX, 12. szerint az argosi M ityst is éppen an 

nak a szobra ü tö tte agyon, akit ő meggyilkolt.
10 V. ö. Mosch, frg. II. 8.



Appendix XIII. Achilleus és Deidameia.
(E IIW A A A M I0 2  A X IA A E & 2 K A I AH IAAM EIA2.)

(Bion 11.)

Myrson kéri pásztortársát, Lykidast, hogy daloljon 
valami pásztordalt. Énekelje meg Achilleusnak Deidameia 
iránti titkos szerelmét.

Lykidas belekezd a dalba: szól Helene megszökteté- 
séről, a görögök hadbavonulásáról s az otthon maradt 
Achilleusról, akit Lykomedes leányai között lányként ne
velnek. Achilleus itt beleszeret Deidameiába, vele van min
dig dicséri keze munkáját, — csak éjtszaka nem pihenhet
nek együtt, mert ebben megakadályozza őket egy rossz
indulatú asszony . . . (1—32. v.)

Itt az elbeszélés fonala hirtelen megszakad. Jóllehet 
a címe nászdal (epithalamios), ebben a töredékben nincs 
semmi, ami e cím jogosultságát bizonyítaná.

Tárgyát a trójai mondakörnek abból a részéből merí
tette, melyet Statius római ezüstkori epikus is feldolgozott 
Achilleisében. Thetis, hogy fiát a megjósolt korai haláltól 
megmentse, leányruhába bujtatva elvitte őt Lykomedes ki
rályhoz Skyros szigetére. Achilleus itt a király leányaival 
együtt nevelkedve, megszerette Deidameiát. Szerelmük 
gyümölcse Pyrrhos vagy Neoptolemos volt. Odysseus azon
ban Kalchas utasítására — minthogy Achilleus nélkül nem 
lehetett Tróját elfoglalni — megjelent e szigeten kereske
dőnek öltözve. Az eladásra kínált női csecsebecsék közé 
fegyvereket is helyezett. Achilleus a harci felszerelés után
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nyúlt, ezzel elárulta magát, s most m ár Odysseust követve 
ő is Trója alá vonult.1

Hogy itt a hiányzó részben a költő mit és hogyan mon
dott el Achilleusról és Deidameiáról, nem állapítható meg.

*
A mimusnak csak a kerete volt bukolikus és nem a 

szelleme. A költő a bukolikus neveket csak azért hasz
nálja, s az 1, sorban a szicíliai dalt, a  2. sk.-ben Polyphe- 
most és Galateiát, a  4-ben pedig a syrinxen való játszást 
csak azért említi, hogy ezekkel az irodalmi divatnak hó
doljon.1' Theokritos Thyrsisét utánozta, midőn az egyik 
pásztorral énekeltet Achilleusról, csakhogy a Thyrsis da
lában szereplő Daphnis a pásztorok hérosza, Achilleus 
azonban semmi kapcsolatban sincs a pásztorvilággal!

*

A költemény szerzője nemcsak Theokritost, hanem 
Biont is utánozta. Olyan pásztomeveket választ, melyek 
Bionnál is előfordulnak: Lykidas a VI. frg. 10. sorában, 
Myrson a XV. frg. 1. sorában. Polyphemos és Galateia tör
ténetével is foglalkozott Bion, amint a XIII. frg. mutatja. 
Erre célozhatott költőnk a 2—3. sorban. Ezek a hasonló
ságok indították arra Fulvius Ursinust, hogy Carmina 
novem illustrium feminarum1 2 3 c, munkájában Bionnak tu
lajdonítsa ezt a  kódexekben4 5 névtelenül vagy Theokritos 
neve a la tt fennmaradt töredéket. Hogy azonban a szerző 
nem lehetett maga Bion, hanem csak egy utánzója, vagy 
tanítványa, azt bizonyítja a 4. sorban egymás után követ
kező 3 spondeus is, ami Bionnál sehol sem fordul elő.

*

Achilleus és Deidameia történetével a hellénisztikus- 
kori festmények és mozaikok is szívesen foglalkoznak."

1 A porod . I l i . 13. 7. — Stat. Ach. I. 642. sk. — Hyg. Fab. 96.
2 Legrand II, 202.
3 Antwerpen, 1568.
4 X és Tr.
5 Arch. Ztg. 1858. 113.
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Egy falfestmény a pompeji Casa dei Dioscuriból (6. ké
pünk, II. tábla) — ma Nápolyban van — azt a jelenetet 
ábrázolja, amidőn Odysseus Skyros szigetén felfedezi a 
leányruhás Achilleust.6 A Capitoliumi Múzeumnak egy, a 
Kr. u. III. sz. elejéről származó szarkofágján pedig Achil
leust Lykomedes leányai között lehet látni.7

8 Herrm ann, D enkm äler der M alerei Taf. 5. — Helbig, W and
gemälde 1297. Hasonlók u. o. 1296., 1298— 1302.

7 Springer, Kunstgesch. I.12 1018. ä. 540. 1. — Helbig, Führer* 
I. 774. 6Z.
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Myrsón

Van kedved, Lykidás,1 sikelos2 dalt zengeni?3 Édest, 
Vágykeltőt, szívet vidítót, mint hajdan a parton 
Szép Galateiáról zengett Polyphamos a kyklops?4

Lykidás

Van kedvem Myrsón, csak mondd, mit fújjak a
[sípon?3

Myrsón

5. Skyrosi13 dalt zengj, ó Lykidás! Szerelem szava
[szóljon!

Péleidás tolvaj csókját, titkolt ölelését!
Zengjed a lányköntöst; hogy megcsúfolta alakját,
S míg Lykomédés sok szép lánya ügyet se vetett rá, 
Déidameiával töltötte a bajnok az é jé t . . .

Lykidás

10. Vitte a pásztor7 a szép Helénát a nagy ída8 zugába,

1 Lykidás neve Theokritosnál is előfordul többször VII. 12., 
27., 91., XXVII. (Append. V.) 42.

2 Szicíliai vagyis bukolikus dalt.
3 V. ö. Theokr. VIII. 6.
4 V. ö. Theokr. XI. 19. sk.
5 A a v q t l e i v -szót csak mint a pásztordal jelképét említi, é r

telme, dalolni. Máshol a ßyrinxen való játszás és az ének között ha
tározott különbség van. (VIII. 4.) — Legrand II, 202.

0 Skyros-sziget Euboia közelében volt.
7 Paris.
8 Az Ida hegy Phrygiában, T rója közelében volt.



112 (BION II.) ACHILLEUS ÉS DEIDAMEIA.

Oinónénak" a szíve sajog, s lázad Lakedaimon.1" 
Hadba toborzá rögtön A cháját;11 talpon a hellén: 
Élis népe, Mykénai sarja, lakóni vitézek . . .
Nem búv hadrontó Áréstől egy se lakába.

15. É s . . .  Lykomédésnél alakoskodik árva Achilleus 
Dárda helyett gyapjút gyaratolgat a hókeze,12

[lányként
Lánydolgába sürög, hajadont hirdetne ruhája.
Púhán él a szüzek seregében, a rózsa virága 
Bimbóból pattan tejszín arcán, s ha megindul,

20. Lányos a ringó lépte, haját fátyolba szorítja,
S ébred lánggal a férfi szivében a férfi szerelme . . . 
Déidameia után jár hajnaltól a vak éjig.
M ajd elkapja kezét s csókkal telehinti a lánynak,11 
M ajd fonalát dicséri, szövetbe szorítja a szálat.

25. Csak mellette esik neki jól a falat; vele vágyik 
Tölteni egyszer az é jt és mindenkép csalogatja: 
„Húgaidat nézd: párosán alszik a többi leány mind, 
Én árván egyedül s teneked sincs társad az éjben. 
Pajtásod vagyok én, hajadon szép lány, a minő te, 

30. Mondd hát, mért aluszunk mégis ketten mi
[magunkban?

M ért tép így szét, minket az irigy éjtszaka14 ó m ért? 
Nem bírok én egyedül . . .“

H Oinone nimfa Paris kedvese, akit Helene kedvéért elhagyott, 
s aki ezért bosszúból a sebesült Parison nem segített (Lykophr. 57. 
— Ovid. Her. 5.).

10 A zért említi elsősorban Lakedaimont, mert Helene odavaló 
volt. V. ö. Theokr. XVIII.

11 Az achaios szót a „görög" értelmében használja.
12 A nők keze fehér, m ert otthoni m unkát végeznek, s így nin

csenek kitéve a napsütésnek. Edmonds 401.
13 így akarja  csókolgatni a  szerelmes Polyphemos is G alateia 

kezét. Theokr. XI. 55.
14 Ahrens után: v v l  árai . . Wilamowitznál (őt követi Edmonds 

és Legrand) Nvoaía. Nysa indiai város (volt azonban ilyen nevű vá
ros T'nrákiában, Makedoniában, Thessálíában, Euboiában is), ahol 
Dionysos nevelkedett, s ahonnan némelyek szerint nevét is kapta. 
(Diód. Sic. I. 19.) Itt talán  egy Nysa vidékéről való rabszolganő sze
repel, aki a lányok kiszolgálásával lehetett megbízva.



II. tá b la .

6. ODYSSEUS LYKOMEDES PALOTÁJÁBAN FELFED EZI A 
^  LEÁNYRUHÁS ACHILLEUST.

(Pompeji falfestmény. Nápoly, Museo Nazionale.)





Appendix XIV. Europe.
(M 0 2 X 0 T  2IK E A IQ  TO T 2TPQIIH.)

(Moschos 11.)

Europénak álmában két nő jelenik meg: egyik földije, 
ázsiai, a másik idegen. Az asszonyok érte civódnak, a ro
konszenves idegen el akarja  őt szakítani övéitől, az ázsiai 
pedig védelmezi. Europe fölébredve, barátnőivel kimegy a 
tengerpartra virágot szedni. Kezében remek kidolgozású 
kosár volt (1—62. v.).

Miközben Europe a lányokkal együtt a természet szép
ségeiben gyönyörködik, s gyűjtögeti a virágot, észreveszi 
és megszereti őt Zeus. Hogy a féltékeny Hera éberségét 
kikerülje, bika-alakban közeledik a lányok felé. Ezek nem 
félnek a szép szelíd állattól: Europe meg-megsimogatja, 
m ajd hátára ül, mire a bika hirtelen szaladni kezd, bele
veti magát a  tengerbe s viszi azon át E uropèi Ütján del
finek, Nereisek és Tritonok kísérik (63— 130. v.).

Már messze benn voltak a tengerben, s sehol sem lát
tak szárazföldet, midőn Europe megkérdi a bikától, hogy 
hova viszi őt. Az felvilágosítja a lányt kilétéről, s meg
mondja, hogy útjuk célja K réta szigete, ahol Europe majd 
híres fiáknak fog életet adni. K rétára érve, Zeus felvette 
ismét eredeti alakját, s megülte Európával nászát (131— 
166. v.).

*
Az F-, M-, S-kódexek tarto tták  fenn ezt a kis eposzt, 

s szerzőjeként a szicíliai Moschost is megnevezik,
Europe mítoszának számtalan — részben ma már elve

szett — költői feldolgozása volt; így Hesiodosnál, Bakchy-
A görög bukolikusok költeményei II. 8
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lídesnél1 és Simonidesnél.1 2 Bakchylides szolgálhatott Ho- 
ratiusnak3 mintául,4 Moschost pedig Ovidius utánozta,5 s 
így a mítosz későbbi népszerűségét jórészt éppen ennek a 
kis eposznak köszönheti.6

Mai formájában sokan befejezetlennek tartják, s úgy 
vélik, hogy a végéről elveszett sorokban szólhatott a költő 
Europénak Krétán született fiairól s arról, hogy róla ne
vezték el a mi földrészünket.7 Mások szerint a kis eposz 
így is teljes, s mint a legtöbb mese, szerencsésen — Zeus 
és Europe krétai házasságával — végződik. A földrész 
elnevezését pedig, — mivel az úgyis köztudomású volt, — 
nem is akarta a költő bővebben fejtegetni, s megelégedett a 
14, sk. sorokban rejlő célzással.8 9

Europét gyermekies kedélyű leánynak rajzolja. Álom
látását0 hamarosan elfeledi, vidáman siet barátnőivel a 
tengerparti rétre, s a bikával is rövidesen összebarátkozik. 
Csak akkor kezd inkább csodálkozni mint félni, midőn 
már messzi vannak a tengeren. S most sem annyira a saját 
sorsáért aggódik, mint a furcsaságokon lepődik meg: ho
gyan úszhatik a bika a tengeren, mit eszik és iszik itt, 
nem fog-e repülni is? Ruháját gondosan felfogja, hogy a 
tengervíz ne áztassa meg.10 11

A kedveskedő bika leírásával a költő csak gyönyör
ködtetni akart a nélkül, hogy egyszersmind a valószínűség 
látszatát is igyekezett volna felkelteni: ez az állat minden 
más bikától különbözik, illatot áraszt, olyan hangja van, 
mint egy fuvolának, Europénak kedvében jár, megnyalja, 
sőt meg is csókolja őt.11

1 Frg. 10. Bl.3
2 Frg. 28. Bergk. PLG. III.4 399. 1.
3 Carm. III. 27. 25. sk.
4 Módi, Horatius és Bacchylides, Kolozsvár, 1913. 27. sk.
5 Métám. II. 833. sk. — Körte, Hell. Dicht. 145. 1.
6 V. ö. Nonnos II. 67. sk.
7 Wilamowitz, Bue. Gr.2 137., Körte, Hell. Dicht. 150. 1.
8 Legrand II. 141. és 151.
9 Ez em lékeztet Aischylos Pers. 181. sk.-re.
10 Legrand, II. 141. sk.
11 Legrand II. 142.
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A 37. sk. sorokban, a Theokritos Thyrsisében levő 
művészi kissybiont utánozva, leírja Europe aranykosará
nak (taláros) díszeit. Elmondja a kosár eredetét és régebbi 
gazdáit is.12 A kosárnak az elbeszélés keretébe való bevo
nása kissé erőltetett ugyan, m ert nehezen képzelhető el, 
hogy a királylány virágszedésre ilyen — aránylag nehéz 
— fémkosarat vigyen;13 a költő a kosár képeinek Europe 
mítoszába való szerves beleillesztésével azonban elfeled
teti ezt a kis szépséghibát. lónak, Inachos leányának tör
ténetét ábrázolta a kosár. Zeus, hogy a féltékeny Hera 
elől elrejtse, lót tehénné változtatta. Hera azonban a min
dent látó Argosszal őrizteti a tehenet, míg Hermes Argost 
Zeus kívánságára meg nem öli. Io még mindig nem szaba
dulhatott meg Hera haragjától, m ert most az istennő bö
gölyt küldött reá, s azzal üldöztette. Egyiptomban végül 
Zeus visszaadta eredeti alakját, s így lett Epaphos any
jává.14

Io mítoszából a kosár három jelenetet ragadott ki: 
1. A parton szorosan egymás mellett álló két férfi nézi, 
hogy Io tehénalakban mint ússza á t a Bosporost. 2. Zeus 
a Nilus partján  gyöngéden simogatja a tehén-lót, s vissza
adja  asszonyi alakját. Ez a két kép a kosár belső oldalát 
díszítette, a 3. pedig, amely a kosár pereme a la tt húzódott, 
Hermest és a  megölt Argost ábrázolta. Ez utóbbinak vé
réből Hera kedvenc madara, a páva emelkedett ki, s ki
terítette farkának szép színes tollazatát.

Legrand15 a talárosnak csészealakot tulajdonít, s a két 
első képet a belső,16 az utolsót pedig a külső oldal díszé
nek tartja . Szerinte a két első kép szimmetrikusan volt el
helyezve, — az egymást csaknem elfedő két néző meg
felelt Zeusnak, — s ennek a szimmetriának a kosár külső 
oldalán elhelyezett képen is meg kellett lennie. Hogy Her-

12 Nyilván az Ilias II. 101. sk. hatása alatt.
12 Legr^jid II. 143.
14 Apollód. II. 1. 3.
15 II. 145.
16 Wilamowitz, Textg. 229. sk. ezeket ir a kosár külsejére 

helyezi.

8*
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mes megfelelhessen a megölt Argosnak, őt is pihenő vagy 
fekvő helyzetben képzeli el. A páva kettejük közt emel
kedhetett ki. Mivel a páva farka a kosár peremét egy he
lyütt megszakította, annak megfelelően egy bokor vagy 
szikla még egyszer megtörhette azt.17 Wilamowitz18 csak 
úgy tudja elképzelni az elrendezést, ha a kosárnak szája 
(orra) is volt. A kosár orránál a páva kissé kiemelkedett, 
s mögötte volt látható kitárt farka. Hermann19 azt gon
dolja, hogy a páva kiterített farka a kosár fedőjéül 
szolgált.

Az aranykosár díszei berakások voltak, mert Io és 
Zeus aranyból, a tenger sötétkék zománcból,20a Nilus vize 
ezüstből, s megint Io Egyiptomban rézből volt megmin- 
iázva.

A költő e leírásban bizonyára egy valóban ismert mű
vészi alkotást tarto tt szem előtt,21 de nem annyira virág
kosarat, mint inkább egy nagyobb, domborművekkel éke
sített ércedényt.22 Ezt bizonyítja, hogy eltér a mítosz kö
zönséges kronológiai rendjétől, s pl. Argos megölését, 
mely időrendben az első kép kellene hogy legyen, a har
madik helyen mondja el. A két férfi-nézőt is azért említi, 
m ert láthatta  valahol.23

A tehénné változtatott Io történetéből vett jelenetek
kel Moschos előkészítette az olvasót a főcselekményre: 
Europénak a bika által való elrablására.

*

Europe mítoszából a művészek gyakran merítettek tá r
gyat.24 Ábrázolták egyik selinusi templom- és a sikyoniak 
delphi kincsesházának egyik metopéján, vázaképeken, fal-

17 Legrand II. 146. sk.
15 Textg. 229.
18 68. 1.

20 xvavog, Wilamowitz, Textg. 228.
21 Legrand II. 143., W ilamowitz, Bue. Gr.2 168.
22 Wilamowitz, Textg. 229.
23 Brunn, Die griech. Buk.
24 Escher, P—W. VI. 1296. sk.
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képeken és mozaikokon, A campaniai falképek közt olya
nok is vannak,25 melyek Moschos leírásával feltűnő hason
lóságot mutatnak. (7. képünk, III. tábla.)

Az újabb Europe-ábrázolások közül Paolo Veronesé- 
nek Velencében, a Doge-palotában levő festményét em lít
jük meg.

*•

25 Helbig, Wandgem. Camp. 122. sk.



Appendix XIV. (Moschos IL) Európé.

Európát imető álommal igázta le Kypris.
Tűnőben m indjárt a sötét éj, pirkad a hajnal, 
Szempillánk méznél édesb szenderbe csukódik,
Lágy ölelő békókba szorítja szemünket az álom,

5. S jóslatos álomkép röpköd csapatokban ez órán. 
Felházába'1 pihen mély álom karja között még 
Phoinix1 2 Európé je, virúló szűzi leánya.
Rémlik néki, hogy érte csatázva tusáznak a földek: 
Ázsia szembeneső társával,3 női alakban.

10. Külső földre valót m utat annak alakja, a másik
Szemre a földije, s öt makacsúl követelte magának: 
Ő a szülője, vitatja, hisz ő ápolta, nevelte;
Míg az am ottan erős karjával vonzza magához. 
Könnyen is enged a szűz, hallván, hogy a végzete

[szabja,
15, S aegistartó4 5 Zeus kegye Európére sugárzik.

Ébred a lány, puha vánkos öléről rebben ijedten, 
Szíve piheg remegőn: a valót3 közelíti az álma. 
Némán ülve mereng, még most is előtte az álom. 
Révedező szeme most is elébe idézi a két nőt.

20. Bágyadozó hangján félőn tűnődik a lányka:

1 Az emeleti helyiségek egyike volt Europe szobája, mint az 
Odysseiában (I. 328. 6k.) Pénelopéé.

2 Europe apja Phoinix phoínikiai király az II. XIV. 321. és 
sehol. Theokr. II. 12 szerint is. Apollodorosnál (III. 1. 1.) Agenor.

3 Ez a másik földrész, amelynek akkor még nem volt neve, 
Európa.

4 Lásd. App, IV. 31. (Theokr. XXVI. 9. jegyz.).
5 A v7taQ  az övctQ-ra\ szemben az igaz látom ást jelenti (Odyss 

XIX. 547.). Ez a jelenet em lékeztet Apoll. Rh. Arg. III. 633. sk.-x'e
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,,Ó melyik égi lakó küldhette előmbe e képet? 
Lánykamarám nyoszolyája fölött, puha vánkos öléről 
Édes szendergés közepén mért vert fel az álom?
Ó ki e külhoni nő, akit álmom elémbe idézett?

25. Ügy vonzódik utána a szívem, s ő is azonmód 
Vont engem kebelére, akárcsak a szülte-leányát. 
Égbeli istenek, ó váljék a javam ra ez álmom!“

Szól s felpattan a lány, fut a pajtásnői körébe. 
Korra, kedélyre, szivökre hasonló rangbeli szüzek.

30. Játékos társnői, ha karba' seregnek a lányok,
Vagy ha fehér testük zuhatag medrébe fürösztik,
S illatozó liliom-koszorút tépdesnek a réten.
Fürgén gyűl a leányhad a karján kis kosarakkal, 
Szedni virágot. M ajd leszökellnek a parti mezőkre. 

35. Mindig arrafelé tódulnak a szüzek a marton,
Merre a rózsavirág, hullám-csobogás csalogatja. 
Európé is aranykosarát karjára akasztja.
Szemrevaló csodamű volt: Hephaistos keze verte. 
Még Libyának6 adá a Földrázó,7 mikor egykor 

40. Őt öleié, s aztán örökül nyeri Télephaassa,
Annak a lánya, s a szűz Európé hordja ma karján: 
Télephaassa, az anyja reáfüzé csodakincsét. 
Csillámló, ékes veretek díszítik a művet.
Inachis8 ló ott tündöklik sárga aranyból.

45. Földi leány azelőtt, de ünővé lett a leányka.
Bolyg szakadatlan, a sós vizek árja  között viszi útja, 
Mintha csak úsznék. Kéklik acél9-hullám körülötte.

ö Libya (Libye) Io fiának, Epaphosnak és M emphisnek a leá
nya (Apollód. IL 1. 4.). Az ő é6 Poseidon fia volt Agenor phoinikiai 
király, aki Telephaassát nőül véve, a monda egyik változata szerint 
Phoinixnak, más szerint Europénak lett az apja. (Apollód. III. 1. 1.)

‘ Földrázó (Ennosigaios) Poseidon mellékneve már az Iliasban 
(XIII. 43.).

* Inachis =  Inachos lánya. Inachos Okeanosnak és Thetysnek 
a fia, Argos alapító ja és királya, Io apja. Argosban volt Inachos 
nevű folyó^is (Apollód. II. 1. 1. sk.). Io történetét elm ondja Aischy- 
los Prometh. 635. sk. M ondájának művészi ábrázolásaira nézve lásd 
Engelmann, Arch. Jahrb, XVIII. 1903. 51. sk.

9 A i v a r o s -1 említi az II. XL 24 és Odyss. VIL 87 is.
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Vízpartján, dombok tetején sűrű csapatokban10 11 
Férfi-sereg bámúl az ünőn, ahogy úszik a vízen.

50. S Zeus odalép, a kezét szelíden hátára nyugosztja 
És az ünő ló, hol a Nílus11 kétfelé ágaz,
Elveti szép szarvát és lesz szép földi leánnyá. 
Fénylik a Nílus habja ezüsttől, míg a tehénke 
Érc és sárga-arany nagy Zeus Kronidésnek alakja. 

55. Fenn a kosár karim ája körül tündöklik a szélén 
Hermeiás,12 s közelében odább terpeszkedik Argos. 
Álomölő szeme nem zárul soha sem nyugovóra, 
Bíbor vére omol mégis, s felröppen a vérből 
Tarka virágszínű szárnyán egy büszke m adárka.13 

60. Légbe röpül, suhanó gályát iramában eléri.14
Szárnya borítja fölül az arany kosaracska szegélyét. 
Tündér Európé ilyen kosarat hoz a karján.

És kijutottak a szél-szántotta mezőkre a lányok, 
Szaggatják kedvükre a réti virágot: emennek 

65. Illatozó nárcisz15 kedvence, amannak a jácint,16 
Egy ibolyát17 keres, ott a kakukfűt18 tépdesi társa,
S hull a tavasz-haj tóttá virágnak a szirma a földre.

10 ő o i o v  coni, Vértesy: i t o l l o í  (Vértesy). A kódexek ő o i o t'-át 
Hermann ó 'o io v -ra javította s így m agyarázta e helyet: „Conspicie- 
batur, opiner, Io ex uno litto re  Bospori mare ingressa tenders ad 
alterum  littus: in utroque littore stabant aliquot homines mirabundi 
(Bionis et Moschi carm. 66. sk.). Mi a m agyarázatokban a kódexek 
szövegét követtük (Wilamowitz és Legrand után), m ert így a szo
rosan egymás m ellett levő két néző megfelelhet a következő kép 
Zeusának. Ha a parton sok nézőt ábrázolt volna a művész, nem lett 
volna meg a képen a szimmetria.

11 V. ö. Theokr. VII. 114.
12 Hermes.
13 Ez a m adár Ovid. Met. I. 668, sk. szerint Hera szent ma

dara, a páva, melynek to llazatán  a szemek Argos szemeire emlé
keztetnek.

14 B ár a r a ç o ô s  jelentése az evezőkre utal, a hasonlat mégis 
inkább a v itorlákra vonatkozhatik. Legrand, II. 146.

15 V. ö. Theokr. I. 33.
18 V. ö, Theokr. X. 28.
17 V. ö. Theokr. I. 132.
18 V. ö. Theokr. Epigr. I. 2.



II). tábla.

7. EUROPE ELRABLÁSA.
(Pompeji falfestmény. Nápoly, Museo Nazionale.)
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Illatadó sáfrány19 20 aranyos szálát szedegetve 
Gyűjtik ezek versengve, s közöttük a büszke

[királylány
70. Tépi a vérszín rózsa virágát gyönge kezével:

Szép Charisok seregében a legszebb Aphrogeneia.2" 
Hej, de virágok közt nem volt tartós mulatása,
Hej, de a szűzi övét nem tudta megőrzeni híven. 
M egpillantja a nagy Kronidés, s láttára a lánynak 

75. Lángot vet neki lelke, amint a szivébe röpíti 
Nyilát Kypris. A z ő erejét maga Zeus is uralja. 
Féltékeny felesége haragja elől menekülni 
És ravaszúl a leány szűztiszta szivét leigázni 
Isten alakja helyett a bikáét váltja magára.

80. Nem nőtt annak a párja  akolba semerre a földön,
S görbe ekét vonszolva barázdát még sose szántott; 
S nem legelész a mezőn jószág efféle seholsem.
Nem ballag terhes szekerével igában a társa.
Szökés szőr fénylik mindenfele végig a testén,

85. Homloka legkellősb közepén csillámlík ezüst hold. 
Villog két fénylő szeme, vágy szikráz a tüzében. 
Egyformán villás szarvak nyúlnak ki fejéről,
Mint félholdnak az ívei félkarikába h a jo lv a ...
Jő: a virághímes réten nem rebben a sok lány,

90. H ajtja a vágy őket: közelébb-közelébb a bikához. 
Simítják a szelíd jószágot. Az illata égi,
Messzire érzik; a réti virág oly illatozó nincs.
Most odatoppan a szép Európé lába elébe,
Aztán hízelgőn a nyakát nyaldossa a lánynak.

95. Púha kezével a lányka cirógatván, ajakáról 
Törli a tajtékzó habot és csókolja: a jószág 
Elbődűl örömébe' szelíd bőgéssel, a hangja

19 A sáfrány =  crocus sativus L. Ilyen illa ta  volt Apollód. III. 
1. 1. szerint a bikának. V. ö. 91. v.

20 Aph?fegeneia =  Aphrodite, mert Hesiod. Theog. 188. sk. sze
rin t a tenger habjából született. Europe szépségének oka a 6chol 
Theokr, II. 12. szerint az volt, hogy a H érától ellopott arckenőcsöt 
használta.
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Mintha a mygdoni21 sípnak az édes zengzete volna. 
Lába elé térdelve tekint a leányka szemébe.

100. Hátraszegezve nyakát, széles hátát odatartja. 
Dúsfürtű társnői között megszólal a szép lány: 

,,Jertek már, kedves pajtásnőim, nosza jérték, 
Üljünk rá hátára, no ez lesz még a mulatság!
Rátér mindvalahány, nézzétek, hisz maga kínál!

105. Jaj be szelíd édes jószág, ó nem bika-fajta.
Nincs neki párja, akár biz férfi sorába mehetne.
Ó bizony ész lakik ebbe’, csupán csak a hangja a

[híja.“
Szól s széles hátára telepszik a lányka kacagva. 

Ő legelői s be se várja a többi leányt a bikája,
110. Felpattan kedves tehenével s víznek iramlik. 

Rémülten kiabál társnői után a leányka,
N yújtja feléjük a két karját, de nem érik el őt már. 
Víz hátán siklik gyors delfinként a vivője,
Víz-nem járta  csülökkel a hullám közt szeli útját. 

115. Lágyan ringva derül simára alatta a tenger.
Tódul Zeus istennek elébe a vízbeli népség:22 
Vígan fickándozva szökell a habokra a delfin 
Néreus lányai23 is mind-mind felbuknak a mélyből, 
S tengeri szörny hátán lovagolva suhannak elébe. 

120. És jön a Földrázó, a morajló mély fejedelme. 
Hullámot simít, maga vág ösvényt a habokban 
Édes bátyja elé; sűrű csapatokban utána 
Tritonoknak'1 a mélybe’ lakó kürtös hada tódul . . . 
Ajkukról csigaház-kürtből harsan fel a nászdal,

125. És a leányka csak ül remegőn nagy Zeus-bika hátán.

21 A frígeket mygdonoknak is nevezték Koroibos apjáról, Myg- 
donról, aki a frígek királya volt. II. III. 186.

22 Zeusnak itt leírt tengeri kísérete emlékeztet a Münchenben 
levő Poseidon-oltár frízének reliefjeire. Körte, Hell. Dicht. 150. — 
Springer, Kunstgesch. I.12 482. 1. 920. á.

23 V. ö. Theokr. VII. 59.
24 A Tritonok Poseidon és A m phitrite fiai (Apollód. I. 4. 6.). 

Emberi alak juk  halfarokban végződött. Poseidon kíséretében fújják 
kagylókürtjüket. Eredetileg csak egy Triton volt, az alexandrinus kor 
költőinél azonban számuk megszaporodik.
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M í g  e g y i k  k a r j á v a l  a  v i l l á s - s z a r v b a  f o g ó d z i k ,
M á s i k  k i s  k e z e  f o g j a  a  b í b o r - k ö n t ö s  u s z á l y á t :
Szőke habok síkján hullám ne vizezze a szélét.
L a n g y  s z e l l ő  k e b e l é n  l e b b e n t i ,  d a g a s z t j a  p a l á s t j á t ,

130. Mint a hajónak a szárnya, ruhája röpíti a mélyben. 
Mind messzebb-messzebbre haladnak a lányka

[honától . . .
K ö d b e ’ s ö t é t l i k  a  p a r t ,  m e r e d e k  h e g y e k  o r m a  s e

[látszik.
Végtelen ég odafent, idelent rémítik a mélyek.
S z í v e  s z o r u l  p i h e g ő n  é s  í g y  s ó h a j t  f e l  a z  a j k a :

135. „Mondd, kedves bika, mondd! Hova tart utad?
[Ó a habok közt

Hogy járhatsz te kaszás lábbal? Nem ijeszt-e a
[ t e n g e r ?

Gyorsszámyú gályán szántjuk csak a vízi mezőket! 
Tengeri ösvénytől menekül irtózva a fajtád!
Nem fakad édes víz, nem sarjad emerre a  pázsit.

140. Isten vagy te talán? Istenre m utat csoda tetted!2’ 
Vízből nem jő partra  a delfin, sem bika nem jár 
Vízi utón! Te a szárazföldet, a tengeri mélyet 
Egyformán bátran szeled és eveződ a csülök l e t t . . . 
Még tán egyszer a kék mennyboltra röpülsz fel a

[vízből,
145. S mint a sebesszárnyú repesők, úgy szállasz a légben. 

Jaj nekem! én nyomorult! Ó jaj! az atyámnak a házát 
Hűtelen elhagytam, s ide jöttem e csalfa bikával. 
Bolygok most árván ember soselátta hajóval.
Szürke habokba' lakó Földrázó, ó könyörülj meg, 

150. Szánj meg, uram, kegyesen! Te vagy itt, úgy érzem,
[előttünk,

E l c s i t t í t o d  a  v í z  t ü k r é t ,  s i m í t o d  u t u n k a t .
Istennek keze hajt engem bizonyára a mélyen . . .“ 

Ekkép szólal a szép villásszarvú tulok erre:

25 Ez a>sor az összefüggést zavarja. Ha ugyanis Europe már itt 
sejtené a bikában az istent, akkor nem kérhetné Poseidon segítsé
gét. Ezért Wilamowitz, Textg. 101. sk. későbbi kéz betoldásának 
tartja .
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,,Ó ne remegj hát, lányka, a fodros hab se ijesszen! 
155. Zeus vagyok én maga, lásd, ha bikának alakja

[borít is.
Képemet én kedvemre cserélgetem, újra meg újra! 
Vágytam utánad, azért vetemedtem e vízi kalandra. 
S öltöttem bika-képet. Amott már krétai part vár, 
Szép nevelő honom.26 Ott üljük m indjárt a menyegzőt. 

160. Vérünkből daliás ivadék hosszú sora támad,
P á l c a b i r ó  f e j e d e l m e k ,  a  f ö l d i  l a k ó k o n  u r a l g o k . “ 27 

S z ó i ,  s z a v a  t e l j e s e d i k :  K r é t á n a k  a  p a r t j a  e l ő t ű n .  
V á l t j a  m e g i n t  k é p é t ,  s  i s t e n r e  c s e r é l i  a  n a g y  Z e u s .  
H u l l  a  l e á n y  ö v e  é s  H ó r á k 28 v e t n e k  n e k i k  á g y a t .

165. Szűz Európé volt az imént, most Zeus felesége.
S z ü l  d e l i  s z é p  f i a k a t  K r o n i d é s n e k  s  v á l i k  a n y á v á  . . .

26 Zeus krétai születését említi. Hes. Theog. 453. sk., nevelését 
Kallim. I. himn. 36. sk.

27 Europe K rétán szüli Zeusnak Minőst, Sarpedont és Rhada- 
m anthyst. (Apollód. III. 1. 1.) K réta szigetén Europét istenként tisz
telték s a H ellotián ünnepelték, Stengel, P—W. VIII. 197.

28 V. ö. Theokr. I. 150, — Megemlékezik róluk, mint az istenek 
szolgálóiról az II. V III. 433 is.



Moschos töredékei.
(E K  TŰN M 0 2 X 0 Y  2IK E A IŰ TOT BOYKO AIKŰN).

I.

Stobaios1 idézi Moschos Bukolikáiból. Csendes időben 
— mondja a költő — szívesen van a tengeren, de amikor 
a vihar tombol, többre becsüli a szárazföldet. A halászok 
nyomorúságos életénél mennyivel kellemesebb platánfa 
a la tt pihenni s hallgatni a forrás csörgedezését.

Nem valószínű, hogy a beszélő falusi ember, — amint 
Wilamowitz1 2 mondja, — m ert itt épp olyan gondolatokat 
látunk, amilyenek a III. sz.-tól kezdve a nagyvárosok la
kóinak lelkében éltek: érezzük a világvárosban fájdalm a
sén nélkülözött falusi, mezei élet után való vágyat.3 A ter
mészet kedves festésével emlékeztet Theokritos Thalysiá- 
jának végére.

Wilamowitz szerint olyan költemény töredéke, mely
nek tárgya a szárazföld és tenger közti ellentét volt.4 
Legrand5 viszont olyan teljes költeménynek tartja, mely a 
költőnek — a korszellemmel egyező — hangulatát tükrözi 
vissza.

1 Fiorii. LIX. 19. =  W achsmuth-Hense IV. 17. 19.
2 Bue. G r.2 169.
3 Legrand II. 178.
4 E zéft utal is Sophrónnak ‘SlXievg tòv âyqoiœxav  c, mimusára 

és Epicharmos T a  ycai &áXaöOa c. kom édiájára mint Moschos esetleges 
forrásaira.

5 II. 179.
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Változó vágyak,6

H o g y h a  p i h e n n e k  a  k é k  h a b o k  é s  s z é l  c s e n d j e  d e r í t i ,
H a j t j a  s z i v e m  r e p e s ő n  a  v á g y ,  n i n c s  n y u g t o m  a

[földön.
S ó v á r o g v a  t e k i n t e k  a  t e n g e r  s í m a  v i z é r e  . . .
Ám, ha viharzik a szürke haboknak a háta, s a hullám 

5. Tajtékozva hegyekbe verődik, messze moraj lón;
Partra, a fák koronája alá vágyódom a vízről.
Száraz kell akkor nekem és a bereknek az árnya.
Ott bömbölhet a szél, lágyan suttog csak a fenyves.
Ó hitvány a halásznak az élete! Háza a csónak!

10. Szántóföldje a mély, a vadászzsákmánya ravasz hal.
Hej, lombos boglárfa a la tt oly édes az álom! . . .
Csörgedező csermelynek a hangja üdít a közelben,
Nem rémíti szegény munkást, a lta tja  csevegve.

II.

StobaíosnáF m aradt fenn ez a kis tanító jellegű sze
relmi költemény is. A költő mítoszi példákra hivatkozva 
az t a tanácsot adja, hogy szeressük viszont azt, aki min
ket szeret, m ert csak így remélhetünk mi is viszontsze- 
relmet.

A gondolatmenetet Legrand8 * kifogásolja, mert a fel
hozott példákból az tűnhetik ki, hogy ugyanakkor, amikor 
valakit szeretünk, más iránt is kell mutatnunk szerelmet. 
M ár pedig a költő tanítása nem az egyidejű, hanem csak 
az egymás után következő lelkiállapotra vonatkozhatott. 
W ilamowitz3 mind ezt, mind a következőt teljesnek tartja  s 
ipa>ri;2«-nak,10 szerelmi daloknak nevezi.

Pánt — hellénisztikuskori monda szerint — Aphrodité 
büntetésből tette szerelmessé Echóba azért, amiért Pán 
Achilleusnak (Zeus és Lamia fiának!) és Adonisnak szép-

8 Cím Vértesytől.
7 Fiorii. LXIII. 29. =  W achsmuth-Hense IV. 20. 29,
8 II. 181.
0 Bue. G r.2 138. és 169.
10 V. ö. Bion frg. VII. 10.
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ségversenyén Achilleus mellé állott.11 Pánnak Echo iránti 
szerelme nem volt mindig eredménytelen.11 12 13 14 Echo viszont 
Ovidius12 szerint Narkissost szerette.11

A költemény tanító jellege emlékeztet Theokr. 
XXIII-ra (Append. XII.), főleg az itteni utolsó sor annak 
63. sorára.15 *

Epedő szerelmek .1G

Szomszéd Áchóért esedez Pán; mást szeret Áchó:
Víg táncos Satyrost s Satyros Lydának17 a híve.
Mint Áchó Pánt, úgy Áchót Satyros keseríti,

Lydá meg Satyrost; be hiába eped valamennyi.
5. Ettől fut gyűlölve, kiért lángot vet a szíve,

S attól ép úgy fut, kire vágyik. Amint vet, aratja.
Hirdeti kőszíveknek e dal, ha tanulni akarnak:
Meghallgassuk a hű szeretőt: ha szeretsz — szeretet

[v á r . . .

III.

Ennek a kis költeménynek a fennmaradását is Sto- 
baiosnak18 köszönhetjük. Tárgya Eros hatalmának mitoló
giai példával való bizonyítása. Ezért érinti azt a bájos 
mondát, melyben a Peloponnesos vízben leggazdagabb és 
leghosszabb folyóját, az Alpheiost és a Syrakusai előtt; 
kis Ortygia szigetén levő Arethusa forrást összekapcsolták.

Ovidius19 elmondja, hogy Arethusa nimfát Alpheios 
folyamisten meglátta és megszerette, midőn az ő hullámai
ban fürdött. Üldözőbe vette a menekülő lányt, akit Arte-

11 Ptol. Heph. VI. p. 37. ed. Roulez. így említi Pánt Orph. himn. 
XI. 9. is.

12 V. ö. Anth. Plan. IV. 152. és 156.
13 Métám. II. 365. sk.
14 W aser P—W. V. 1927. sk.
15 V. ö. még Hör. Carm. I. 33. 5. sk.
18 Cím>Vértesytől.
17 Képzeleti név. Legrand II. 180.
18 Fiorii. LXIV. 19. =  W achsmuth-Hense IV. 20. 55.
19 Métám. V. 572. sk. V. ö. Verg. Eel. X. 4 sk.
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mis — kérésére — forrássá változtatott és Ortygia szige
tére helyezett. Pausanias20 szerint mindketten vadászok 
voltak. Arethusa Alpheios szerelmi aján latát elutasította, 
s Ortygiára ment, ahol forrássá változott. Alpheiosból pe
dig kedvese utáni bánatában a hasonló nevű folyó lett, 
amely a tengeren át folyva követte szerelmesét, s Orty- 
gián végül egyesült vele.

Azt tartották, hogy az Alpheios és Arethusa között 
kapcsolat van, s állították, hogy egy aranycsésze, melyet 
Olympiában az Alpheiosba dobtak, az Arethusában elő
került. Ezt a csészét az ortygiai Artemis-templomban 
őrizték.21

A syrakusai mondának Elisszel való kapcsolata azzal 
magyarázható, hogy Syrakusai alapításában Olympiából az 
lamos családja résztvett,22 23

Alpheios és Arethusa.25

Pisa24 alatt indúl Alpheios25 a tengeri útra
És Arethusa26 ölére siet vadolajkoszorúval.27
Árnyas lombja, virága s a medre homokja a móring.
Mélyen alant hömpölyg a folyó a fenéken; a hullám 

5. Csapdos a habja fölött; sós víz nem is éri az árját.
És az alatta futó folyamot nem is érzi a tenger.
Mily agyafúrt szörnyű fickó, aki erre tanítja;
Ó a szegény szerető folyam: úszni tanúla Eróstól.

IV. (M 0 2 X 0 T  E I2 EPATA A P P I ANTA).

Ez a disztichonban írt epigramma címével együtt az 
Anth. Plan. IV. 200-ban m aradt fenn. Erőst m utatja be

20 V. 7. 2.
21 Timaios, frg. 51. sk., Strab. VI. 270.
22 Pind. Ol. VI. 6. — W entzel, P—W. I. 1633.
23 Cím Vértesytől.
24 V. ö. Theokr. IV. 29.
25 V. ö. Theokr. IV. 6.
28 V. ö. Theokr. I. 117.
27 Az Alpheios körül 6ok olajerdő volt.
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mint szántóvetőt, aki igájába fogta a bikákat, s Zeust — 
Europe bikáját — is megfenyegeti ezzel.

Erosnak ilyetén elképzelése s művészi ábrázolása a 
Moschos koránál későbbi időbe utal.28 Az Anth. Plan, való
színűleg csak Europe bikájának említése miatt tulajdoní
totta Moschosnak.29

A  szántó Eros.

Félre a mécsest, félre nyilat! Most ösztöke járja!
Lóg a ravaszdi Erős válla között az iszák.

És az erős tulkok nyaka m ár lekonyúl az igában,
S m ár Déó30 mezején búzaszemet veteget.

5. M ajd az egekre tekint s szól: Zeus, úgy áldd a
[vetésem!

Európé tulkát menten ekémbe fogom!

28 Wilamowitz, Bue. Gr.2 139.
29 Legrand II. 183., Edmonds 457.
30 Deo =  Demeter. V. ö. Theokr. VII, 3.

A görög bukolikusok költeményei II. 9



Bion töredékei.
(E K  TQN B IQ N 02 2M Y P N A I0Y  BOYKOALKÍ1N).

I. 1
Lassú víz partot mos . .  .2

Sűrűn csurgó csepp, úgy mondják példabeszédben, 
Bármi kemény sziklába odút váj . . ,3

II. 4
Mimikus — két pásztor közt lefolyó — párbeszédből 

való töredék lehet.5
Segíts magadon.

Nagy szégyen, pajtás, m indjárt mesterre szorulni! 
H át mimagunktól ennyi se telnék? Fogj bele, rójjad 
Bátran a sípod!0 Ugyan! Nincs annál semmi se

[könnyebb!
I I I .  7

Jutalm at vár a dal.

Ó ne tagadd meg a dalnak az árát, hisz maga Phoibos 
Bérért zeng.8 Jutalom  mértéke: mit érnek a dolgok?

1 Stob. Flor. XXIX. 52. =  Wacli6muth-Hense III. 29. 52.
2 Az I—III., V—XIII. és XV—XVII. töredékek és rövid dalok 

címét Vértesy adta.
3 V. ö. Ovid. Ep. ex P. IV. 10. 5. gutta cavat lapidem, consu- 

m itur anulus usu.
1 Stob. Flor. XXIX 53. =  W achsmuth-Hense III. 29. 53.
5 Legrand II. 209.
6 V. ö. Mosch. III. (Append. I.) 82.
7 Stob. Flor. XLIII. 8. =  W achsmuth-Hense IV. 1. 8.
8 A  töredékes 6zöveg olvasása bizonytalan. Lehet, hogy az 

Apollonnak jóslataiért adott ajándékokra céloz.
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IV. 9

Mit tudom én? jobb hagyni mihöz cseppet se
[konyítunk.1

V. 11

Ennek a töredéknek minden bizonnyal egyéni vonat
kozásai vannak. A költő elkeseredett hangulatán érzik, hogy 
kortársai nem méltányolták eléggé az ő működését. Az sem 
lehetetlen, hogy az itt következő bájos, könnyed és inkább 
szellemes, mint szenvedélyes kis szerelmi dalok költője 
öngyilkosságot követett el.12

Törekvéseink hiábavalóságáról, fáradozásaink ered
ménytelenségéről őszinte hangon szól, ezért ta rtja  Legrand 
ezt az apró dalok legértékesebbikének.

Arasznyi lét.

Hogyha dicséret a része a nótáimnak, elég lesz 
Annyi babér, amit eddig arattam  a múzsa13 kegyéből; 
S ú jjal bajlódjam, ha a régi dalom se dicsérik? . . . 
Hej ha lehetne a földön az életet újra leélnünk!14 

5. Nagy Kronidás vagy a Moira szeszélye szerint, hogy
[örömben,

Vígság közt teljék el az egyik, a másik a bajban; 
Volna remény, hogy a kínok után még jót hoz az élet. 
Mostan az égbeliek csak ez egy életre segítnek,
S még így is be nagyon sebesen nyargalva iramlik . . .  

10. Gyötrődés, csupa átok a sorsa a földi szegénynek . . ,1S 
M ért kergetjük a  hasznot, ugyan m ért törjük a

[szívünk?
Kell-e nekünk tudomány? több kincsnek a vágya

[miért öl?

8 Stob. Flor. LVIII. 11. — W achsmuth-Hense IV. 16. 14.
10 V. ö. Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.
11 Stob. Flor. LVIII. 11. =  W achsmuth-Hense IV. 16. 15.
12 Mc'Sch. III. (Append. I.) 109. sk. — Legrand II. 210.
13 W ílamowitznál a Moira.
14 V. ö. II. XXIV. 527. sk. Achilleus szavaival.
15 V. ö. Mosch. III. (Append. I.) 99. sk. szép soraival.

9*
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Földi halandóknak születünk és nem jut eszünkbe,
Milyen arasznyi a lét, mit ju ttat a Moira kegyelme,1"

VI. 16 17

Ez a kor ízlését híven visszatükröztető, nehány soros 
kis költemény teljes. Ily irányú költeményeit maga a költő 
fieAùôçict-, vagy éowzvXa-nak nevezi. Az igaz érzéshez nem 
sok közük van,

Erós és a múzsák.

Bármi szilaj, nem félnek Erőstől mégsem a múzsák.
Szívükből szeretik, követik mindenhova léptét.
Ámde ha jégszívű lantos dala harsan, azonnal
Elrebbennek előle, dehogy súgnak neki több dalt,

5, Míg akinek szívében Erős édes szava csendül,
Bezzeg utána suhannak örömmel az égi leányok,18
Itt vagyok én a tanú: a valót hirdette csak ajkam.
Kezdjem a földi lakót s más istent zengeni dalban,
Csetlik-botlik a nyelvem, a nótám hej nem a ré g i, , , 

10, S kezdjem Erőst, Lykidast hirdetni helyette
[dalomban,

Árad örömmel a szó, repesőn szárnyalnak a nóták,19

VII. 20

Ennek az ugyancsak teljes kis szerelmi költeménynek 
Legrand21 ,,Eros az iskolában“ címet adná. Kazinczy Bion- 
nak ezt az egy darabját fordította le magyarra-22 Több 
mint száz esztendős, hexameteres fordítását egész terje
delmében, híven közöljük:

16 Az utolsó sor töredékes. Az eredeti csak 5 lábból áll.
17 Stob. Flor, LXIII. 7. =  W achsmuth-Hense IV. 20, 7.
18 Em lékeztet Theokr. XI, 1. sk.-re, valamint Nikia6 ama so

raira, melyekkel Theokritos K yplopsára válaszolt.
10 V. ö. Horn. himn. XXV. 5.
20 Stob. Flor. LXIII. 26. =  W achsmuth-Hense IV. 20. 26.
21 IL 211.
22 Poetai Berke, Pesten, T rattner M átyásnál, 1813. 171—172. 1.
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„Erósz, a' Tanítvány.

Szunnyadozám, s a' szent Cytheréa megálla fejemnél, 
S a' kis Erószt, rózsás ujjakkal fogva vezérlé 
(A* ki — oh a ' jámbort! — csak földre tekintgete), s

[így szólít:
Vedd fiamat, kedves Pásztor, 's dalaidra tanítgassd! 

5. Ezt mondá, 's eltűnt. Én ostoba, dallani kezdém 
Énekimet, hogy Pán mint lelte-fel a' furulyát, és 
Paliász a' sípot, lantját Mercúriusz, a ’ szép- 
Zengésű cytherát Admétnak pásztora, Apollon.
Nem tetszék leckém, s ő kezdte dalolni szerelmeit, 

10. Égiekét, és földiekét s lator anyja’ csudájit.
S a' mikre én akarám Éroszt oktatni, kiestek 

Elmémből, de az ő leczkéji beléje tapadtak.“

Eros tanítója.

Álmodtam, s álmomban a nagy Kypris jön elémbe, 
Fogja kezénél fogva a hókeze gyermek Eróskát. 
Földre szegezte szemét a fiú, s szólt anyja eképen: 
„Dalra tanítsd, kedves pásztor, fiamat, kis Eróskám!'' 

5. Szólt s tovatűnt. Én kezdtem a pásztori dalra tanítni. 
Balga fejem! no hisz ép tőlem fog Eróska tanulni! 
Bánja is ő Pánnak sípját, Pallas fuvoláját,23 
Hogy tákol lantot Hermes, citerát nagy Apollon. 
Hasztalanúl a beszédem, ügyet se vet arra a gyermek. 

10. Fújja  helyette szerelmi dalát, maga lesz a tanítóm. 
Zengi a földi, az égi szerelmeket, anyja hatalmát.
S jó magam is m indjárt feledem, mit néki tanítok 
És mit Eróska tanít: szerelemdalt, tőle tanúlok.2*

V III.25

Egy szerelmes embernek Hesperoshoz intézett kérése.

23 Á tírn a  fuvolájának, Hermes lantjának és Apollon citerájá- 
nak semmi vonatkozása sincs a pásztordalokhoz. Legrand II. 209. sk.

24 V. ö. Anakreont. XXX. (Preisend.)
25 Stob. Flor. LXIII. 27. =  W achsmuth-Hense IV. 20. 27.
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Hesperos csillaghoz.

Hesperos, Aphrogeneia26 arany lám pája az égen!
Hesperos, éjbe sötét bakacsin mennyboltnak a

[gyöngye!
Fénylőbb nálad a hold, de a csillag mind

[halaványabb.
Üdvözlégy! mennék egy pásztorhoz vigadásra!

5. Hold ragyogása helyett te világíts nékem; a hold ma
Jókor feljött, ám szaporán eltűnik; orozni
Nem megyek én; rálesni az éji utasra se' vágyom.
H ajt a szívem, s szeretőt szerelemre segíteni illő.

IX.27

Lehetséges, hogy ez is egész költemény.28 Az igazi jó 
barátságnak és baráti szeretetnek három mitológiai pél
dáját sorolja fel.

Hű szeretők.

Boldog vagy, ha szeretsz, ha azonmód érted is égnek.
Boldog volt Théseusnak az élete Peirithoosszal,
Nem félt ő vele járni a zord Hádesnek a mélyét.2*
Boldog volt a kemény, zord nép földjén is Orestés,

5. Hisz vele együtt kelt Pyladés a kietlen utakra.30
Boldog Achilleus napja, amíg életben a társa;
S boldogan állja a holta után a halálig a bosszút.31

?e V. ö. A ppendix XIV., Moschos II., 20. j.
27 Stob. Flor. LXIII. 28. =  W achsmuth-Hense 20. 28.
28 Legrand II. 211.
28 Theseusnak, Aigeu6 fiának Peirithoos lapitha király  volt a 

legjobb barátja . Szövetkeztek, hogy együtt rabolják el Persephonét, 
az alvilág k irálynőjét. V állalkozásuk azonban balul ü tö tt ki.

30 Orestes Agamemnonnak és K lytaim nestrának a fia, aki jó ba
rátjával, a phokisi Strophios fiával, Pyladesßzel ment a taurosok 
földjére. Onnan kelle tt ugyanis elhoznia Artem is szobrát, hogy ez
á lta l az anyagyilkosság bűnétől megtisztuljon.

31 Achilleus jóbarátjának, Patroklosnak halálát H ektor e le jté
sével torolta meg. (V. ö. Ilias XVIII, 99. sk, és 121.) A fordítás H ar
tung szövegén alapszik.



8 - 9 .  AZ IF JÚ  ÉS ÖREG KENTAUROS.
(Márvány. Róma, Museo Nazionale.)
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. tábla.
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X.32

Ez is teljes költemény. így beszél a szerelem istenéről 
Propertius is.33 Az öreg szavai emlékeztetnek a Museo Ca
pitolino Kentaurosaira, melyeket hellénisztikus bronz ere
detiek után Hadrianus korában Aristeas és Papias má
soltak.34 Az ifjú Kentauros ujjong, látva, hogy az öregnek 
Eros hátrakötötte a kezét, s nem veszi észre, hogy a sze
relem istene m ár az ő hátán is ott ül.35 (8—9. képünk, IV. 
tábla.)

A  madarász.

Já r  sűrű fák közt gyermek-madarász a berekben.
S míg m adarakra vadász, egyszer csak szárnyas

[Erőst lát:
Puszpángfának a lombja között fészkén leli épen.
Bezzeg örül, hogy a sors ily nagy m adarat vet elébe.

5. Á llítgatja sietve a lépvesszőt a madárnak:
S ágról ágra röpülget Erős, de hiába vadássza!
M ár beleún a fiú: nem tudja elérni sehogysem.
Széthajigálja a sok vesszőt, s hol szántogat egy vén,
Fut neki elpanaszolni, hisz ő oktatta a lèpre.

10. És ahogy ott bujkál, mutogatja Erőst az öregnek.
Az mosolyog, csóválja fejét, s így szól a fiúhoz:
„Óvatosan, gyermek! Sose járj e m adárnak utána!
Messze kerüld! Gonosz egy vad ez: addig boldog az

[élted,
Míg nem akad vele semmi bajod, ha legénykorod éled, 

15. ő, aki most fut előled, akit ma hiába vadászol,
Meglásd egy-kettőre, fiam, maga száll a fejedre . . .“

32 Stob, Flor. LXIV. 21 =  W achsmuth-Hense IV. 20. 57.
33 III. 27. 7—8.
34 Alesß. Della Seta, I monumenti dell’antichità classica, 1928. 

I. 100. 1. ^48—249. á.
35 Brunn, Die griech. Buk. u. die bild. Kunst. — Beöthy—Láng, 

M űvészettört. I. 374. 1. — V. ö. a Louvre borghesei Kentauro6ával: 
Springer, Kunstgesch, I.12 439, 1. 833. á.
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X.3S

Ezt az Eros hatalmáról szóló kis dalt is lehet egész
nek tartani.37 Bionnak Erősről szóló sorai emlékeztetnek 
arra  az Eros-szoborra (Lysippos?), amely a Museo Capito- 
linóban, íjjal és szárnyakkal ábrázolja a szerelem iste
nét.38 (10. képünk, V. tábla.)

Aphroditéhoz.

„Tengeri hab vagy Zeus az apád, ó K yprogeneía?''
Égbeli istent, földi lakót mért versz haragoddal?“
S még egy szót: ,,te magadra miért sújtottad ez átkot?
Mindnyájunk vesztére miért is szülted Erősöd?40

5. Ó be gonosz, rossz csont, testét cáfolja a lelke!
M ár mire volt ő néki a szárny meg a messzelövő

[nyíl?
Tán hogy a mérge, haragja elől menekülni se

[bírjunk?“

XII. 41

Erő és báj.

Asszonynépet a báj díszíti, a hős kar a férfit.4-’

XIII. 43

Polyphemos eme szavai bizonyára egy eídylliónból 
valók,44

s6 Stob. Flor. LXIV. 22. =  W achsmuth-Hense IV. 20. 58.
37 Legrand II. 211.
38 Springer, Kunstgesch. I.12 332. 1. 632. á. =  W inter, Kunst- 

gesch. 332. 1. =  Ókori Lex. I. 691. 1. 300. á.
39 A phrodite a mondák szerint Kypros szigetén született.
40 V. ö. Anth. Pal. V. 177. 5. és V. 10.
41 Stob. Flor. LXV. 4. =  W achsmuth-Hense IV. 21. 3.
42 V. ö. A nakreont, XXIV. 9. sk. (Preisend.)
43 Stob. Flor. CX. 17.
44 V. ö. Theokr. XL 19. sk., Mosch. III. (Append. I.) 58. sk.



V. tábla.

10. EROS.
(Márvány. Róma, Museo Capitolino.)
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A  Kyklopsból. (?)

. . . A rra veszem hát útam, a lejtős partra  telepszem,
S ottan a m art fövenyén fúvóm búsongva a sípom.

XIV.45 *

Hyakinthosról szóló eidyllionból való töredék.’" 
Knaack47 szerint Bion Hyakinthosának forrása Nikandros 
volt, viszont Ovid. Met. X. 162. sk.-nek Bion szolgált volna 
mintául. Nikandros ezt a mítoszt röviden érinti a Ther. 
902. sk.-ben, volt azonban neki is egy Hyakinthos c. eidyl- 
lionja.48

Hyakinthos kultuszára és művészi ábrázolásaira nézve 
V. ö. Eitrem, P —W. IX. 7. sk.

Hyakinthosra.49 50

Szólni se bír Phoibos, szívébe nyilallik a bánat,
ír t  próbál a sebére, ha bölcs tudománya segítne . .
Ambróziát ken rá, nektárt csorgat, de hiába:
Balzsama Moira ütötte sebeknek nincsen a földön.51

45 Stob. Eclog. I. 5. 7.
10 V. ö. Legrand II. 211. Hyakinthos mítoszát lásd Theokr. X. 

28-nál.
47 Anal. Alex. Rom. 60. sk.
48 Sehol. Nikandr. Ther. 585., Schneider, Nicandr. 45. 1. és 66. 

fI g., 69. 1.
49 V. ö. Mosch. III. (Append. I.) 6
50 V. ö. Kallim. II. himn. 45. sk.
51 V. ö. Contra vim mortis nullum est medicamen in hortis. — 

Ovid. Met. X. 185. sk.-ben csaknem szóról-szóra ugyanezt ta lá ljuk  
(ed. Merkel, 1905.):

. ..  expalluit aeque 
QuEnp puer ipse deus, collapsosque excipit artus,
Et modo te reíovet, modo tristia  vulnera siccat,
Nunc animum admotis íugientem sustinet herbis.
Nil prosunt artes; erat inmedicabíle vulnus.
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XV.52

Bukolikus mimusból való töredék, mely két pásztor
nak az évszakokról szóló beszélgetését nagy ügyességgel 
tárja  elénk. Ez a részlet oly jól sikerült, oly természetes 
és bájos, hogy akár Theokritoshoz is méltó lehetne. 
Legrand53 54 ezt is egésznek tartja.

A z  évszakok.

Kleodamos

Mondd Myrson pajtás: kikeletnek, az ősznek, a
[télnek,

Nyárnak örülsz inkább? Jobban mi deríti a kedved? 
Nyár-e, mikor munkánk verítéke a vége felé tart?  
Jó a gyümölcsérés? Gyomrunk nem igen korog ősszel! 

5, Hát a zimankós tél? Hisz a télnek örülnek a lusták, 
S tűz mellé húzódva dologtalanul heverésznek.'4 
Vagy gyönyörű kikeletre vidul fel a szíved? Ugyan

[mondd.
Hányjuk meg, vessük meg már: jut időnk a beszédre. 

Myrson

Hej, ne Ítélkezzék isten dolgában az ember!
10. Kedves minden s szent, ami ég adománya! De néked 

Megsúgom, Kleodamos, amint óhajtja a szívem.
Nem kell nékem a nyár: a tüzes nap lángja csak éget, 
Nem kell énnekem ősz: nyavalyák aratása van ősszel. 
Ju j, a pokolra való tél: hófúvás, fagy a rémem.

15, Ó a tavaszt lesem én az egész évben szakadatlan. 
Bezzeg nem dermeszt a fagy akkor, a nap tüze nem

[süt.

52 Stob. Eclog. I. 8. 39.
33 II. 211.
54 Hesiod. Erg, 493. sk. is leszólja azokat, akik télen lopják 

a napot.
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Élni akar minden, duzzad mindenhol az élet,
S éji sötétre hamar hasadoz hajnalnak a fénye.

XVI.55

Dal és szerelem.

Múzsát hívjon Erős hozzám, de Erőst meg a múzsa! 
Zengő dallal a múzsa kegyelme a vágyamat oltsa, 
Mézédes dalnál nincsen jobb ír a szivekre.56

XVII.57

Szegény ember szándékát boldog isten bírja.

Minden jó, ha az isten akarja, a földi szegénynek 
Könnyűvé válik minden, ha a „boldogok“ óvják.

55 Stob. Eclog. I. 9. 3.
58 V. ö. Theokr. XI. 1. sk.
57 Orion, Anth. V. 4.



Technopaignia.

Az alexandrinus kor költőire általában jellemzőnek 
tekinthetjük Kallimachos eme m egállapítását:1 oiv-yaíva)
návxa rá dr^ióoia. Megvetették azt, ami közönséges volt, 
s a költészetben is csak a rendkívülit keresték. Műveltség 
tekintetében a néptől oly végtelen messzeségbe távolod
tak, hogy alkotásaikat a társadalom szélesebb rétegei nem 
élvezhették, De ők ezzel nem is törődtek, ők csak a ki
választottak egy kis körének, a magukéhoz hasonló mű
veltséggel bíró nehány embernek írtak, s azoknak tetszé
sére pályáztak.

Felújítják  a régen kihalt nyelvjárásokat, keresik a 
ritka szavakat és glosszákat — magyarázat nélkül nem 
érthető szavakat, — a szavaknak és kifejezéseknek új je
lentést adnak. A verselésben valóságos virtuózok, akik a 
legkülönbözőbb versmértékekkel tesznek kísérletet, s va
lamennyit nagy könnyedséggel kezelik. Szeretik fitogtatni 
tudásukat, ritka műveltségüket. Tárgyukat is úgy választ
ják  meg, hogy az kevéssé e lterjed t legyen, s a hallgató és 
olvasó ismereteit próbára tegye. Gyakran utalnak kevéssé 
ismert mítoszokra vagy ismert mítoszoknak kevéssé ismert 
változataira.

A használatból régen kiment szavak felújításától már 
csak egy lépés volt a y^Tcpog-ok (talányok, rejtélyek) alkal
mazásáig.1 2 A legelrettentőbb példát erre Lykophron 
A lexandrája szolgáltatta, amelyben a költő egyetlen sze
replőt vagy földrajzi helyet sem nevez meg igazi nevén.

1 Epigr. XXVIII. 4. (Wil.)
2 Athenaios XIV. 648. szerint Klearchos, A ristoteles tanítványa 

m ár összegyűjtötte a yptyog-okat.
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Már a címe is ilyen, mert Alexandra nem más, mint P a 
risnak vagy Alexandrosnak jóstehetségű nővére, Kas
sandra; a  különböző népek mint kutyák, farkasok, kecskék 
szerepelnek benne; a tengert pedig a hajadongyilkos The- 
tisnek (Hellespontos) mondja stb. Ehhez hasonló lehetett 
Kallimachos elveszett A thenája is.

Voltak azután olyan költők is, akik már nem eléged
tek meg a glosszák és griphosok alkalmazásával, hanem 
igyekeztek különböző hosszúságú és versmértékű sorokból 
úgy állítani össze költeményeiket, hogy azoknak külső 
alakja valamely tárgyhoz hasonlítson. Ezeket a különböző 
alakú költeményeket nevezzük technopaigniának.3 Első 
képviselőjük előttünk a rhodosi Simias, akitől 3 ilyen a l
kotás m aradt ránk: a Bárd (Pelekys), a Szárnyak (Ptery- 
ges) és a Tojás (Oon). Divatos lehetett ez a költői játék 
Philitas kosi iskolájában is,4 amelynek két ilyen termékét 
ismerjük: Theokritos Pásztorsípját (Syrinx) és Dosiadas 
dór O ltárát (Bomos). Ez utóbbit utánozta később Besanti- 
nos az ugyancsak ránk m aradt és gyűjteményünk hatodik 
darabjaként szereplő ión Oltárában. Voltak ezeken kívül 
más hasonló költemények is, amelyek elvesztek, de am e
lyek közül kettőt megemlít Hephaistion:5 a Opóvog és a 
2(païQu. Nagy Constantinus korában utánozta a techno- 
paigniát Optatianus Porfyrius, aki hasonló költeményeket 
írt, s bizonyos mértékig még ide sorozhatjuk Ausonius ama 
hexametereit is, amelyek mindig olyan szóval végződnek, 
amilyennel a következő sor kezdődik.

Ezeknek a költeményeknek irodalomtörténeti jelentő
ségük csaknem semmi sincs, mi ma minden értéküket csak 
érdekességükben látjuk.6 Hogy azonban a görögök annak
idején mennyire hódoltak ennek a divatnak, m utatja az 
uranopolisi Alexarchos levele, aki az Alexandrában örö
mét lelte.7

3 Te%vo7talyviov, művészi játék; latinul carmen figuratum.
4 C h r is t  II. 1. 125.
5 58. 1. Gaisf.2 — Haeberlin 36. 1.
8 Legrand IL 226.
7 Wilamowitz, Hell. Dicht, IL 152.
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Az alexandrinus költők eme kedvtelésével Christ6 II. 
1. 117. 2. j.-ben összehasonlítja a párizsi szalonokban a 
XVII. sz.-ban szokássá vált Tableaux enigmatiques-ot.8 A 
múlt század első éveiben nálunk is írt ilyen költeménye
ket a klasszikusoknak m agyarra való átültetésében bámu
latos termékenységű győri professzor: Fábchich József.9 
Pindaros-fordításában,10 11 a 26. és 27. lapon a VII. olympiai 
óda elejét serleg-alakban tolmácsolta magyarul.11

*
Hogy a költőket mi indíthatta a technopaignia megírá

sára, a rra  határozott feleletet adni nem tudunk. Aligha já
runk helyes úton, ha kezdeményezőknek az orphikusokat 
tartjuk  azért, m ert a Hephaistion-említette Sphairát 
Orpheusnak tulajdonították. Nem lehet ugyanis megállapí
tani, hogy ez Simias kora előtt vagy után keletkezett-e, 
s még ha előbbi is Simias alkotásainál, akkor is kérdéses 
m arad az orphikusok hatása.12 Valószínűbb, hogy a techno- 
paigníát eredetileg valóban felírták és felvésték azokra a 
tárgyakra, amelyekre vonatkoztak, s így a költőknek a 
verssorok hosszúságával alkalmazkodniok kellett a rendel
kezésükre álló helyhez, amely korlátokat állított elébük. 
Később természetesen ezek a termékek m ár csak a kép
zelet alkotásaivá váltak, s a költők képzelt tárgyakra vo
natkoztatták őket.13

*

8 Ch. Arnaud, Étude sur la vie et le6 oeuvres d'abbé d ’Aubignac, 
Paris, 1887., 11, sk.

9 Élt 1753— 1809.
10 M egjelent 1804-ben Győrött.
11 Az óda ford ítását Kiss József „Nyuli Plébános Urnák, az Lu- 

cianus fordítójának, belső B arátjának" a ján lja  „kinél — úgymond 
— legtöbb boros poharakat, kávés finzsiákat üresítettem , ez kétezer 
esztendőnek előtte arany bötűkkel fößtetett éneket finzsia formára 
öntvén Reád köszöntőm, vagy, ha ki Magyar vállot, Menyasszonyról 
lévén az szó, tekintene az jobb versben, az Á llót ugyan csak gombos 
kelyhnek edzöttem . . .  fogadd ez asztali, és o ltári p o h áro k a t. .  . 
U. o. 234. 1. — A 284. lapon meg „csonka orsót esztergárolt".

12 Haeberlin 36. — Susemihl I. 181. sk.
13 Legrand I. 218., v. ö. Reitzenstein P—W. VI. 83. sk. — Wi-
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Az itt következő technopaignia hagyománya kettős: 
egyfelől a bukolikus kódexekben, másfelől az Anthologia 
Palatinában m aradtak fenn. M ár korán ellátták őket ma
gyarázatokkal és valószínűleg függelékül csatolták a 
Theokritos-kiadáshoz.14 Ez a kiadás m indjárt Hadrianus 
után keletkezhetett, amint bizonyítja Besantinos Hadria- 
nusra írt oltárának a gyűjteménybe való felvétele. A Kr. 
u. IV. sz.-ban a scholionokkal együtt külön kötetben is ki
adták: innen kerülhettek a bizánci korban az Antholo- 
giába.15

A XIII. sz.-ban Holobolos kiadta a technopaígniát 
illusztrációkkal és magyarázatokkal ellátva. A Renaissance 
idején s azután is a XVII. sz.-ban nagy érdeklődésnek 
örvendtek; ez ugyan később alábbhagyott, de az utóbbi 
évtizedekben a figyelem ismét feléjük fordult.16 Szövegü
ket felvette bukolikus-kiadásába Wilamowitz,17 Edmonds, 
aki angol prózai fordítást is csatolt hozzájuk,18 akárcsak 
Legrand francia prózai fordítást.19

Wilamowitz Textgeschichtéjén20 kívül meg kell még 
említenünk a következő munkákat: Haeberlin, De figura- 
tis carminibus graecis, Hannover, 1886. és Carmina figu
rata graeca u. o. 1887. — Wilamowitz, Die griechischen 
Technopägnia, Arch. Jahrb. XIV., 1899., 51. sk., — W en
del, Die Technopägnien-Ausgabe des Rhetors Holobolos, 
Byz. Zeitschr. 1907. 460. sk. és Die Technopägnion-Scho- 
lien des Rhetors Holobolos, u. o. 1910. 331. sk. — Ugyan
csak Wendel kiadta a technopaignia scholionjait is: Scho
lia in Theocritum vetera, 1914., 336—352. 1.

lamowitz e fennm aradt technopaignia nagy részét is valóságos fel
iratnak tartja . Arch, Jahrb. XIV. (1899.) 51. sk., Bue. Gr.2 170.

14 Legrand II. 227.
15 Haeberlin 30.
30 Legrand IL 227.
17 Oxfdfcd2 1910., 145—155. 1.
1S Ötödik kiadás 1928., 485—511. 1.
39 Bue. Gr. I. 217—221. és II. 219—235. 1.
20 243. sk.



1. Símias Bárdja (2 IM I0 Ï  ÏŒ AEKY2).

Simias idősebb volt Theokritosnál ; korát Kr, e. 300 
körüli időre tehetjük.1 Alább következő technopaigniájában 
griphosok nincsenek, csak glosszák, amely utóbbiak gyűj
tésével maga is foglalkozott.1 2 Valószínűleg mindhárom 
csak könyvepigramma volt.3 A tojásban magát dór füle- 
milének nevezi.4 A verselés terén különös érdemeket szer
zett, úgyhogy róla kétféle verssort is elneveztek.5

Töredékeit újabban kiadta H. Frankel, De Simia Rho- 
dio, Diss. Gött. 1915. és Powell, Collectanea Alexandrina, 
Oxford, 1925., 109. sk.

*
A Bárd fennmaradt az Y-, B- és K-kódexekben és az 

Anth. Palatinában: XV. 22. A K-kódex, továbbá az editio 
íuntina és Kallierges tévesen (a Szárnyakkal együtt) 
Theokritos munkájának tartották. Simias szerzősége azon
ban kétségtelen, mellette tanúskodik a hagyományon kí
vül Hephaistion c. 9. is.

Tárgya a következő: a phokisi Epeios felajánlja 
Athena istennőnek azt a bárdot, amellyel a trójai falovat 
Athena segítségével6 ácsolta s amelynek így — közvetve 
— döntő szerepe volt Trója lerombolásában. Eddig név
telen gazdájának megszerezte a halhatatlanságot, mert 
Homeros is megénekelte őt.

1 Maas, P—W. III.A 155. sk.
2 Suidas.
! V. ö. Legrand II. 225.
4 V. ö. Bakchyl. III. 98., aki magát keosi csalogánynak mondja.

Lásd Susemihl I. 182.
« Odyss. VIII. 492. sk., XI. 523.



SIMIAS BÁRDJA. 145

Versmértéke:7 az 1—2. sor pentam eter choriambicus, 
melyet egy bacchius (w — —) vagy amphibrachys 
(GJ — u )  zár be; a 3—4. sor versmértéke ugyanez, de egy 
choriambusszal kevesebb van; az 5—6., 7—8., 9— 10. so
rokban is páronként a  sorok egy-egy choriambusszal csök
kennek, míg végre a 11— 12. sorban csak az amphibrachys, 
illetőleg bacchius marad meg. Tehát

1— 2. — O (J

8— 4. — O (J

5— 6 .— U o

7— 8 .— <J u

9— 10.— U u

11— 12. u — K J

u o - U U -----U U ' u u - u
( J

u

u u ------< J U -------O U - U - -
ukjkj

o  u  — u-  
u

— u u —u — 
o

A sorok elhelyezése kétféleképpen lehetséges, a sze
rint amint egyszerű vagy kettős bárdnak tartjuk  Epeios 
bárdját. Az előbbit követi Wilamowitz8 és Legrand,9 a so
rokat sorszámuk szerint helyezve el kiadásukban; az utób
bit pedig, melyet a sehol, is tanácsol, Edmonds10 11 12 és az 
Anth. Pál., ebben a sorrendben helyezve el a sorokat: 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 12, 10, 8, 6, 4, 2. A sorok ily szokatlan 
elhelyezésében Edmonds misztikus eredetet lát.

*
Hecker11 és Wilamowitz11’ szerint valódi felirat, me

lyet az Epeiosénak tarto tt bárdra bevéstek.13 Legrand14 
azonban alig tudja elképzelni, hogy egy ilyen régi erek-

7 Legrand II. 228. szerint.
8 Bue. Gr.2 146.
8 II. 228.
10 488. 1.
11 Commentationis criticae in Anthologiam Graecam pars prior 

p. 127.
12 Buc.>Gr.2 170.
13 Iustinus említi XX. 1-ben, hogy Epeios bárd já t M etapontum- 

ban m utogatták.
14 II. 225.

A görög bukolikusok költeményei II. 10
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lyére a Kr. e. III. sz.-ban modem verset vésethettek volna. 
Mint úgynevezett könyvepigrammának az írását azonban 
szellemesen képzeli el: a kettősbárd félholdalakú két — 
homorú oldalával szembefordított — élének külső legna
gyobb íve mentén kezdődhetett az 1. és a megszakítás után 
folytatódott volna a másik oldalon a 2. sorban. Az 1. sor 
után m ár kisebb körívre kerülhetett a 3. és 4. sor s így 
tovább, míg végre a 11. és 12. sorok a legkisebb helyet 
foglalták volna el a középen:
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Magyar szövege, ha alak ját egyszerű bárdnak fogjuk felr

Phókisi hős hála gyanánt szíve szerint tiszteli ím gondviselő Athánát! 

Isteni kéz-rakta falak1 bástyafokát romba verő bárdot ajánl Épé jós.

Vész viharos harci tusán lobban a láng, s földre omolt a szent vár, 

Dardanidák2 trónja ledől. Bárdja előtt porba bukó királyok.

5, Számba se jött hajdan, amíg vívtak a bősz achájok; 

ö  azalatt névtelenül hűs italért futott csak . . ,3 

S most a Homéros dala zeng felőle!

Hála tanácsló szavadért Athánám.

Boldog, akit te áldasz,

10. Kit kegyesen segítesz:

Sikert ér 

Örökkön.4

SIMIAS BÁRDJA.



3.

5.

7.

9. 

11. 

12.

10.

8.

6 .

4. 

2.

1 .

A sorok elrendezése, ha alakját kettős bárdnak fogjuk fel:

Phókisi hős hála gyanánt szíve szerint tiszteli ím gondviselő Athánát! 

Vész viharos harci tusán lobban a láng, s földre omolt a szent vár. 

Számba se jött, hajdan, amíg vívtak a bősz achájok.

S most a Homéros dala zeng felőle!

B o l d o g ,  a k i t  t e  á l d a s z !

S i k e r t  é r  

Ö r ö k k ö n .

K i t  k e g y e s e n  s e g í t e s z .

H á l a  t a n á c s l ó  s z a v a d é r t  A t h a n á m !  

í) a z a l a t t  n é v t e l e n ü l  h ű s  i t a l é r t  f u t o t t  c s a  

Dardanidák trónja ledől. Bárdja előtt porba bukó királyok 

Isteni kéz-rakta falak bástyafokát romba verő bárdot ajánl Épé jós.
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2. Simias Szárnyai ( 2 I M I 0 Y  nTEPYFE2).

Fennm aradt a K-, B-kódexekben és az Anth. Pal.-ban: 
XV. 24. Hephaistion c. 9. idézi első sorát, bizonyságot téve 
Simias szerzősége mellett.

Egy Eros-szobor szól benne a nézőhöz. Bátorítja: ne 
ijedjen meg amiért Erőst gyermek létére is ily nagy sza
káll borítja. Ő nem Aphrodite és Ares gyermeke, hanem 
Chaosnak a szülötte, s akkor jött a világra, amikor még 
az Ananke uralkodott. Neki engedelmeskedett az egész 
világ, s még az istenek fölött is ítélkezett.1

Versmértéke teljesen megegyezik a Bárdévai, csak a 
sorok elhelyezése más. A sorok sorrendje olyan ugyan, 
mint a kettős bárdnál, de valamennyi sor egy magasságban 
kezdődik, — és nem keskenyednek lépcsőfokszerüen mind
két oldalon — úgyhogy két, pihenő helyzetben levő szárny
hoz hasonló alakot adnak. Innen van a címe is, s ezért 
tartják  többen,2 hogy ez a költemény régi fogadalmi szo
bor szárnyaira készült valóságos felirat. A szobor Erőst 
szakállas gyermeknek m utatta be, s ezt a különös körül
ményt akarta a szárnyakra írt költemény a szemlélőnek 
megmagyarázni.

Mások azonban jogosan teszik azt az ellenvetést, hogy 
éppen e céljának nehezen felelhetett meg a felírás, mert 
a nézők a szobor szárnyain fel- és aláfutó felírást csak 
nagy küzdelemmel tudták volna elolvasni. Ilyen magya
rázó epigrammának a szobor talapzatán lett volna a te r
mészetes helye s nem a leeresztett, pihenő helyzetben levő 
szárnyakon!,

1 Ero6 genealógiájára nézve lásd Theokr. XIII. 2-nél.
2 Hecker i. m.; — Wilamowitz, Bue. Gr.2 170. — Edmonds 

491. 1.
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Legrand3 — tekintettel arra, hogy a szövegben egyál
talán nincs célzás Eros szárnyaira, sőt a 9. sorban éppen 
azt mondja, hogy nem Aphrodite és Ares gyorsröptű fia4 
— felveti a kérdést: vájjon nem lenne-e helyesebb, ha a 
2. sorból kiindulva, Eros szárnyas szakállát keresnők a 
költemény formájában? A szakállviselés e módja ugyan 
az alexandrinus korban nem volt divatos, mégis talált 
Legrand egy még kiadatlan, Delosban előkerült hellénisz- 
tikus-kori karikatúra-szerű mellszobrot, melyen hasonló 
szakáll látható.5 Ennek a vonzó feltevésnek csak a költe
mény címe mond ellen.

Simias Szárnyai alapján készítette Laevius valamivel 
Catullus kora előtt TlrsQvyiov (poívixog című technopaig- 
ni ónját.6

*

3 II. 224. sk.
A E sor értelme az interpunctiótól függ. Wilamowitz, Edmonds 

és Legrand v t a î s  á x v 7 t é r a s - i  olvasnak, az Anth. Pal.-ban azonban 
a Tta lg  u tán  vessző van, s így az értelem is má6. Vértesy fordításá
ban az Anth. Pál. szövegét követte.

5 Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions 1911. p. 870,
® Wilamowitz, Textg. 112.



N
éz

d,
 

ül
ök

 
ím

, 
tá

ga
sö

lü
 F

öl
d 

ur
ak

én
t 

A
km

on
id

és
' 

lé
gi

 
ki

rá
ly

i 
sz

ék
én

,

1 A sehol, szerint Gaia 6zülte Akmont, s Akmontól származott 
Uranos. Akmonides mint Uranos patronym ikonja előfordul Kal- 
lim. 147. frg.-ban (Schneider II. 415.), valam int Antimachos 35. frg.- 
ban (Kinkel). V. ö, A lkm an 111. frg. Bergk. PLG. III.4 p. 68. sk.

2 Ananke (itt Ananka, a latin  Nécessitas) a természeti szük
ségszerűség, kinek lényét az orphikusok theogoniája szem élyesítette



3. Simias Tojása (21  MIO Y QION).

Fennm aradt a C-kódexben és az Anth. Palatinában 
(XV. 27.), amely utóbbi tévesen a  „rhodosi Besantinos“ 
neve ala tt közli, s csak a végéhez teszi hozzá, hogy vagy 
Simias, vagy Dosiadas munkája, akik mindketten rhodo- 
siak.1

Tárgya: a fülemile friss tojását hozza Hermes az em
bereknek. Az isten oly sebesen szedi lábát, mint a szarvas
borjak, amidőn anyjuk után sietnek, vagy mint a ragadozó 
vad, mely a juhok bégetését hallva, annak irányában elro
han. Hermes gyors lépteinek ütemével jelzi a költő szá
mára a versmértéket.

Ez a versmérték a trochaikus monomé ter catalecticus- 
tól két-két soronként folyton bővül, míg végre eléri a spon- 
deusból, anapaestusból, paionból (l; u  u  — ) és dacty- 
lusból álló dekametert. Képlete Wilamowitz” szerint a kö 
vetkező:

meg. Ő hozza létre K ronos-Heraklesszel A ithert, Chaosi és Erebost. 
Kezdetben ő u ralkodott a világon, s az ő uralkodása a la tt játszódtak 
le az isten-harcok. (Plat. Symp. 195. sk.) W ernicke, P—W. I. 
2057. sk.

3 Hesiod. Theog. 116. sk. szerint is egyik legősibb istenség volt 
Eros, aki Chaostól származott.

4 Em lékeztet a homerosi xqíveiv  S’é /uaras-ra ,  II. XVI. 385.
1 Legrand II. 220.
2 Textg. 249. sk. és Bue. Gr.2 148.
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3 A fordítás az Anth. Pál. szövege alap ján  történt. A versm ér
tékben csak annyi különbség van, hogy itt az 1—4. sor monometer, 
s így az egész költemény 22 sorból áll.
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Edmonds4 talányszerű tréfának tartja, s ebben látja 
az átmenetet Simias előbbi két technopaignionja és Theo- 
kritos Syrinxe között. W ilamowitz’ szerint valóban felírták 
tojásra, ahonnan csak a rejtély kulcsának ismeretével le
hetett leolvasni. Ez a tojásra való felírás úgy képzelhető 
el, hogy a legrövidebb sorok a tojás két csúcsára kerülnek, 
s onnan folytatólagosan bővülnek a sorok megosztva a to
jás két oldalán, egészen a közepéig, ahol a két leghosz- 
szabb sor lenne. Legrand'5 6 ezt kalandosnak tartja  és egy 
ellipszisben képzeli el a sorokat olyanformán, hogy a két 
legrövidebb sor két, — kis ellipszist alkotó — ívként a 
nagy ellipszis-forma közepét foglalja el, a 3. és 4. sor is
mét az előbbieket kissé nagyobb ellipszis-alakban veszi 
körül, az 5—6. sor azután megint ezeknek alkotta kissé 
nagyobb ellipszis-keretét, míg végre a leghosszabb sorok 
egészen a nagy ellipszis kerülete mentén húzódhattak:

Ha egyszerűen az olvasás rendjében írjuk le a soro
kat, akkor egy egyenlőszárú háromszöghöz hasonló alakot 
nyerünk, ha pedig úgy, amint a tojásra-írást el lehet kép
zelni (1., 3., 5. . . . 6., 4., 2.) akkor rhombus-formát kapunk.

♦

4 495. 1.
5 Bue. Gr.2 170.
6 II. 225. sk.
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A dór fülemile maga a költő, a tojás pedig maga a 
költemény. Egyébként a Tojás kielégítő magyarázata még 
a jövő feladatai közé tartozik. ,,Das Ei ist als Ganzes und 
in vielen Einzelheiten noch dunkel“ — mondja Maas 
1929-ben.7

7 P—W. III.A 157.



D a l s z ö v ő  
S z ő t t e  e z t ;
A n y j a  v o l t  
D ó r  m a d á r

5. l m  ú j d o n  ú j  t o j á s t
K ö l t ö t t  a f ü l m i i  e.

Baráti szívvel vedd, fogadd: az anyja 
Vajúdva tojta kínba’, fájdalommal.

S az églakók viharszavú sebes követje: Hermès,
10. Amint világra szülte, elhozá nekünk a földre.

S ekép tanít: a dal szava zengjen egyléptű ütemre elsőbb 
S tovább, tovább, amíg azután tizes lábúra női a mérték.

Fejem fölött egyre integet, s szabja a lába dobogva versem.
Ütem nyomán tarkadallam ú Píerisek8 dala változón zeng.

15. S a  légbe' lába gyors szarvasborjúként versengve cikázik az őzikével,
Ha tejre vágyva szomjtói égő ajkkal fut, s anyja után szilajodva száguld,

S könnyű lábbal iramodik fel a hegyek meredek oldalán kutatva, lesve anyját.
Bég a bárány hegyek alatt, ha csalogat a legelő, s pihenni hív a nimfa-barlang.

És ha tán a vérszopó vad ott pihen barlang mélyén, s hozzá ér el a nyáj szava, hallva rejtekén, 
20. Szikla-bérces otthonában útra kél s kis báránykát les, mely anyja után remegőn bolyongva jár,

S ott csörtet a hangja nyomán, a hegyek zuga közt szaporán tör a vad a bari után,
Dobbanva az isten is úgy kitopogja a  gyors ütemet : s ime peregnek a dalok.9

8 V. ö. Thcokr, X. 24.
ö Az utolsó két sorban a fordítás veremértéke rövidebb az eredetinél. Hiányzik a végén: — CJ O -------

cnO'
A

 T
ojás szövege az olvasás rendjében:



1.
3.
5.
7. 
9.

11.
13.
15.
17.
19. 
21. 

22.

20.
18.
16.
14. 
12. 

10.

8 .

6 .

4. 
2.

D a 1 s z ö V ő 
A n y j a  v o l t  

l m  ú j d o n  ú j  t o j á s t  
Baráti szívvel vedd, fogadd: az anyja 

S az églakók viharszavú sebes követ je Hermès,
S ekép tanít: a dal szava zengjen egyléptű ütemre elsőbb 

Fejem fölött egyre integet, s szabja a lába dobogva versem.
S a légbe' lába gyors szarvasborjúként versengve cikázik az őzikével,

S könnyű lábbal iramodik fel a hegyek meredek oldalán kutatva édes anyját.
És ha tán a vérszopó vad ott pihen, barlang mélyén, s hozzá ér el a nyáj szava, hallva rejtekén.

S ott csörtet a hangja nyomán, a hegyek zuga közt szaporán tör a vad a bari után,
Dobbanva az isten is így kitopogja a gyors ütemet: s ime peregnek a dalok.

Szikla-bérces otthonában útra kél, s kis báránykát les, mely anyja után remegőn bolyongva jár. 
Bég a bárány, hegyek alatt ha csalogat a legelő, s pihenni hív a nimfa-barlang.

Ha tejre vágyva szomjtói égő ajkkal fut, s anyja után szilajodva száguld.
Ütem nyomán tarka dallamú Píerisek dala változón zeng.

S tovább, tovább, amíg azután tizes lábúra női a mérték.
Amint világra szülte, elhozá nekünk a földre.

Vajúdva tojta kínba' fájdalommal.
K ö l t ö t t  a f ü l  m i l e  

D ó r  m a d á r  
S z ő t t e  e z t .

A
 T

ojás szövege 
a technopaignionnak m

egfelelő alakban:



4. Theokrítos Pásztorsípja (&EOKPITOY STPirg).
Számos bukolikus kódexen1 kívül fennmaradt az 

Anth. Pal.-ban is: XV. 21.
A pásztorsíp1 2 a pásztorok ősi kedves hangszere volt, 

amelyről m ár az Ilias XVIII. 526 megemlékezik. A síp
nak rendszerint 7 szára volt,3 de Theokrítos a VIII. 18-ban 
9 hangúról beszél. I tt a 20 sorból álló költemény két-két 
soronként fokozatosan csökkenve, 10 szárú syrinxet mu
tat. Salmasius szerint azért van itt a syrinxnek 10 szára, 
m ert Theokrítosnak ennyi tisztán bukolikus költeménye 
volt. Bergk4 pedig azt tartja , hogy tulajdonképen ennek 
is csak 9 szára van, mint a VIII. 18-ban említettnek, a 
két utolsó sor ugyanis csak a syrinx felakasztására szol
gáló gyűrűt pótolta. Ezért Bergk a két utolsó sort kör
alakban is nyom tatta.5

*

Az első két sor versmértéke hexameter dactylicus 
acatalectus, a 3—4. sor hexameter catalecticus, tehát az 
5 teljes láb m ellett a 6. csak egy szótaggal szerepel; az 
5—6. sor öt teljes lábból áll: pentameter acatalectus, a 
7—8-ban négy teljes láb van és az 5. lábból egy szótag', 
pentam eter catalecticus; a 9— 10. sor teljes négy láb, 
tetram eter acatalectus; a 11— 12. tetram eter catalecticus; 
a 13— 14. trim eter acatalectus, a 15— 16. trimeter cata
lecticus; a  17— 18. dimeter acatalectus, a 19—20. végül

1 E, F, M, P stb.
2 ovqiy% V. ö. Theokr. I. 128.
3 Ovid. Met. II. 682. — Verg. Eel. II. 36.
4 A. L. p. LXXII. és Opusc. II. 778.
5 Wilamowitz, Textg. 244-ben Bergk felfogását Blödsinnek 

mondja.
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dimeter catalecticus, amely a 19. sorban choriambusnak,
a 20-ban pedig molossusnak (------------ ) felel meg:

*

1—  2 . V . - U U - U U  — U U - U  K J—  KJ AJ  —  KJ 

3 —  4. V. —  u  U  —  KJ U  —  U  U —  U  Ü  ~  U  U  —

5—  6. V. —  KJ U U  —  U U > —  U U >  —  KJ KJ 

7— 8 .  V.  —  U U  —  U < J  —  U U  —  U U  —

9— 10. V. —  KJ KJ —  kJ K J  —  KJKJ —  U  U  

11— 12. V. — U U —  U O —  U U -  

13— 14. V. —  k j k j  —  ^  u  — U U  

15— 16. V. —  KJ KJ —  y j K J  —

17— IS. V. —  kJ  KJ —  KJ KJ 

19— 20. V. —  ( J U  —-
*

Nemcsak a formája pásztorsíp azonban ennek a tech- 
nopaignionnak, hanem a pásztorsípról és annak feltaláló
járól is szól. Tárgya ugyanis a következő: Paris Símichi- 
das ( =  Theokritos) felajánlja syrínxét Pánnak, aki sze
rette Pitys-nimfát, Echót és Syrínxét, aki kiűzte Európá
ból a perzsákat, s aki szerelmet keltett maga iránt Om- 
phaléban is. Kéri az istent, hogy fogadja szívesen ez a ján
dékot s daloljon ra jta  Echónak.

*
A syrinx szerzőjét illetőleg sokáig bizonytalanság 

uralkodott a tudósok között, Theokritos régibb kiadói; 
Reiske, Valckenaer, Meineke, Ameis, Ahrens, Hartung 
még csak nem is közölték mint Theokrítoshoz méltatlant. 
Fritzsche és Fritzsche—Hiller felvették ugyan kiadá
sukba, de ők sem tartották Theokritos alkotásának. 
Theokritos mellett szállott síkra végül Bergk,6 s azóta az 
ő állítását érdemlegesen senki sem cáfolta meg. Theokri
tos szerzősége mellé állt Wilamowitz7 is, nemcsak

6 A. L. p. LXVIII. sk
7 De Lyc. 12. sk.
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Eustathios tanúságának,* a bukolikus kódexek és az Anth. 
Pál. feliratainak bizonysága alapján, hanem elsősorban 
ama szoros kapcsolat miatt, mely egyfelől a Syrinx és a 
Thalysía, másfelől pedig a Syrinx és Dosiadas Oltára 
között kétségtelenül m egállapítható.9 Mielőtt azonban 
ezekről szólnánk, ismerjük meg magát a költeményt.

II. XIX. 387. p. 1189. 46. 
V. ö. Textg. 247. sk.
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)
Messzecsatázó1 anyja1 s a Senkinek3 asszonya1 volt ő, 

Szülte a Sziklahelyetti’ dadájának6 terelőjét:7

Nem Szarvast,8 hajdanta akit bika a ty ja6 nevelt,10 

A zt, akinek pajzsnak karim ája sebezte szivét.11 

Névben Egész12 s kettős lényű,13 ki Beszéd-atya14 

S Hang-anya15 szélűzött lánykája után epedt.16 

Szépkoszorús múzsáknak is ő fara&i 

Harsány sebbe tüzes szive emlékét.17

S gőgjét eltiporá, kivel egy névén 

Élt a nagyapja-ölő,18 s Tyriánk10 szabad.10 

Néki tarisznyás nép21 kincsét22 

Hozza Paris23 ma a Simichidás.24

Ó te, ki lépdelsz emberen!1,

Líd26 asszonynak27 a bögölye!28 

T o l v a j a p á  s,20 n e m-a p á  s,3"

Ü d v  ó l á d a t a g  ú.31 

Z e n g j e n  a b ü v d a l 31

E l n é m u l t  l á n y t ! 33 

S z é p  s z a v a  v o l t 34 

É s  ^ l y o m a  t ű n  t.3j

A görög bukolikusok költeményei II. 11
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I M aKQ O TtTólefios —  Telemachos, mert u a n o á v  =  r f; ls ,  tc ó ísu o í vagy 
T tró le u o c  pedig =

- Telemachos anyja Penelope.
3 Senki ( Ó v ó é i g )  — Odysseus, mert a Kyklopsnál az Odyss. 

IX. 366. sk.-ban O v n g - n a k  nevezte magát.
4 O vóevóg  s v v á r s iq a  —  Odysseus felesége, Penelope.
5 clvxíT tsTqoí =  Zeus, mert Zeu6 helyett Rhea követ adott be 

Kronosnak.
6 n a ia , Zeus dadája =  Amaltheia kecske (Kallim. I. himn. 49.), 

amely tejével táplálta az újszülött istent. Haeberlin (p. 13.) M a ia g -1 ír 
,,ut difficultas griphi solvendi maior fiat, quod certe auctoris erat 
consilium". így ugyanis egyszersmind Hermes anyjára is kell gon
dolnunk.

7 T. i. Pánt, akinek szülei Hermes és Penelope voltak. (Herod 
II. 145. — Plat. Kratyl. 408. c.) A sehol. Theokr. VII. 109/10. sze
rint Hermes kecskealakban közeledett Penelopéhez, ezért lett Pán- 
nak kecskelifüba. A monda más változata szerint (sehol. Theokr. I. 3 
és VII. 109/10.) Pán Penelopének és az összes kérőknek gyermeke, 
innen van a neve: Pán ( =  összes, minden). Egyébként Pán szüleire 
vonatkozólag igen eltérő a hagyomány: Epimenides szerint (frg. 16. 
Diels Frg. d. Vorsokr. II.3 192.) Zeus és Kallisto, Aristippos szerint 
(frg. 2. Müller Frg. hist. gr. IV. 327.) Zeus és Oineis, Pindaros sze
rint (frg. 100. PLG. I.5 p. 422) Apollon és Penelope, a tegeai 
Araithos szerint (frg. 5. Müller Frg. hist. gr. IV. 319.) Aither és 
Oinoe, Apollód. I. 4. 1. szerint pedig Zeus és Thymbris voltak a szülei.

8 Kerastas =  Komatas, akinek történetét Theokrítos a VII. 78. 
sk.-ben elmondotta. Wilamowitz (De Lyc. p. 13.) szerint e griphos 
rejtélye abban áll, hogy a hajat (k ó /itj)  szarv (x^agj-alakban fon
ták be. (Sehol. Vénét. II. IV. 109.)

9 TavQOTtáTcof) == méh, mert a méhek az oszlásnak indult bika 
testéből keltek ki. (Ovid. Fast. I. 363. sk. V. ö. Ölek, P—W. III. 
431. sk.) A ládába zárt Komatast Theokr. VII. 78. sk. szerint a mé
hek táplálták.

10 Ezt a sort idézi a sehol. Theokr. VII. 83-ban. Az előbbi sor
ban említett kecskepásztort itt közelebbről meghatározza.

II Az eredetiben a. 7 t - t  elhagyó pajzskarima. Ez utóbbit ugyanis 
l r v $-nek nevezték (Hes. Asp. 314.). Ha a t í-t hozzátesszük, megkap
juk Pán kedvesének nevét ü í r v g - t ,  aki fenyőfává változott. Ezért 
kedves fája Pánnak a fenyő. (Prop. I. 18. 20.)

12 l'O l o v  —  H á v , a szójáték azonban erőltetett, mert a helyes 
ékezés Jtctv lenne, az isten neve pedig ü d v .

13 Sílcov Pán, mert részben emberi-, részben pedig kecske
alakja van.

14 a sehol, szerint arra céloz, hogy Echo nem adja vissza
az egész beszédet, csak annak utolsó részét ( p é ç o g ) .  A kosit
és thessaliaít is jelent (Edmonds 500. 1.)



THEOKRITOS PÁSZTORSfPJA. 163

15 yriQvyóvct Haeberlin 15- 1. szerint =  sono nata.
18 Pánnak Echo iránti szerelmét említi Mosch, frg. II.
17 Syrinx nimfa iránti szerelmére céloz. Syrinx a Ladon folyó- 

nál náddá változott, Pán pedig a nádból syrinxet készített. (V. ö. 
Ovid. Met. I. 690. sk.) A syrinx az orvosi nyelvben azonban az ú. n 
fistulát is jelentette (Sext. Emp. adv. math. 314.), ezért nevezi a 
költő £^tog-nak, 6ebnek. (A 7t a $ e v . . . ë X x o$ kifejezést v. ö. Theokr. 
XI. 14. sk. )

18 itarcrtóffovos =  Perseus vagy Perses, aki nagyapját (Danae 
apját), Akrisiost a jóslat szerint megölte (Paus. II. 16. 2. — Sehol. 
Apoll. Rhod. IV. 1091.). Perseus (Perses) jelent azonban perzsát is, 
s így vonatkozhatik Dareios perzsa királyra is.

19 Tvçia —  Európa, mert Europèi Zeus Tyrosból rabolta el, s 
róla nevezték el Európát. Eurip. Phoin. 639-ben Europe testvérét, 
Kadmost szintén tyrosinak mondja, Ovid. Met. II. 845 szerint pedig 
vele levő társnői is tyrosiak voltak. Közönségesen Europét sidoni- 
nak tartották (sehol. II. II. 494.).

20 A hiányos 10. sort Salmasius így egészítette ki: T v q í a v  x 
éqqvoaxo, Haeberlin p. 16. pedig Tvqíag x’ é l ^ l a o s v ,  mert nemcsak 
legyőzte a perzsákat Pán, hanem Európából ki is űzte. (V. ö. Anth. 
Pal. VI. 50.) E két sorban a költő arra céloz, hogy Pán Marathon- 
nál és Salamisnál segítette a görögöket a perzsák elleni küzdelem
ben, amint ezt az athéniek Spártába küldött követének, Pheídippi- 
desnek Tegea táján megígérte (Herod. VI. 105.). Az isten „páni 
félelmet“ keltett a perzsákban, s az athéniek hálából neki szentel
ték az Akropolis északnyugati részén levő egyik barlangot.

21 X V cpX ó c p o q o ÿ =  tarisznyát viselő vagyis pásztor, mert xvcpX^ 

a sehol, szerint =  Tt-fiqa. V. ö. Theokr. I. 49. és Epigr. II. 4.
22 T. i. a pásztorsípot.
23 Paris az istennők felett ítélkezett ( ë n q iv e  xàg &eágj, tehát 

■freoxqCxijs volt, ez pedig =  & e 6 x q ix o g  ! Tehát a költő sajátmagát ne
vezi Parisnak.

24 így nevezi magát Theokritos a VII. 21-ben.
25 ß q o x o ß ä f i a v ,  embereken járó =  Pán, aki Ttsxqo ß ä x q g ■ Egy

felől játszik a költő a Xaeg  (kövek) és X a o í  (emberek) =  ß q o x o i  
szavakkal, másfelől céloz az embereknek a Deukalion-mítosz szerint 
kövekből való eredetére.

28 Saetta egy lídiai város neve (sehol.), itt általában lídiai. A 
líd asszony, kiben Pán heves szerelmi vágyat keltett, Omphale. V. ö. 
Ovid. Fast. II. 305. sk. (Edmonds 503. 1.)

27 o x i j x a  — y w i ] ,  mert az Ilias I. 6. sorában nehány magyarázó 
már az ókorban nem ô la a x q x r ] v - t ,  hanem elválasztva Sià ax^x-qv-i írt, 
s az „asszon^ (Briseis) miatt"-tal magyarázta. (Hesych.)

28 Az oloxqog (bögöly) itt szerelem, szerelmi vágy.
29 xXo)7ío7táxcoq Pán, mert apja, Hermes a tolvajok istene volt 

(x X á ip  —  tolvaj).

11*
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A Syrinxnek a Thalysiával való viszonyában csak né
hány hasonlóságra mutatunk rá:36 a 3. sor Kerastese meg
felel a Thalys. 78. sk.-ben szereplő Komatasnak. Vele kap
csolatban a méheket a Thalys. 80. sk. is említi. A költő 
Simichidas-neve szerepel a Thalys. 21., 49., 50. és 96-ban 
is. A ályvaZ, (16. v.)-szó előfordul a Thalys. 78. és 84-ben, 
a 17. sor dóv fxeÁí^oic-a emlékeztet a Thalys. 89. dóv 
psh^óixevos-á ra.

A Syrinx és Dosiadas oltára közti kapcsolatokról — 
mivel ezekkel szorosan összefügg az elsőség kérdése is —
csak Dosiadas oltárának megismerése után fogunk szólani.

*
A Syrinx homályos nyelve Lykophronra emlékeztet, 

de Theokritos itt még az Alexandrán is igyekszik túltenni. 
Minden szava talányszerű, bőséges magyarázatot és szé
leskörű mitológiai ismereteket kíván. Éppen m ert csupa ta 
lányokból és erőltetett szójátékokból áll — amelyek inkább 
szőrszálhasogatók, mint szellemesek — Legrand3' gyerekes
nek (puérilité) és ízetlennek (saugrenu), Fritzsche—Hil
ler38 pedig ugyancsak ízléstelennek mondja.

30 dTtârtoç, apátián, vagy azért, mert Hermes titokban járt Pe- 
nelopéhez, vagy mert a  kérők fia volt, s így nem lehetett m egálla
pítani, hogy ki az apja.

31 l a q v a x ó y v i o s = x 7l ^ ° 7 i o v s, m ert %ykif} (pata.) hasonlít a zakó i
h o z  (láda) és k á é va l  Í6 ládá t jelent

32 V. ö. Theokr. I. 1—2.
33 A néma lány Echo, aki mint visszhang sohasem szólalhat 

meg, csak másnak a beszédét adhatja  vissza. (V. ö. Ovid. Met. 
III. 361.)

34 KakkióTta (széphangú) és ëkkoip (néma) oxymoron (Haeberlin 
15. 1.). Ovid. Met. III. 357-ben is vocalis Nymphe. — Mivel Kalliope 
<t>-val szép arcút jelent, Legrand I. 221. lehetségesnek ta r tja  az ellen
té te t a „széparcú" és a 20. 6or „ lá thatatlan" jelzője között is.

35 Echo láthatatlan , mert Narkissos iránti szerelme m iatt 
hanggá sorvadt. Ovid. Met. III. 359. corpus adhuc Echo, non vox 
erat. 379. sk. pedig: in aëra sucus corporis omnis abit, vox tantum 
atque ossa supersunt. Vox manet: ossa ferunt lapidis traxisse figu
rám . .  . sonus est, qui vivit in ilia.

38 Lásd bővebben Haeberlin 42. sk.
37 I. 218.
38 296. 1.
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W ilam ow itz-cal11 és Legrand-nal38 * 40 szemben Edmonds41 
azt állítja, hogy valóságos felirat már csak azért sem le
hetett, mert a pásztorsíp Theokritos korában egyenlőhosz- 
szúságú szárakból állott, s a hangok közti különbséget csak 
viasztöltés alkalmazásával idézték elő.42

*

A Syrinx keletkezésére vonatkozólag Haeberlinnek'3 
egy i£en érdekes, de kissé kalandos feltevése van. Szerinte 
ugyanis az itt szereplő Pán nem más, mint Antigonos Go- 
natas, aki Lysimacheiánál 277-ben legyőzte a keltákat.44 
Ebben a győzelemben nagy részt tulajdonítottak Pánnak. 
Antigonos hálából érmeket is veretett Pán képével.4’ A n
tigonos Gonatas győzelmének emlékére Aratos és Kasto
rion himnuszt írtak Pánhoz s — Haeberlin szerint — 
Theokritos is beállt a dicsőítők seregébe felajánlva Anti- 
gonosnak a 276/5-ben írt Syrinxet. Haeberlin úgy gondolja, 
hogy Theokritos Kosról 275-ben ment el Antigonoshoz. Mi
vel azonban Antigonos már a következő évben háborúba 
keveredett Pyrrhosszal, Theokritos csalódottan hagyta el 
udvarát, előbb Szicíliába, majd Alexandriába menve. Erre 
az Antigonosnál vallott kudarcra vonatkoznék tehát a 
XVI. 5. sk. sorok célzása.

Legrand40 a Syrinx keltét nagy valószínűséggel a 
Thalysiával egy időbe helyezi. 38

38 Bue. Gr.2 170.
40 I. 218.
41 500. sk.
42 V. ö. A. S. F. Gow, Iourn. Philol. XXXIII. 128.
43 5 5 .^ k .
44 lustin. XXV. 2. —  Beloch,2 IV. 1. 567.
45 Usener, Rhein. Mus. XXIX. 43. sk. — Beloch2 IV. 1. 567. 1. j. 
4? I. 219.
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Több bukolikus kódexen1 kívül az Anth. Pal.-ban is 
fennmaradt: XV. 26. Dosiadas e m unkáját dicsérettel em
líti Lukian. Lexiph. 25, és Dion. Thrax XI. 24. (Hilgard).

A lakja oltárt mutat, melyet Wilamowitz2 szerint a kö
vetkező iambusi sorok alkotnak:

1— 2. sor dim eter catalecticus: — vj  — KJ —  —

3— 4. sor tr im e te r:-------y j ----------- y j ------------^  —

5— 6. sor trim eter catalecticus: - 

7— 14. sor dim eter catalecticus: y j  — y j  — KJ —

K J —  —  K J --------------

U
J

15— 16. sor monometer Reizianummal:3-------^  ĵ — (J  — KJ

17—18. 6or dim eter ugyancsak Reizianummal: — — y j  — y j  — (J  — y j  — y j  — u

Tárgya: Miután Medeia a krétai Talost elpusztította, 
lason egy szigeten oltárt állít Athena-Chrysának. Az oltár 
közelében egy kígyó megcsípte Philoktetest, akit Odysseus 
és Diomedes vittek Trója alá.

A sziget, melyen az oltár felállítása történt, Besanti- 
nos Oltárának 25. sk. sorai szerint a Lemnos közelében 
levő Neai Threikiai volt.

*

1 F, Z, Tr és Y.
2 Bue, Gr.2 153.
3 Reizianum =  iamb, tripod, catalect. y j  — y_j — KJ

___ _____  _____
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Kinek adott a sors nőt:1 

Merops2 a kétszer ifjú3 

Nem Hamvasvackú,4 nem Lidérc5 szülöttje sem 

T e u k r o s t ö l ő , 6 s e m  E b f i ú ; 7 á l l í t t a t o t t :  

5. A Csonttörőnek3 férje;9 ép akkor

Sújtott a nő az érctagú őrre.'"

A két nejű11 A tyátlan12 

Faragta, anyja átka.13 

S amint felém tekintett 

10. Theokritost14 letipró,15

Háromnapút16 hamvasztó;1'

Sóhajra bődűl ajka:

Méreggel átnyilazta

Aggbört-levedlő hasláb.19 

15. I S járt-kélt a vízövezte-földön2

I Pán anyja férje,21 míg a Tolvaj *

Ki kétszer élt,23 s Embertevő24 a bástyadúló 

Háromhalálú várba25 vitte nyíllal, íjjal.

1 Az eredetiben E í u á q o e v ó s  ^  o ' r r f r a s . . .  A o r  í jra =  asszony, 
mint a Syr. 14-ben. A  férfiruhás asszony M edeia. Ő ugyanis —  m i
után Theseus ellen  tervezett cselvetését felfedezték —  férfiruhába 
Öltözve menekült Ázsiának abba a részébe, am elyet azután róla M é
diának neveztek el. (Sehol.)

2 M éqoty  =  thessaliai (sehol.), mert Medeia férje, Iason thes-
saliai volt.
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3 Iason kétszer volt ifjú: először természetes úton, másodszor 
Medeia főzte meg és fia ta líto tta  meg. (Sehol.)

4 Achilleus, akit anyja, Thetis hamuba és tűzbe fektetett és ott 
a lta to tt el, hogy kiégetve belőle azt, ami halandó, halhatatlanná tegye. 
(Lyk. Alex. 177. sk. — Apollód. III. 13. 6. — Sehol.) A monda sze
rin t M edeiának két thessaliai férje volt: Iason és a boldogok szigetén 
Achilleus (Lyk. Alex. 798. — Sehol.). Ezért ta r tja  szükségesnek a 
költő a pontosabb meghatározást.

5 Empusa Hekate környezetéből való szellem, aki a komiku
soknál gyakran szerepel: Aristoph. Ekkles. 1056., Batrach. 288. Ez 
utóbbi helyen különböző alakokban jelenik meg: egyszer hatalmas 
állat, m ajd gyermek, aztán öszvér, szép asszony s végül kutya. így 
említi Philostr, Vit. Apoll. II. 4 is. (Waser, P—W. V. 2540. sk.) Itt 
Empusa (Lidérc) =  Thetis. Ő is úgy akart elmenekülni Peleus elől, 
hogy különböző alakokat vett föl. (Sehol.)

6 A fiókos T e v x ç o i o  — Vértesy felfogása szerint — Achilleusra, 
H ektor megölőjére vonatkozik. Az eredeti T svxqoio ß o v r a - ján érthe t
jük azonban Parißt is, aki Achilleust halálosan megsebezte, annál is 
inkább, m ert a f ió q o g  szó jelentése nemcsak sors, végzet, hanem h a 
lo tt is lehet.

7 A kutya nem más, mint Hekabe, akit gyermekeinek nagy 
száma m iatt neveztek Choirilének (koca) és Kyonnak (kutya)' is. 
Lykophr, Alex. 315-ben is o x v l a l -nak nevezi H ekabét azért, mert 
T ró ja  elfoglalásakor kutyává változott. V. ö. Ovid. Met. XIII. 405. 
sk. Priam eia coniunx perdidit infelix hominis post omnia formám 
externasque novo la tra tu  terru it auras. A kutya szülötte, Hekabe fia: 
Paris.

8 êipâvôça —  Medeia, mert nemcsak Iasont főzte meg, hanem 
Peliasl is megfőzette saját leányaival, akiknek azt ígérte, hogy meg
fia ta lítja  apjukat. Apollód. I. 9. 27.

9 X q v o a s  ő ’d ì  rag .  A Chrysa-név a la tt valószínűleg A thenát kell 
értenünk, Chrysa kedvese pedig Iason. Hogy Iason az Argóval tett 
ú tján  Lemnoson o ltárt á llíto tt Chrysának, említi Philostr. Ekphr. 17. 
p. 889. — Tümpel, P—W. III. 2487. sk.

10 Talos (T áncos) ,  akit Hephaistos ércből készített és Minosnak 
ajándékozott Europe őrzésére. Talos mindennap körü ljárta  háromszor 
K réta szigetét. Medeia pusztíto tta  el. Némelyek szerint mérget adott 
be neki, amelytől megőrült, mások szerint azt ígérte neki, hogy hal
hatatlanná teszi, s ezzel az ürüggyel kihúzta belőle azt a szeget 
melytől élete függött. Talosból így kifolyt az ichór, Medeia pedig 
nem segített ra jta , hagyta, hogy meghaljon. Apollód. I. 9. 26. — 
Apoll. Rhod. IV. 1636, sk.

11 Hephaistos, kinek Hes. Theog. 945. sk. szerint Aglaia-Charis, 
az Odyss. V III. 267. szerint pedig A phrodite volt a felesége.

12 Hephaistost Hera apa nélkül szülte. Hes, Theog. 927. sk.
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A Syrinx és Dosiadas O ltára nemcsak abban hasonlí
tanak egymáshoz, hogy mindkettő a griphosok halmaza, 
hogy ritka szavakat használnak és mindent körülírással fe
jeznek ki, hanem ezeken kívül is sok kölcsönös utalást ta 
lálunk bennük.26 Ilyenek: Syr. 1-ben Penelope Odysseus 
sivársiQCi -ja, Dos. 16-ban pedig Odysseus Penelope 
svvéraç -a. A Syr. 1 szerint Penelope Pán anyja, Dos. 16 
szerint szintén. A [légoip szó mindkettőben előfordul (Syr. 
5., Dos. 2). A Syr. 5 szerint Pán ôCÇ,<ov, Dos. 17 szerint

13 Mivel Hephaistos csúnya gyerek volt, Hera születése után  le
dobta az Olymposról. II. XVIII. 394. sk.

14 Theokritos — & e o x q í r r jg ,  aki az istennők felett ítélkezett, 
vagyis Paris.

15 Philoktetes, aki H erakles nyilával halálra  sebezte P a rk t 
Apollód. II. 12. 6.

16 H erakles 3 napon át fogamzott meg, m ert amikor Zeus Am
phitryon képében m eglátogatta Alkmenét, az éjtszaka tartam át 3 
napra to lta  ki. Lyk. Alex. 33., 93., 916.

17 H erakles m áglyáját az O ite-hegyén Philoktetes gyújto tta meg, 
am iért ajándékba kapta H erakles célt nem tévesztő nyilait. Soph. 
Trach. 600. sk,

18 Mivel az i ó g  jelent mérget is, nyilat is, egyfelől a rra  kell 
gondolnunk, hogy Philoktetest a kígyó sebezte meg mérgével, m ás
felől azonban célzást is láthatunk benne egy másik mondára, mely 
szerint Philoktetest H erakles egyik, a lernai hydra vérébe m ártott 
mérges nyila sértette  meg. Legrand II. 233.

19 A kígyó, amely hasán csúszik és amely időnként leveti régi 
bőrét.

20 E sziget a Lemnos melletti Neai Threikiai vagy maga Lemnos.
21 Pán anyja a Syrinx 2. szerint Penelope, Penelope férje pedig 

Odysseus.
22 Odysseus azért tolvaj, m ert Trójából ellopta a Palladiont.
23 Kétszer élt Odysseus, m ert a Hadesbe menet előtt és után 

is élt.
24 Tydeus, aki megette Melanippos agyvelejét (Apollód. III. 

6. 8.). Az í v i g  T* á r Ö Q o ß q ä tr o g ,  Tydeus fia, Diomedes, aki Odysseus- 
szal együtt vitte T rója alá  Philoktetest. Az ő nyilai nélkül ugyanis 
egy jóslat értelmében nem lehetett T róját elfoglalni.

25 Trójlí, amelyet először H erakles pusztított el, másodszor az 
amazonok, harm adszor pedig a görögök.

26 Dosiadas O ltárának a Syrinxhez való viszonyát bővebben lásd 
Haeberlin 48. sk.-ben.
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Odysseus ôi'Çcoog. A Syr. 12-ben Paris-Simichídas =  
Theokritos, Dos. 10-ben Theokritos — Paris. A Syr. 
14-ben előforduló arrjra-t Dos. 1 is „asszony‘‘-értelemben 
használja. A Syr. 15-ben Pán xlcoTionchmp, Dos. 16-ban 
Odysseus ( p w p . Ugyancsak a Syr. 15-ben Pán u t i ù t c o q , D o s . 
7-ben Hephaistos kapja ezt a jelzőt. A Syr. 16-ban Pán 
ZapraxóyviocDos. 6-ban Talos yvióyalxog.

Eme kétségtelenül feltűnő hasonlóságok alapján meg
állapítható, hogy egyik költő utánozta a másikat. Wila- 
mowitz27 szerint Dosiadas követte Theokritost. így gondol
kozik főként metrikai okokból Edmonds28 is. Haeberlin20 vi
szont azt tartja, hogy Theokrítosnak a Syrinx megírása
kor már ismernie kellett Dosiadas Oltárát. Dosiadas az élő 
Theokritost tréfálta meg ©eoxpnoio xrcrvrag-szál, amire az 
ugyancsak élő Theokritos felel és mint Paris Simichidas 
ajánlja  fel sípját Pánnak. A Syrinx homályosság tekinte
tében túltesz az Oltáron (pl. Dos.-nál Penelope még csak 
Pán anyja, a Syr.-ben m ár Senki neje is), s ezért való
színűbbnek kell tartanunk, hogy Dosiadas Oltára keletke
zett előbb.30

*
Nemcsak Theokritos Syrinxével van azonban ily szo

ros kapcsolatban Dosiadas Oltára, sokat átvett Dosiadas 
Lykophron Alexandrájából is.31 Itt azonban az utánzó csak 
Dosiadas lehet, mert Lykophron Alexandrája 300 és 290 
között keletkezett, Dosiadas és Theokritos pedig minden 
bizonnyal később írták technopaignionjaikat.32

*

Bár Dosiadast az Anthologia rhodosinak mondja, ma

27 De Lyc. 12. és Textg. 246. sk.
2S 505. 1.
29 48. sk.
30 V. ö. Legrand II. 221.
31 Ilyenek: Dos. 11. és Lyk. 33., Dos. 12. és Lyk. 165., Dos. 16. 

és Lyk. 820., Dos. 4. és Lyk. 315., Dos. 17. és Lyk. 1066., Dos. 15 
é6 Lyk. 633. — Haeberlin 58. sk.

32 Wilamowitz, De Lyc. 10, sk. — Haeberlin 59. I.
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már kétségtelennek tekinthetjük,33 hogy azonos a krétai 
származású hasonlónevű történetíróval. Wilamowitz meg
jegyzi, hogy az oltár felállítására is krétai monda, Taios 
megölése adott alkalm at.34 A krétai Dosiadas pedig azo
nos a Thalysia Lykidasával,33 így hívhatták őt a kosi köl
tői kör tagjai.

Vannak, akik az Oltárban is sejtenek célzást Kos szi
getére: a 2. sorban említett [légoip jelenthet ugyanis thessa- 
liait is, kosit is. Ezt a jelzőt a thessaliai Iasonnak szándé
kosan adhatta a Koson tartózkodó költő.36 Kissé erőltetett 
azonban Rostagninak37 Iasonnal kapcsolatos feltevése. E 
szerint Iason Avxog, mert ellopja az aranygyapjas kost, 
tehát Iason nevével a költő saját Lykidas-nevére célozna!

Nem lehetetlen azonban, hogy a Thalysia Simichi- 
das—Lykidas versenyében a költő éppen erre a köztük 
technopaignionjaikkal lefolyt versenyre céloz. Az is lehet
séges, hogy Theokritos a Syrinxre gondol, amikor a VII. 
28-ban Dosiadas—Lykidas syrinx-játékát dicsérte. Theo
kritos—Simichidas a VII. 128 szerint Dosiadas—Lykidas- 
tól, mint győztes, pásztorbotot kap. Miért volt Theokritos 
a  győztes? Haeberlin38 azt gondolja, hogy azért, mert a 
Syrinx griphosai voltak a nehezebbek.

Mint az előbbi technopaignionok és a következő, úgy 
ez a dór Oltár sem volt igazi felirat. Hogy ez csak kép
zelt felirat, még Wilamowitz is elismeri, aki az előbbi né
gyet valódi feliratnak ta rtja .39 A következőtől mégis any- 
nyiban különbözik, hogy ez Chrysának a lemnosi Neaiban 
csakugyan létezett o ltárára vonatkozik, s annak alakját 
idézi elénk sorainak különböző hosszúságával, a következő 
ión Oltár azonban m ár egészen csak a képzelet szüle
ménye.

33 Wilamowitz, De Lyc. 12. — Susemihl I. 183.
34 V. ö. Haeberlin 50. — Legrand IL 221.
35 Lásd a VIL Bev.
38 R ostlgni 348. 1.
37 I. m. 345. 1.
38 55. 1.
39 Textg. 246.



6. Besantínos O ltára (BH 2ANTINOY BQM02).

Fennm aradt az F- és Y-kódexekben Besantínos neve 
alatt, valamint az Anth. Pal.-ban (XV. 25) névtelenül.

A kezdősorok pontos elrendezése itt is egy oltárt tár 
elénk a maga alapjával, törzsével és koronázó párkányá
val.1 Ez az oltár azonban semmiféle reális oltárral nincs 
kapcsolatban, itt maga a költemény az oltár.2

Tárgya: Itt is maga az oltár beszél. Elmondja, hogy 
őt áldozat vére még nem áztatta, s tömjén füstje még nem 
feketítette; nem aranyból, nem ezüstből s nem is kecske
szarvakból készült, hanem a múzsák műve. A megszólítot
ta t hívja, hogy — miután ivott a Híppukrenéből — áldoz
zon itt, hol nem kell szörnyetegektől tartania, mint ama 
másik Iason-emelte oltárnál.

Versmértéke Legrand2 szerint a következő sorok
ból áll:

1— 3. sor versus Anacreonteus: k j  k j  — KJ — O -------

4—  6. sor tetram eter trochaicus : —  kj —  —  KJ —  kj —  KJ —  KJ —  KJ ~

7— 9. versus P halaeceus:-----------kJ  KJ — KJ — O --------

10—20. sor iambicus dim eter: ^  — ^ j  — o  — kJ  —

21— 23. sor anapaesticus dimeter: KJ KJ —  KJ KJ —  kJ  KJ —  k j  k j  —

24—26. sor tetram eter, melyet három choriambus és egy amphibrachys 
alkot:4 — L; ^ -------k j k j --------kJ  Kj  — kj — kJ

*

1 Legrand II. 223.
2 Wilamowitz, Textg. 109.
3 Legrand II. 234.
4 W ilamowitznál (Bue. Gr.2 155.) tetram eter choriambicus poly- 

schem atistus.
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Nem borongok én sötétlőn, 

Csigatársaként biborlón,

Soha vér nem áztatott még,
Naxoson1 növő hegyes kőkésnek éle nem füröszt,

S páni népre nem fenekszik, kacskaringós láng se fest, 

Ny sa2 fája mézga-füstös illatárba3 nem borít. 

Nem tündöklőm aranysugárú4 fénytől.

Nézz bár, itt Alybé5 * * * rögét se lelnéd,

M ert nem kynthosiG sarj emelt csodáúl.

Ki kecskeszarvakból farag 

O ltárt a ta r sziklák fölé 
A Kynthos-ormi nyáj között.
A zzal dehogy vetekszem én,

Mennybélí szende szűz sereg 

Rakott, s a Föld szép lányai/

Örök tavasszal áldja meg 
Az ég királya művöket.
Ha ittad a forrás vizét,9 
Amit görgői vér10 * fakaszt,
Áldozz: locsolj reám italt.

Hymettosi méz11 üditőbb ne legyen. 
Bátran közeledj! Sose félj, ne remegj! 
Bízhatsz: nálam sosem ér a veszély.

Nem fogad itt gyilkos, ölő méreg,12 amint amottan 
Messze a thráxföldi Neainál,13 ahol áll Myríné: 
Háromapás14 lányt a kosért tiszteli ott a tolvaj.1
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1 N a x o s K réta  sz ig eté n e k  eg y ik  városa, m ely  h íres v o lt k öszörű 
köve irő l. S eh o l, é s  P in d . Isthm . VI. 108.

2 Több Nysa nevű város volt (v. ö. Bion II. 31.), itt az arábiai- 
ról van szó. Sehol.

3 A  töm jén fü strő l b eszé l. S ehol.
4 A z  ered etib en : yZovçog (W il.) . H esy ch io s szerin t a frígek  így  

n ev ezték  az aranyat.
5 Alybe bithyniai várost már az II. II. 357 is úgy említi, mint 

az ezüst hazáját.
6 Kynthos Delos szigetének hegye, melyen A pollon és Artem is 

születtek. Kallim. II. himn. 60. sk. szerint Artemis a Kynthos-hegyen 
ele jte tt kecskék szarvából (a sehol, szerint csak a jobboldali szarvak
ból) emelt Deloson o ltárt Apollonnak, V. ö. Plut. Thes. 21. — 
Schoeffer, P—W. IV. 2468.

T Ezeken nem értheti a m úzsákat — mondja Legrand II. 235 
— m ert a következő sor kétségtelenül a m úzsákra vonatkozik. Ezért 
valószínű, hogy — amint a sehol, is m ondja — a Charisokra kell 
gondolnunk, akiket közönségesen Zeus leányainak tarto ttak . Wilamo- 
witz Bue. Gr.2 155 szerint azonban ez a  Pausanias IX. 27. 2-ben em
líte tt 3 m úzsára (Melete, Mneme és Aoide) vonatkozik.

8 A 9 m úzsát Hes. Theog. 52. sk. és 915. sk. Zeus és Mnemo
syne leányainak mondja, mások szerint Uranostól (Paus. IX. 29. 4.) 
és G aiától (Alkm. frg. 119., Bergk PLG. III.4 71. 1. — Diód. Sic, 
IV. 7.) származtak.

9 A Helikonon volt a m úzsáknak szentelt H ippukrene forrás, 
melyet Bellerophontes szárnyas lova, a Pegasos fakasztott. Paus, 
IX. 31. 3.

10 A Pegasos, amely M edusa vércsöppjeiből keletkezett, midőn 
Perseus levágta a szörnyeteg fejét. Apollód. II. 3., 4. 2. sk.

11 Az A thén m elletti Hymettos-hegy híres volt mézéről.
12 A z  itt k ö v etk ező  sorokb an  D o sia d a s o ltárára  cé loz .
13 Nea vagy Neai volt a neve egy Lemnos m elletti szigetnek 

(Steph. Byz.) és egy thrákiai községnek. Itt a thrákiai jelző ellenére 
is a  Lemnos közelében fekvő szigetről van szó. Ezt bizonyítja a Lem
nos nyugati részén levő Myrine városának említése is. (Apoll. Rhod- 
Arg. I. 604.)

14 T ripator =  A thena a sehol, szerint, m ert 3 apja volt, való
jában azonban ez a név nem más, mint a Tritogeneia fé lreértett ma
gyarázata (Legrand II. 235.). A Tritogeneía-név Diód. Sic. V. 72. 
szerint onnan van, hogy A thena a libyai T riton vagy Tritonis tó 
partján  született, Paus. IX. 33. 7. szerint pedig úgy származott, hogy 
Zeus a Triton folyóra bízta A thena nevelését. V. ö. Dümmler, P—W. 
II. 1985. sk.

15 Iason, mert ellopta az aranygyapjút.
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E technopaignion akrostichonja; OAJCMTIIE ITO A  AO12 
E T E 2 I  0 T 2 E I A 2  a következő óhajtást fejezi ki: „Ál
doznál számos éven át, olymposi!“ Az akrostichon alkal
mazása Hadrianus korára vall, s a bevezető anakreoni so
rok ugyancsak erre a korra utalnak. Lukianos Lexiph. 25 
is bizonyítja, hogy ez időben még olvasták Dosiadas O ltá
rát. Haeberlin3 óta általában elfogadják azt, hogy az olym- 
posin magát Hadrianus császárt kell értenünk, aki való
ban viselte is ezt a jelzőt. Azonkívül Hadrianus szívesen 
foglalkozott a költészettel is, s hogy a Hippukrenébó! 
csakugyan ihatott, azt bizonyítja a boiotiai Thespiai váro
sában kőbe vésett egyik epigrammája.“

Az ión nyelv használata7 sem mond ellen e kormeg
határozásnak, mert e dialektus alkalmazása csak a költő 
nyelvi tanulmányainak gyümölcse.

A hagyományozott Besantinos név Haeberlin szerint 
eredetileg Bestinos volt. Ez a Bestinos pedig nem más, 
mint L. Iulius Vestinus, aki Hadrianus császár nevelője és 
titkárja, Egyiptom főpapja volt.8 Általában elfogadják a 
költő személyére vonatkozó ezt a megállapítást.9

A szerző erősen Dosiadas Oltárának hatása alatt áll. 
Nemcsak a technopaignion alakjában utánozta Dosiadast, 
hanem sok azonos vagy hasonló szót és kifejezést is alkal
mazott. Ilyenek: cpmo (Dos. 16., Bes. 26.), ívig (Dos. 3., 
Bes. 19.), lóg (Dos. 13. és Bes. 24.), Dos. 3-ban révig’ és 
Bes. 15-ben ersvlge, Dos. 9. i^iov revyfia és Bes. 23. éf-ájv 
revlgiv, Dos. 7. artárcoq és Bes. 26. T q l tiú tc o q , D o s . 17 
óí^ipog és Bes. 16. âsiÇmog10

A 24. sk. sorokban meg is emlékezik Dosiadas Oltárá-

5 65. 1.
6 Kaibel Epigr. SÍI. — Wilamowitz, Textg. 109. — Legrand

II. 222.
7 Ezért nevezik ión O ltárnak is, megkülönböztetésül Dosiadas 

dór nyelven íro tt O ltárától.
8 Edmonds 509. — V. ö. Prosopographia imp. Romani II. p 

220. No. 4 0 ^  — Legrand II. 222.
8 Knaack — Franke, De Pallada epigrammatographo 10. sk. 

nyomán — k ita rt a Besantinos-név mellett. P—W. I. Suppl. 249.
10 Legrand IL 221. sk.
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ról, ami az utánzást még nyilvánvalóbbá teszi. Ez az után
zás azonban nem terjed t ki a griphosokra, mert ebben a 
technopaignionban rejtélyek nincsenek, s így a nyelve is 
sokkal kevesebb nehézséget gördít az olvasó elé, mint a 
Dosiadasé.

*
Egy harmadik O ltárt is írt Publilius Optatianus Por- 

fyríus Nagy Constantinus korában, egyfelől Dosiadast, 
másfelől Besantinos-Vestinust utánozva.11

11 Knaack P—W. III. 324.
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