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Midőn öt évvel ezelőtt szeretett tanáromnak, Ponori 
Thewrewk Emil úrnak buzdítására Herodotos fordításába 
fogtam, s előzetes tanulmányaimnál fogva tisztán állt előt
tem a legelső történetírónak képe : azt hittem, könnyű lesz 
tulajdonságait, szeretetreméltó egyéniségét és naivságát, egy 
szóval jellemét magyar fordításában is lígy, a mint az eredeti 
nyelvében önkénytelenül nyilatkozik, visszatiikröztetnem. 
Mint a görög prózának tulajdonképeni megteremtője, nyel
vét az epikus költészet természetes forrásából kapta, s mint
hogy még nem érintette a rhetor-sophisták befolyása, a gö
rög periodikus prózának e bámulatos mozgalma : azt hinné 
az ember, hogy szelíd, folyékony előadása nem veszít sokat 
varázsából, ha idegen köntösben mutatjuk is be.

Ámde a magyar köntösben magyar észjárásnak kell 
nyilatkozni, s ezt a görög gondolkodásmódtól óriási távolság 
választja el. A két nyelvnek eltérő vonásait kiegyenlíteni, a 
különböző sajátságokat lehetőleg kiegyeztetni csak akkor 
lehet, ha e feladatot kellő előmunkálatok gyámolítják, ha az' 
írónak már több előleges fordítása lehetővé tette a jó  fordí
tást. Herodotos azonban csak most jelenik meg először 
teljes magyar fordításban, s bár irodalmunkban többen 
foglalkoztak vele, az eddigi kísérletek közül csak Bartal 
ANTAL-nak fordítását vehettem tekintetbe a két utolsó 
könyvben.*)

*) L. bővebben a Bevezetés V. pontját,
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Ilyen körülmények közt, különösen a munka elején, 
igen sok akadályt kellett legyőzni ; csak többszöri átdolgozás 
adhatott a fordításnak egységes jelleget. S ha a Magyar Tudo
mányos Akadémiának Classica-pliilologiai Bizottsága a bírálói 
vélemény alapján kiadásra méltatta is, érzem, hogy a fel
adatot legfölebb tűrhetően oldhattam meg csupán, arra töre
kedvén első sorban, hogy a fordítás iro.dalmi,szín vonalon 
álljon és könnyen legyen olvasható. Herodotos történetei
nek az egyszerűség és közvetlenség hatását kell tenniök az 
olvasóra; minél inkább tartja tehát a fordítás lekötve az 
olvasó figyelmét, minél élénkebben foglalkoztatja egyszers
mind phantasiáját : annál hivebben adja vissza Herodotos 
képét, ezt a finom embert, ki mint historikus egyszersmind 
kedélyes elbeszélő és előkelő iró is volt.

A szempont e szerint, a mely munkámban vezérelt, a 
következő vaia : lelkiismeretes és pontos ragaszkodás a görög 
szöveghez ; a mondatszerkezet megtartása, ha lehetséges, 
különben pedig olyatén átdolgozása, a mint azt a magyar 
stilus sajátsága megköveteli. Vájjon e szempontból kiindulva, 
helyesen oldottam-e meg a feladatot, annak megítélését a 
jóindulatú olvasóra bízom. Lehetséges, hogy néha nagyon is 
híven ragaszkodtam a szöveghez, néha viszont kelleténél 
szabadabban bántam el vele ; munkám nem lehet kivé
tel : az elnő fordítással járó hibák itt sem tűnhettek el végkép.

A bevezetés utolsó szakaszában bővebben fejtegetem 
Herodotos szövegének hagyományát, s megokoltam, hogy 
miért vettem Stein-nak szövegét a fordításhoz alapul. Mun
kámat a külföldi fordítások közül hárommal hasonlítottam 
össze : J. d ir. F. Bähr (Hoffmann. Stuttgart), Friedrich 
Lange (Beclam. Leipzig) és George B awlinson (London. 
Murray) fordításaival; az első két könyvet azonkívül K. 
ABicH'r-éval (Spemann. Berlin) is.

A bevezetésben a szöveg alatt mindenütt felsorolom
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azon müveket, a melyeket Herodotos egyéniségének kidom
borítása végett fölhasználtam ; úgy hogy itt csak rövid össze
foglalásukra szorítkozom. K. 0 . Müller, Alexis Pierron, 
Mahaffy és Christ irodalomtörténetében a történetíróra 
vonatkozó fejezeteken kívül Rawlinson, Stein, Abicht és 
Sayce jegyzetes kiadásában az iró élettörténetére vonatkozó 
bevezetések szolgáltak útmutatóul. A specialis művek közül 
ki kell emelnem a következőket : Dr. F. C. Dahlmann : Hero- 
dot. Aus seinem Buche sein Leben (Forschungen auf dem 
Gebiete der Geschichte, Π. Band. 1. Abtheilung. Altona. J. Fr. 
Hammerich, 1823) — bár e mű kissé elavult — ; A. Kirch- 
hoff : Über die Entstehung des Herodotischen Geschichts
werkes. (Zwei akademische Abhandlungen. II. Auflage. Ber
lin. Dummler. 1878); Dr. A. Bauer: HerodoVs Biographie 
Eine Untersuchung (Sitzungsberichte der kais. Akademie zu 
Wien. Hist.-philolog. Classe. Band 89. p. 391—420), s ugyan
csak tőle : Die Entstehung des Herodotischen Geschichts
werkes (Wien. 1878. Braumüller). Rendkívül szép formában 
és magas szempontból jellemzi Herodotos egyéniségét Alfred 
Croiset tanulmánya: «Hérodote et la conception moderne 
de l’histoire», mely a Revue des deux mondes ez idei év
folyamának májusi számában jelent meg, s egyik fejezetül 
szolgál a Croiset testvéreknek most megjelent görög iro
dalomtörténetében.

A jegyzetek megszerkesztése alkalmával mindazon ki
adásokat, melyek az ötvenes évek előtt jelentek meg, mellőz
nöm kellett. Az ékiratok és az egyiptomi emlékek elolvasása 
minden korábbi kiadást értéktelenné tett. A már előbb' emlí- 
négy jegyzetes kiadáson kívül még BÄHR-nek jegyzeteit is föl
használtam, s különösen az első három könyvre vonatkozó
lag nagy nehézséget okozott az a kérdés, hogy mennyit nyújt
sak belőlük. Archseologiai szempontból kiindulva, maguk a 
jegyzetek vaskos könyvvé halmozódnának föl, mert föl kel-



lene sorolni és megvitatni mindazon emlékeket, a melyek 
Keleten, különösen Egyiptomban fenmaradtak, s a melyek 
Herodotos adataival ellentétben állanak. A jelen vállalat 
czélja azonban főleg magát az írót ákarja bemutatni, s így a 
jegyzeteket a nekik kijelölt szűk térre kellett szorítanom.

Különben az egész munkának berendezésében és helyes
írásában azok a szabályok voltak irányadók, melyeket a 
Classica-philologiai Bizottság megállapított (1. Ponori Thew- 
rewk Emil előszavát «Anakreon»-kiadásához).

Végül kedves kötelességet teljesítek, midőn hálás köszö- 
netemet nyilvánítom Ponori Thewrewk Emil úrnak, a ki e 
mű megjelenése iránt érdeklődve, becses támogatását és 
tanácsait soha meg nem vonta, úgyszintén dr. Csengeri 
János úrnak, a kinek tanulságos bírálata sok helyes útbaiga
zítást adott a fordításnak sajtó alá rendezése alkalmával, s ki 
a class, phil. Bizottság megbízásából a fordítás revisióját tel
jesítette.

Losonczon, J891 október havában.

A fordító.
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A görög szellemnek melegágya a perzsa háborúk idejéig 
a kisázsiai, különösen az ion tengerpart vaia. Itt szülemlett 
meg az a költői mozgalom, mely a nép isteneinek csodás 
tetteit és hőstörténetét naiv phantasiájával versekbe foglalta ; 
ez a mozgalom teremtette a rhapsodusokat és hozta, létre 
a liomerosi költeményeket ; köréjük csoportosult a kykliku- 
sok sora, kik a nemzeti, vallási és helyi hagyományokat 
igyekeztek megőrizni az utókor számára, míg a ez főleg a 
képzelem szép alkotásai iránt érdeklődött.

De a tengerparti élet változatossága, a nagy kereskedelem 
által fejlesztett műveltség a képzelem ellenében az értelem 
által fölkeltett kíváncsiságot tolta mindinkább előre ; olyan 
dolgok iránt kezdett érdeklődni, a mik igazak, vagy a miket 
legalább igazaknak hitt ; s midőn a gondolkozásnak ez a 
módja megalakul, midőn az író nem törődik már annyira a 
szépséggel, sem a hatással, melyet a lélekre tesz: akkor 
a próza korszaka kezdődik. A költői rhythmus a képzelem 
által felizgatott érzelem természetes formája ; viszont a próza 
szabálytalan menete olyan gondolkodásnak felel meg, mely 
csendet int az érzelemnek és a dolgok igaz képét igyekszik 
megteremteni.

Csakhamar látjuk is, hogy a rhapsodusok szerepét a 
.ogographusok, azaz : a prózaírók veszik át, a kikről ugyan 
később lesz szó, de már itt érdemes megjegyezni azt az érde
kes kapcsolatot, mely a kyklikusok egyik legutolsó képviselő



jót, Panyasist, ós unokaöcscsót, Herodotost, szellemileg egy
máshoz fűzi.

A perzsa háborúk azonban nemcsak a görög politikai 
életre voltak rendkívüli hatással, hanem az irodalmi moz
galmakat is más irányba terelték. A chorikus lyrái költészet 
kivételével nincsen irodalmi műfaj, mely át ne alakulna, 
midőn Miletost, az ión művészet, philosophia és .történetírás 
középpontját a perzsák a Kr. e. ötödik század elején elpusztít
ok. Pusztulásáig ez a város uralkodott a gondolkodás minden 
mezején ; romjai közül a legkiválóbb szellemek elköltöztek, s 
négy nagy név : Anaxagoras, Ion, H ippodamos és Aspasia jelöli 
az ion szellem vándorlását Attika partjai felé. Miletos hatása 
ezután eltűnik, s csak a görög szellem gyászos hanyatlása 
idejében jelentkezik a miletosi történetekben a legmodernebb 
műfajnak, a regénynek csirája.

A prózai irodalom szintúgy megérezte az ión szellemen 
ütött sebet ; míg ugyanis az általa teremtett próza természet
szerűen kifejlesztette az elbeszélő és philosophiai formát, 
Miletos pusztulása a prózát is Athénbe utasította, hol a poli
tikai élettel legszorosabban összeforrt rhetorika ragadta kör
mei közé. Csak Herodotos müvében láthatjuk példáját a 
tiszta ion prózának ,· de az ő tehetsége már nem tarthatta 
vissza az áramlatot. A miletosi történetírók élénk kíváncsi
sága, termékeny phantasiája, bőbeszédűségük, érzékük a 
rendkívüli és csodás iránt azonban megtalálták benne a 
méltó képviselőt ; s habár dór városban született és megérte 
a peloponnesosi háborút is, hallhatta a sophisták taní
tását és láthatta a rhetorika fejlődését Athénben : mindazon
által olyannyira tiszta ion szellem, hogy nem egy tekintetben 
találó, lia öt a történetírás HoMEROsÁ-nak nevezik.

HERODOTOs-t a történetírás atyjaként is szokták említeni:1)

') Először Cicero de leg. I. 1,
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de akkor nem szabad úgy értelmezni, a történetírást a mint 
azt a jelen század tudós felfogása megállapítottta. Ha Hero- 
DOTOS-t vagy akármelyik ókori történetírót olvassuk, rögtön 
szembeötlik, hogy műveik sokban különböznek a maiakétól. 
Nyelvezetük finom, dramatikus, ékesszóló, szép ; szépségük 
azonban egyszerű, átlátszó, szinte szembeszökő ; olyan, mint 
egy alacsony dombormű, melyen kevés alak szép rendben 
van elhelyezve, mind az első sorban. A kiemelkedő hősök 
vonásai nemesek, kifejezők ; a nép azonban alig van jelezve 
s elmosódik a háttérben. Egyének, államok, háborúk érdeklik 
az ókori történetírókat, s midőn az eszményeket magyaráz
zák, alig mennek túl az erkölcsi motívumokon, szűk politikai 
szempontokon és primitiv stratégiai bírálaton. Azon távolabb 
eső okokat, melyek vallást, szokásokat, intézményeket, hősö
ket, államokat, hadakat teremtettek, alig keresik ; s a mivel 
a mai kor oly sokat meg tud magyarázni, mint pénzügy, 
nemzetgazdaság, közigazgatás, azt csak ritkán és alig pár 
szóval érintik. Azonfelül nem becsülik kellőleg a hiteles 
documentumokat, a közvetlen forrásból merített tényeket; 
nem a tiszta valónak közvetlen benyomását, hanem a mtivész- 
lelkükön átszűrődött képet tüntetik föl ; szóval : egyszerűsí
tenek és idealizálnak, mint a költő.1)

Az ókori történet sajátossága is fokozza a régi és ríj 
történetírás között jelzett különbséget. A kis állam hőse a 
szűk keretben jobban kiválik. A legnehezebb foglalkozások 
viszonylag könnyűk; a tudományok még csirájukban vannak, 
az ipar kezdetleges. A munkafelosztás még nem különítette 
el a társadalmi osztályokat. Egy athéni szónok vagy egy 
római patrícius minden nehézség nélkül vezeti háborúba a 
hadsereget; s a közigazgatási szervezetnek is nagyon szűk

') A. Croisf' Hérodote et la conception moderne de l’histoire. 
Bevue des deux mondes 1. Mai 1890. p. 174.
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köre van. Az emberek közelebb állnak egymáshoz ; a polgár 
ismeri polgártársát ;'így tehát az erkölcsi erőknek nagy szere
pük van, s az embert annyira becsülik, a mennyit ér. Azon
kívül az ókori ember sokkal egyszerűbb, lelki életében nincs 
oly sok bonyodalom, mint ma. A tudás nehézsége nem ter
heli eszét, a tények és tapasztalatok halmaza nincs rá zavaró 
nyomással. Ha modern író adja elő az ókor történetét, akkor 
az rögtön átalakul, ép azon különbségnél fogva, mely a 
mai embert a régi görögtől vagy rómaitól elválasztja.

De a fő különbség okát már megjelöltem : ez az a 
művészlélek, mely az életet párhuzamos tények sorozatának 
tekinti, melyek egymással nem elegyednek össze. Ha tehát 
történetet ír, az eseményeket elkülöníti ; nincs meg benne a 
dolgok egymásutánjának és összetartozásának érzete, az actio 
és reactio végtelen lánczolatának tudata. Nem látja, hogy az 
események csodaszerű redőzete mellett tökéletlen képet ad a 
valóságról, ha azt egyszerű formákra vezeti vissza. Kétségtelen, 
hogy az ilyen eljárás többet ér, mint ha a tényeket rendszer 
nélkül halmozzuk össze és a lényegest a jelentéktelennel 
összekeverjük ; — míg viszont egyszerűsíteni és eszményíteni 
már annyit tesz, mint uralkodni a tárgy fölött, melyre az író 
egyéni bélyegét nyomja. A modern történetírás tudósabb 
módszere fel tudja tüntetni a tények sokoldalúságát a nélkül, 
hogy összezavarná őket: az igazságot teljes nagyságában 
tárja fel és érteti meg. Ezt a régi történetíró nem tehette 
meg, nem előzhette meg korát s nem rendelkezett a tudo
mány mai segédeszközeivel. Thukydides, Polybios, Sallustius 
és Tacitus bizonyára mesterműveket teremtettek; de nem 
lépték át a határt, melyet szellemüknek koruk fejlettsége vont.

Hebodotos azonban még nem jutott el e határig. A tör
ténetírás érett kora — mondja Ckoiset *) — kétségtelenül

*) Id. m. p. 175,
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Csak THUKYDiDES-szel kezdődik ; s lehet mondani, hogy Hebo- 
dotos azt a korszakot fejezi be, melyet a históriai művészet 
ifjúságának nevezünk ; azon közbenső fokon áll, mely az 
első történetírók kísérletei és Thukydides relativ tökéletes
sége közt van. 0  az első, ki szellemmel és irodalmi Ízléssel 
folytatta az ion történetírók által tört utat, de nem járta 
meg végig ; s ha nem hasonlít a logographusokhoz, ép úgy 
különbözik utódaitól is. A történetírás atyja valóban senkihez 
sem hasonlít; ő valami egyedül álló, ki az ókornak azon 
korszakában élhetett csupán, a melyben élt. Czélunk főleg 
eredetiségét jellemezni, művének naiv üdeségét, gazdag
ságát, hibáit és érdemeit bemutatni. De előbb meg kell 
ismerkednünk magával, külső életével, mely müvének jelle
mére oly nagy befolyással volt.

I.
A görög irodalmi férfiak életével nem igen foglalkoztak 

kortársaik, s az irodalomtörténeti és kritikai tudomány késő 
fejlődése okozta, hogy keveset, néha semmi biztosat sem tu · 
dunk róluk. Műveik alapján alkotott conjecturák támogat
ják csak azokat a gyér adatokat, melyek az írók halála után 
néha több század múlva keletkeztek ; úgy hogy annál nehe
zebb ma életükről tiszta és biztos képet adni, minél nagyobb 
volt a hatás, melyet népükre tettek.

így vagyunk HEKODOTos-szal, a kinek születése évét sem 
tudjuk biztosan megállapítani. A Aero-korabeli tudós asz- 

I szony, Pamphila, sok érdekes történeti jegyzetet gyűjtött, s 
az ő számítása szerintx) a Kr. e. 484. évben született. Leg
régibb tekintélyünk erre vonatkozólag, balikarnassosi Dio- 

1 NYsios, csak általánosságban jegvzi meg,a) hogy kevéssel a 
í:

J ä t f

1) Aul. Gellins N».. . Attic. XV. 23. 
“l De Tlmeyfl. c. V.
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perzsa háborúk előtt» tehát tálán valamivel előbb született 
484-nél. Szülőhelyét illetőleg azonban az összes források meg
egyeznek, hogy az a kis-ázsiai tengerpífrt mentén fekvő 
Halikarnassos volt.1)

Halikarnassos egy ión városnak, Troezennek, volt gyar
mata ; s habár a telepítés egy dór törzsnek és dór államnak 
a nevében történt, és a város sokáig tartozott a hat dór város
nak szövetségéhez,'2) mindazonáltal megtartotta ión jellemét ; 
s az itt talált feliratok azt bizonyítják, hogy az ötödik század 
elején az ión nyelvjárás és írás volt hivatalos használatban.3) 
Herodotos születésekor a város perzsa fönhatóság alatt 
állott ; s habár az óriási birodalom ép ekkor érte el virágzá
sának legnagyobb fokát, Halikarnassos mégis tudott magá
nak némi önkormányzatot biztosítani. Körűié csoportosult 
még Kos, Nisyros és Kalydna szigete, s az a híres Artemisia 
uralkodott rajtok, a kit a történetíró a legnagyobb magasz- 
talásokkal halmoz el a perzsa háborúban kifejtett bátor
ságáért.4)

A szülői ház kétségkívül jómódú volt és nagy tekintély
ben állott Halikarnassosban ; már az a körülmény, hogy 
Suidas koráig is megőrizte a hagyomány nevüket,5) jogot ad 
e következtetésre ; még inkább az a nagy műveltség, mely 
Herodotos művében nyilatkozik, s a melyet egyszerű polgár 
fia nem igen szerezhetett meg. Atyját Lyxes-nek, anyját 
lJryo-nak vagy fìhoio-nak hívták, s valószínűleg ión szárma
zásúak valának. Támogatja e sejtelmet az, hogy egyikük test- *)

*) Aristoteles (Ehet. H l. 9.) thurioibelinek mondja, mert sok éven 
át ez a város volt hazája.

s) H erod. I. 144.
3) Curtius E. A görögök története. III. 329. s köv. 1.
‘) VII. 99 ; VHL íi&, 101.
°) Suidas sub voce H erod.



vére volt PANYASis-nak,1) a kit bizonyosan származása indított 
arra, bőgj’ «Ionika» czímü müvében az ión városok eredetét 
megírja.2)

Szülővárosának helyzete és a PANYASis-szal való rokon
ság nagy befolyással voltak Herodotoh lelkére. Halikar- 
nassos igen alkalmas volt arra, hogy szabad és nagy látó
kört engedjen, mert Kária szélén eleven forgalmi pont 
vaia. Megismerte itt a barbárokat és a görögöket, a dór és 
ión sajátságokat, a szárazföldi és tengeri erőket, a polgári 
szabadságot és kényuralmat. Ifjúsága arra a korra esik, mi
dőn egy aránylag törpe nép szabadságszeretete diadalmas
kodik egy óriás birodalom beláthatatlan hadseregén, midőn 
a legbüszkébb önérzet tölthette el a lelket, ha magát görög
nek vallhatta. Tegyük hozzá Panyasis vezető kezét, minden 
jel arra mutatván, hogy Herodotos-ì nemcsak közönséges 
értelemben vett, hanem szellemi rokonság is fűzte hozzá. 
Panyasis a már említett művén kívül különösen annak kö
szönhette nagy hírnevét, hogy az epost nagy sikerrel művelte 
ügy hogy nevét mindjárt Homeros és Hesiodos mellett emle
gették. Müvének hőséül Heraklest választotta, azt a herost, 
ki a barbár és görög földön oly sokat utazott, s a kinek e 
tekintetben csak példáját követte Herodotos. 8) Azonkívül 
Panyasis-t kortársai csodajelmagyarázónak (τερατοσχόπος) hív
ták; az ő hatását mutatják tehát a jóslatokra és vallási intéz
ményekre vonatkozó tág ismeretei, szintúgy a költőknek 
alapos tanulmánya. Első sorban Homeros volt rá hatal
mas befolyással. Művének szerkezete, mint később kifejteni

’) Suidas sub voce P anyasis.
2) R awlinson History of H erodotus I. p. 5. H erod. egy he

lyéből (VHI. 132) is ki akarja olvasni a család ión eredetét.
8) Hogy mennyire érdeklődött ő e hős cultusa iránt, bizonyítja 

H. 44; csak azért utazik Ty. ba és Thasosba, hogy alaposabb infor- 
matiókat szerezhessen róla.

Bevezetés. χν
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szándékozom, a homerikus költeményekre emlékeztet: de 
előadása módja, a történeteiben nyilatkozfó hang, sőt a for
dulatok és kifejezések is HoMEROs-nak alapos ismeretét föl
tételezik. Idézi azonkívül Hesronos-t ; Ölen, Mtjsaios, B akis, 
Archilochos, Arion, S ói,ον, S appho, Alkaios, keosi S imoni
des, Anakreon, P indaros, L ysistratos, Aristeas, Phrynichos 
és A ischylos nevét idézi ; s bizonyára a többieket sem mel
lőzi, ha említésükre alkalma lett volna. Mint történet
írónak át kellett tanulmányoznia az ión logographusokat, 
s H ekataios-í  nem egyszer használja s bocsátkozik vele 
vitába.1)

A kis-ázsiai városok Xerxes hadainak leveretése után 
sorban igyekeztek lerázni magukról a perzsa jármot; s o 
politikai mozgalmakból Halikarnassos sem vonta ki magát, 
azokban SuiDAS-nak nem épen biztos, de hihető adatai 
szerint H erodotos is tevékeny szerepet játszott. Artemisia - 
nak és fiának, PisiNDELis-nek uralkodása alatt e demokrati
kus jellegű küzdelem még nem tört ki, de unokájának 
LYGDAMis-nak, nagyon meggyűlt vele a baja. Kezdetben a 
conservativ párt ^  a perzsa kormány által támogatva a 
mozgalmat leverte, a pártvezéreket elűzte, kik közül Panyasis 
és H erodotos Samosba menekültek.2) Itt tetőzhette be H ero
dotos a görög irodalomban való jártasságát ; s az élénk közle
kedés, mely Samost a görög városokkal, különösen Athénnel, 
szoros kapcsolatba hozta, adott neki biztos vezérfonalat, hogy 
hol keresse a görög szabadságharcz fényes diadalának forrá
sait. Az elűzött balikarnassosiak később több ízben kísérelték 
meg hazájukat visszaszerezni, mialatt P anyasis életét veszí
tette ; végre sikerült is a pártok kibékülése, a mennyiben 
Lygdamis sokat engedett hatalmából ; sőt 454-ben már

*) II. 143; VI. 137.
a) Suidas azonban téved, mikor azt hiszi, hogy Her. itt tanulta 

meg az ion nyelvjárást. (
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abaci városok sorában találjuk Halikarnassost. Ámde Hero- 
(jos-nak ezután sem tetszett hazája légköre ; 1) valószínűleg 
Idigi életmódja is megszokatta vele az utazást, most pedig 
»ülményei és történeti kutatásai még inkább fölkeltették 
snne a vágyat, hogy a korabeli világot megismerje. Annyi 
■onyos, hogy 445-ig utazott, mert ekkor találjuk Athén
ja  hol mint nagy világot látott embert a legelső körök be- 
padják.

A kereskedelmi összeköttetések az ión városok és kelet 
Izött, a perzsa birodalom által megteremtett közigazgatás 
I biztonság tették lehetővé az ókorban az ilyen nagy uta- 
at. Már Solon idejében igyekeztek a kiváló szellemek a 
jtdiai udvart és Egyiptom csodáit meglátogatni ; Herodotos 
.zonban még tovább hatolt. Támogatta ebben vagyoni 
lelyzete, még inkább talán perzsa alattvalói jellege, mert a 
;örög telepeken kívül csak addig látjuk vándorolni, a 
íeddig a nagy perzsa birodalom határai érnek, azontúl már 
sak hallomásból beszél. Hogy azonban mikor, hányszor és 
nilyen sorrendben utazott, lehetetlen megállapítani. Keleti 
ltját valószínűleg ifjabb korában tette, mikor a perzsa nép 
nég nem idegenkedett annyira a kis-ázsiai görög emberek- 
Ő1 ; magát Görögországot és szigeteit nagyon könnyen és gyak- 
abban látogathatta meg mind hazájából, mind Samosból. 
vis-Azsiát a Halys folyamig alaposan ismeri, s Egyiptomról 
>ly részletesen ír, hogy útját a Níluson fölfelé Elephantine 
városáig, valamint egyéb kirándulásait e vidéken szinte lépés- 
röl-lépésre kísérhetjük.2 *) Valószínűleg akkor járt itt, midőn a 
ül »vai Inaros-n&í a perzsa hatalom ellen fellázadása Athén 
beavatkozását is lehetővé tette,8) s midőn az egyiptomiak

1) Állítólagos sírverse ή rint a gáncs üldözte onnan el.
2) L. Stkin bevezetését jegyzeten kiadásához p. XV—XVII.
■Ί ICO óo JAK L«"«**· kitűnik ez III. 12.-ből.1 j 460 és 455 között

Herodotos.
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szabadi tóik iránti hálából minden görögöt nagy szívességgel 
fogadtak s nem zárkóztak el tőlük oly idegenkedéssel, a mint 
az rendes szokásuk vaia.

Egyéb utazásairól már nem szólhatunk kellő biztosság
gal. Ezelőtt reendesen túlozták is nagyságát; oka ennek 
Herodotos finom stílusa volt, mely sokakat félrevezetett. 
Ugyanis rendkívül sok adatot szerzett más szemtanuktól, s 
ezeket oly ügyesen használta föl, hogy könnyen azt hihet- 
nők, hogy ő maga is ott volt,1) útjában nem sietett, kényel
mesen megfigyelte a vidéket, a városokat, ezeknek csodaszerü 
épületeit, a templomokat, s mindig kiváncsi szemmel kutatta 
a lakosok szokásait és jellemét; a mint ez a perzsa, egyip
tomi, kis-ázsiai és a többi görög államokra vonatkozólag 
művéből kimutatható. Thrakiáról már keveset beszél, való
színűleg azért, mert a görögök úgy is ismerték ; Kkvthiának 
csak tengermellékét érintette, hasonlókép Pboinikiának és 
Byriának is csak a partjai ismeretesek előtte. Volt azonkívül 
Kyprosban, Tyros lián, Kyrenében is ; Karthágóig azonban 
már nem hatolt. Úgy látszik, hogy Thurioiból, a hol idősebb 
korában lakott, nem igen tett kirándulásokat ; pedig Itáliát, 
Biciliát, Bardiniát és Karthágót könnyen elérhette volna 
innen. De így is elmondhatni, hogy alig volt korában görög 
ember, a ki nagyobb utazásokat tett volna, mint ö.

Hogy Herodotos nagy utai után és müvének első kidol
gozása közben Athénbe ment, az nagyon természetes következ
ménye annak a szép hivatásnak, a melyet ez a város a görög 
világban magának kiválasztott. 445-ben ugyan már hanyat- *)

*) Ámde ép oly hiba a másik véglet, mely azt akarja bebizonyí
tani, hogy az összes skytba informatiókat másoktól kapta, s hogy 
sem Babylonban nem volt, sem Perzsiában Sasát és Agbatanát nem 
látta, a m int ezt F r ö h lic h  K ö bért  két értekezése igyekszik bebizo
nyítani. (Megjelentek a budapesti ág. ev. fögymn. 1889-i és 1890-, 
értesítőiben.)



lani kezd, s az a nemes ideál, melyet Perikles szelleme czélul 
tűzött ki, mindinkább megvalósíthatatlannak mutatkozik; a 
Koroneánál kapott seb nem akar behegedni ; a Spártával kö
tött fegyverszünet lejár ; több lázadás fenyegeti a város ha
talmi befolyását. Ámde ott volt a szellemi társaság, mely a 
történelemben ritkítja párját, s ellenállhatatlan erővel von
zotta magához akiváló szellemeket. Perikles vaia a középpont, 
s körülötte élnek Antiphon, a híres szónok, Damon, a nagy 
zenész, Pheidias, Protagoras, Zenon, Kratinos, Sophokles, 
Alkamenes, Iktinos ; s körükben tartózkodnak, ha csak rövid 
ideig is, H ippodamos, Anaxagoras, és sok mások között Hero- 
dotos is.

E kiváló szellemek közül különösen kettőről tudjuk, hogy 
történetírónkhoz szorosabb viszony fűzte. Sophokles igaz ba
ráti vonzalmát nemcsak az a verse bizonyítja, melyet 440-ben 
intézett hozzá,1) hanem drámáinak több helye is, melyek 
Herodotos művének alapos ismeretére mutatnak.2) Jelen
tékenyebb hatással volt azonban PERiKLF.s-nek szelleme. 
A nagy államférfiú éles szeme fölfedezte benne azt a tehetsé
get, mely Athénnek nagy hasznára válliatik, ha idegen szárma
zású létére elismeri kivívott érdemeit; nagyon sokat érint
kezhetett HERonoTOS-szal, mert a legjobb kormányforma,8) a 
Kleisthenes állami reformjai,4) Athén helyzete, érdemei, s 
egyáltalában az utolsó könyvek perikiesi szellemben vannak 
megírva ; s ha PERiKLES-nek őse, Alkmaion, nem játszik is tör
téneteiben valami szép szerepet, annál szebb emléket emel 
Herodotos a dicső utódnak, midőn egyszerű epikus hangon *)

*) Kezdő sorait megőrizte Plutarchos Mór. p. 785 B.
2) így Antigone v. 905 sk. — III. 19; Oed. Col. v. 337 sk. — II. 

35 ; egyéb helyeket idéz még Mahaffy : Hietory of Greek classical 
literature I. 280—281 jegyz.

8) III. 80.
4) VI. 126.
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elmeséli,1) hogy Agariste áldott állapotában azt álmodja, 
hogy oroszlánt fog szülni, s néhány nap múlva PERiKLES-nek 
ad életet.

Nincs okunk kételkedni abban, a mit Plutarchos állít,2) 
hogy művét Athénben nyilvánosan felolvasta ; s itt- bizonyára 
nem egész müvét, hanem különösen a görög háborúk törté
netét kell érteni; a miért azután egy ANYTOs.'nevü ember in
dítványára tíz talentumot szavaztak meg neki. Ez összeg 
kétségkívül jól eshetett az olyan embernek, a ki vagyonának 
nagy részét, talán mindenét utazásaira költötte. Ne higyük 
azonban, hogy Athén érdemetlenül becsülte volna meg őt, 
avagy viszont Herodotos ne nyújtott volna e szép összegnek 
megfelelő szolgálatot. Athén Herodotos könyveiből praktikus 
hasznot húzott ; őt tüntetik fel középpont gyanánt a perzsák
kal szemben, a kikkel még korántsem végeztek ; s mivel folyto
nosan terjeszkedni iparkodott kelet felé, hasznos volt az ott
lakó népekkel megismerkednie, valamint a perzsa birodalom 
hatalmi forrásait egybegyűjtve olvasnia. Mindezt megtalálta 
Herodotos művében ; szintúgy megismerhette belőle Egyip
tomot, a mely iránt egykor nagyon érdeklődött, s a Fekete 
tenger vidékét, a melylyel szoros kereskedelmi összekötte
tésben állott. S ha mi sajnáljuk, hogy az ottani görög 
gyarmatokról keveset szól, meg kell gondolnunk, hogy ő 
főleg olyat ír, a mit a görögök nem tudtak, s a mi azokat 
érdekelte.3)

*) VI. 131.
2) De malignit. Herod. Sokan nem tartják e művet tőle írottnak.
3) Holm (Griechische Geschichte II. 331—332) azt hiszi, i  hogy 

Herod. Athénnek politikai ágense volt, s hogy valószínűleg azért 
szavaztak meg neki 10 talentumot, m ert Athén érdekében sokat uta
zott és sok olyat tett, a m it művéből meg nem tudunk. Ámde ez 
túlzás és jóhiszemű megerősítése azon vádaknak, melyeket Plutarchos 
emel ellene, hogy t. i. Athén megvesztegette, s ezért részrehajló 
volt ítéleteiben.

XX BEVEZETÉS.



BEVEZETÉS. XXI

A hagyomány athéni felolvasásain kívül még több vidéki 
felolvasásáról is megemlékezik, ugy hogy Herodotos utazó 
rhapsod színében tűnik föl, ki kedvtelve olvassa föl az össze
gyűlt néptömegnek dicső történeteiket. Thukydides is utal 
ugyan Herodotos művének e sajátságára ;') ámde ezen hagyo- 

rmányoknak nem igen sok hitelt adhatunk. Plutarchos The- 
haiba utaztatja, Dio Chrysostomus Korinthosba, Lukianos 
pedig még Olympiába is, a hol a nép türelmetlenül várja elő
adását, de őt a felhős ég megakadályozza czélja elérésében.2) 
Hasonlókép csak a régiek ama hajlamának, hogy híres embe
reket egymással kapcsolatba szeretett hozni, kell betudni 
Suidas azon adatát is,3) mely szerint H erodotos Athénben egy
szer Oloros házában is felolvasott, s a házi gazda fiát, Thuky- 
D iD ES-t annyira meghatotta a felolvasás, hogy sírva fakadt.

Bármennyire vonzotta is azonban Athén, bármennyire 
érdekelte fejlődése, úgy hogy újra meglátogatta, mikor a pro- 
pylíeumok 430-ban fólépültek 4) még sem válhatott állandó 
hazájává. Készben utazási hajlama volt ennek akadálya, főleg 
azonban amaz ellentét, mely a benne élő ionismust és az 
athéni szellemet elválasztotta egymástól. Csodálatos, hogy 
mily kevés befolyást gyakorolt gondolkodására és stílusára ez 
a város. Nincs meg müvében a tömör, nyomatékos attikai 
nyelvezet, mely mindent mérlegel, sem a fejtegető sophistikus 
szellem, mely az ión természetességnek, kellemnek és patkós
nak megölője volt.8) HERODOTOsnak éreznie kellett ez ellen
tétet, s ezért szívesen hozzá járult Perikles egyik szép alko-

‘) I. 22.
a) Mindezen adatokat megvitatja Bawlinson i. m. I. p. l i —15.
3) Sub voce οργαν.

I  *) V. 77.*
5) Ez az ellentét űzte el Athénből Anaxagorast, s talán Hippo - 

damost is. Ez az ellentét teszi valószínűvé, hogy Herod, már jobbára 
készen volt művével, mikor Athénbe érkezett.
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tásának megvalósításához, t. i. az alsó-itáliai Thurioi gyar
matosításához, a mi 443-ban történt. *

Alsó-itáliai villongások voltak okai e város megalapításá- 
nak. Kroton és Sybaris féltékeny szemmel nézték egymásnál 
fejlődését ; s Sybarisnak, e régi achajai gyarmatnak, nagy vi. 
rágzása 510-ben erőszakos támadásra ingerelte a krotoniakat- 
a sybarisiakat elűzték otthonukból, s azok Laosba és Skidrosbg 
menekültek.1) Ötvennyolcz év múlva azonban idegen segít- 
séggel visszahódították hazájukat, s a város ismét fejlődésnél 
indult. A krotoniak erre nemcsak a lakosokat elkergették, ha
nem a várost is lerombolták. A sybarisiak tehát követeket 
küldöttek Athénbe, a kiket Perikles igen szívesen fogadott 
kedvező határozatot eszközölt ki részükre, s gyarmatot szer
vezett. Minden vidékről jelentkeztek oda görögök, s a gyár· 
matosoknak egy Lampon nevű ember volt a vezérük, a kinél; 
állítólag jóstehetsége volt. A várost a régi Sybarishoz köze] 
építették föl és egy közeli forrásról Thurioinak neveztél] 
Az építést a Peiraieus híres tervezője, Hippodamos, vezette 
egyenes utczák szelték át a várost, melyek derékszögből 
keresztezték egymást ; az’ a stilus, melyet később H ippodamo* 
nevével jelöltek. A gyarmatosok közt volt Lysias, a szónok 
hozzájuk csatlakozott később Empedokles és más nevezete 
sebb emberek, úgy hogy Herodotos előkelő szellemi társasa 
got találhatott új otthonában.

Az időt itt müvének végleges kidolgozására fordította 
itt szőhette be azon adatokat, melyek a későbbi eseményekr 
utalnak, valamint itt kellett megadnia történeteinek azt a 
egységes szellemet, melyet vallásos világfelfogása sugallt. Ys 
lamint születésének, úgy halálának az idejét, sőt helyét sei 
tudjuk biztosan megmondani·. Már említettük, hogy 430-ba 
újra meglátogatta Athént, s müvében van egynéhány hely,I

‘I Herod. VI. 21.
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melyek egészen a 428. évig terjedő eseményekre vonatkoz
nak ; x) tovább azonban nem megy, s ha néhány helyet Dahl
m a n n  2) későbbi időkre való utalásnak magyaráz, hibás felfo
gásból indul ki.8) Valószínű tehát, hogy a 428. évnél nehezen 
élt egy pár évnél tovább ; erre mutat az is, hogy a siciliai ex- 
peditióról semmit sem tud, s bizonyára őt is elűzték volna 
T b u r io ib ó l  412-ben, a mikor a peloponnesosi párt elkergette 
az athénieket.

Halálának helyéről háromféle hagyományunk van. Sui- 
DAS4) említi, hogy HuT.LANiKos-szal és EuRiPiDES-szel együtt 
élvezte Pellában II. Amyntas, makedón királynak vendégsze
retetét, s itt halt volna meg 894-ben, tehát körülbelül 90 éves 
korában. De ezt ő maga is valószínűtlennek tartja,5) s azt 
hiszi, hogy Thurioiban halt meg. Van ugyan egv adatunk,6) 
hogy Athénben, talán a dögvész alatt vesztette el életét ; hi
hetőbb azonban az a hagyomány, hogy Thurioiban érte a 
halál, a hol sírkövén a következő epigramma állott :

'Ηρόδοτον Λυςεω κρύπτει κόνις άδε θανόντα,
*Ιάδος αρχαίης ιστορίας πρυτανιν,

Λωρίδος έκ πάτρης βλαστόντ\ άστών γαρ ατλητον 
Μώρ,ον ύπεκπροφυγών θουριον εσχε πάτρην.

Magyarul a következőkép hangzanék :
Heroclotos, Lyxes fia, fekszik holtan e sírban,

Első historikus régi ión talajon.
Doris volt a hazája, de polgártársai gáncsa 

Onnan messze üzé, s Thúrii (nyerte meg őt)
eo. /um et.

>) III. 160: VI. 98.
2) Herodot. Aus seinem Buche seinLeben. Altona 1823.
3) E helyek: IX. 73; III. 1δ; I. 130.
4) Sub voce Hellanicus.
®) Sub voce Herod.
e) L. bővebben : Dr. Ad. Bauer : Herodot’s Biographie (Sitzungs

tier. d. kais. Akad. zu Wien. Hist.-pliil. Classe Band 89. p. 415—418.)
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Π.

Az írás használatának elterjedése után már talán Kr. e 
a kilenczedik században, a nyolczadikban bizonyosan valánal 
Görögországban történeti följegyzések, melyek a történet 
könyvek keletkezésének szükséges föltételei és előzményei, 
Minthogy pedig az írás tudománya először a papok közötl 
terjedt el, e följegyzések első sorban templomokban, papot 
által történtek, tehát vallásos jellegűek. Papok és papnők, 
a különböző játékokon győzők névsora, jóslatok, csodák, jár
ványokra és nevezetes évfordulókra vonatkozó megemléke
zések voltak az első történeti adatok, melyeket a fölirattal 
ellátott fogadalmi ajándékok gazdagítottak. Később a városi 
prytaneumokban is fölhalmozódtak ilyen történeti följegyzé
sek és okiratok : királyok és hivatalnokok névsorai, törvények, 
szerződések, különféle tanácshatározatok és jóslatmagyaráza
tok ; s ezeknek gyűjtése az archívumokban nemcsak szokásos, 
hanem szükséges is volt, habár az archívumok megbízhatósá
gát nagyon megingatták később a gyakori kéziratcsempészetek.

Föntebb kifejtettük azonban, hogy mindaddig, míg az 
írás csakis a mindennapi élet szükségeinek a kielégítésére, 
valamint ilyen időszakos följegyzésekre használatos, prózai 
irodalom nem fejlődhetik. Szükséges ahhoz az észnek spe
culata érdeklődése olyan tárgyak iránt, melyek a képzelmet 
és érzelmet nem érintik, vagyis a prózai irodalom akkor ala
kul meg, midőn az archívumok a történeti könyveket terem
tik elő. Ilyen művek Herodotos működése előtt száz évvel, 
tehát a hatodik század közepén tűnnek föl először, s szerzőik 
a költőkkel szemben, a kik versben énekelték meg az esemé
nyeket, logograplmsok, azaz prózaírók. A név nagyon találó ; 
mert ők még nem történetírók, nem historikusok, a szó gö
rög értelmében, minthogy még nem kutatnak és nem 
vizsgálják a tényeket. Ok csak annyiban különböznek a köl-
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töktől, hogy prózában írják le a hagyományokat; müveik 
prózai eposok, melyek a költészet legtöbb jellemvonását 

. megőrizték ; ép úgy hiányzik bennök a kritika, mint megvan 
j a mythosok szeretete ; ezért veti meg őket oly mélyen Th u-
]' KYDIDES.

Ha végig tekintünk a logographusek során, azokon a 
I müveken, melyekről a fönmaradt gyér töredékek vagy puszta 
; hagyományok nem igen adnak tiszta fogalmat, azt találjuk, 

hogy tárgyuk nagyobbrészt városok alapítása vagy mythikus 
1 genealógiák. Csak kevesen foglalkoztak más népeknek hagyo
mányaival ') vagy idegen országok leírásával.l 2 3 *) Legtöbben 
viszhangjai annak a letűnt aristokratikus társadalomnak, 
mely a rhapsodok osztályát teremtette meg, hogy a nemesek 
udvaraiban az ősök dicsőségét előadja. A logograplmsok is a 
nemes családok traditióit örökítik meg, vág}7 azon városét, a 
melyhez tartoznak; azokat a gyakran csodás eseményeket 
adják elő, melyekről a templomok és városok évkönyvei 

I emlékeznek, felczifrázra részletekkel, melyeket a szájhagyo- 
1 mány phantasiája eszelt ki, ellentmondva gyakran a költők - 
; nek, mert inkább adnak hitelt annak, a mit mindennap 
hallanak maguk körül. Látókörük tehát a szükebb haza, távo
labbi görög események nem érdeklik őket; s érdemük legfö- 
lebb az, hogy a nemzeti hagyományokat a helyi traditiókkal 
gazdagították. Elénk éx-zékiik volt, mondja halikarnassosi 
D io n y s io s , 8) a regényes fordulatok iránt, s annál valószínűb
beknek hitték azokat, minél körülményesebben voltak rész
letezve.

Nyelvük a népies ión dialektus, mert majdnem rnind- 
j nyáján a kisázsiai ión vidéken születtek ; stílusuk egyszerű,

l) így pl. lampsakosi Charon és miletosi Dionysios a perzsa bi
rodalomról írtak, Xantlios pedig Lydiáról.

3) Mint pl. Karyaudai Skylax, argosi Akusilaos és Hekataios.
s) De T im e-1. c. IV.
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legtöbbször száraz ; nincs benne philosophia, sem pathos 
De némelyikükben megvolt a természetes könnyedség, méh 
a későbbi mesterkéltség korában az előbb említett kritikusnál 
tetszett. Történeti könyveikben azonban nem tükröződi! 
vissza a nemzeti élet, mint a későbbi nagy klasszikus írók
ban ; nincs bennük kritika, tehát nem tudományos művek j 
nincs bennük compositio, s így nem .művészeti termékek, 
Tényleg nem lehet máshoz hasonlítani, mint a naiv króni
kákhoz, melyek a nemzetek irodalmában a történeti műve
ket megelőzik.

HERODOTOs-nak lénye, a művében nyilatkozó hang nem 
valamely radikális újítónak a jellemét tárja elénk ; s mégis, 
ha a logographusokkal összehasonlítjuk, arra az eredményre 
jutunk, hogy a hagyományok tiszteletben tartása mellett 
egészen más müvet teremtett. Első sorban is müvének tárgya 
nem a régmúlt, nem isteni vagy hősi genealógiák és nemesi 
családfák, nem valamely város mythikus alapítása, hanem 
Görögországnak küzdelme Ázsiával, KRoisos-tól kezdve a 
perzsa háborúkig. A kor tehát még félig a jelené, kezdete alig 
előzi meg száz évvel az írót, s öregebb kortársai a szabadság- 
harczok szenvedéseiről személyes tapasztalatokat tudtak vele 
közölni.1) Történeteit ugyan a görögök és barbárok régi har- 
czaira vonatkozó mythosokkal kezdi meg ; de már a harmadik 
laptól kezdve Kroisos-ιόΙ beszél. Elbeszélése folyamán gyakran 
visszatér a mesés korokhoz, de mindannyiszor csak kitérőleg, 
s a történeti középpontot sohasem téveszti szem elől. Mindezen 
körülmények mellett nem érhette el azt a fokot, a hol Thu- 
kydides áll, aki a saját fórfikorában megért történeti tényeket 
adja elő, sem a hová Polybios tudott emelkedni, ki múlt ese
ményekről ír ugyan, de hiteles adatokkal dolgozik. Herodotos 
abban az időben élt, mikor csak úgy lehetett teljesen hiteles *)

*) így Thersandros IX. 16.
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történetet írni, ha, mikép Thukydides, saját tapasztalatait 
va,ry ismerőseinek közléseit dolgozza fel az író. 0  nem 
'ju to t t  el e fokig, nem hagyja el végkép a logographusok által 
‘tört nyomot; de újítása, hogy a jelenkort teszi történeteinek 
t á r g y á v á ,  nagyon nevezetes haladás volt.

Ép ily részleges haladás konstatálható az előadás elemeit 
tekintve : történeteiben a nem igaz elemek, azaz a sok regé
nyes anekdota, legenda és mythos mellett szaporodnak a po
sitiv tényei ^vaoDOTos-nak egyik főjellemvonása, hogy köny
veiben csak úgy hemzsegnek az episodikus történetek; az 
iónok szerették elbeszélni hosszú utaik után azokat a csodás 
dolgokat, melyeket a beutazott vidékeken hallottak vaia. 
S ha a modern ember, bármily meglepőknek tartja is őket 
történeti munkában, gyönyörködve olvassa, annál nagyobb 
élvezettel csüngtek rajtuk a régiek. Akkor, midőn a prózai 
beszély még nem fejlődött ki, némileg a történetíró pótolja e 
szórakoztató műfajt ; s Herodotos müve a gondolkodás azon 
fokának felel meg, mely a képzeletben ép úgy gyönyörködik, 
mint az igazban. A positiv elemek azonban mindinkább elő
nyomulnak, különösen a földrajzi adatok és a népszokások. 
A kereskedő és kiváncsi görög nép már az Odysseus- és az 
Argonauta-mythosban megmutatta, mennyire szerette a föld
rajzot ; s habár eleinte csodásnak ismerte a világot, Hekataios 
után már alaposabb ismereteket követelt. Herodotos az ő 
nyomát követi, midőn a beutazott földek leírására különös 
gondot fordít ; *) de egyszersmind újító is, hogy a földrajzot 
a történethez kapcsolja, s ezzel történeteinek keretet és tá
maszt szolgáltat.

Hasonlókép újításnak kell vennünk, hogy ujaz háború- l

l) Herodotos földrajzi forgalmait gondosan összeállította Bour- 
náz Ernő rodotus földrajza czímű értekezésében, mely a brassai 
rém. katb. főgyinnasiujn 188?. és 1884· évi értesítőjében jelent meg.
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kát és· igaz politikát visz be történeteibe. A logographusok, 
midőn városalapításokat és genealógiákat írtak, csak képzelt 
háborúkat szőhettek müveikbe, az eseménye1·*· k alig volt 
positiv alapjuk. HERODOTOs-nál a görögök küzdelmei, a perzsa 
háborúban követett görög politika kétségbe vonhatatlan té
nyek. melyeket tanulmányozni és elemezni lehet. Herodotos 
tehát az első, ki a háborúkat és politikát előtérbe tolja ; a ké
sőbbi történetírók bizonyára mélyebbre hatoltak, de ebben a 
tekintetben a historia mai napig is HERODOTOs-nak nyomdokait : 
követi.

E három újítás : a mű tárgya, az előadás elemei és igaz : 
háborúk s igaz politika a történet anyagára vonatkoznak. 
De ha változik az anyag, változnia kell a léleknek is, mely : 
feldolgozza. Ezt jelzi már a műnek bekezdése is : «A hali- ! 
karnasossi HERonoTos-nak kutatásai vannak itt összegyűjtve. » 1 
Fölébredt tehát a kutatás és kritika· szelleme, mely nem elég- J 
szik meg azzal, hogy a történetíró egyszerűen összegyűjtse és 1 
egymás mellé állítsa az igazaknak hitt hagyományokat. He- 1 
RODOTOS a kutatást komoly dolognak tartja, gyakran nagy i 
utakat tesz, hogy a különböző forrásoknak utána járjon és : 
megegyezésükről vagy eltéréseikről meggyőződjék, s több- 1 
szőr hangoztatja, hogy nem lehet mindent elhinni, a mit í 
mások mondanak. Thukydides azonban nincs vele megelé- i 
gedve, s midőn elveti a régibb történetírók irányát, hogy < 
inkább akarnak gyönyörködtetni, semmint tanítani, bizonyára i 
HERODOTOs-ra is czéloz. Bár a történetírás atyja ugyanazt az ι 
elvet tűzte ki, mint nagy utóda : türelemmel kutatni az igaz- ( 
ságot, ezen általános elvnek valósítására nem voltak még i 
oly határozott szabályai, mint TmrKYDiDES-nek, a ki meste- ι 
rileg alkalmazta őket. Forrásaival szemben követett rnetho- ( 
dúsával tehát bővebben kell majd foglalkoznunk. i

Hasonlókép ki kell majd később fejtenünk világnézetét j 
mely egy másik, nem kevésbbé nevezetes reformra vezette, i
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hogy a történetben a tények törvényeit kutassa. Szemében a 
népek története nem az érdekes vagy borzasztó válságok vé
letlen játéka ; az eseményeknek mélyebb okaik vannak, me
lyeket eszünk megérthet, s a melyeknek kikutatása által a 
történet tanítássá válik. A történet pbilosophiájának e con- 
ceptiója nevezetes és merész újítás, mely haladást jelez az 
események tudományos megmagyarázásában.

Mielőtt azonban metliodusára és világnézetének taglalá
sára áttérnénk, vegyük előbb szemügyre müvét, annak tartal
mát s azt a sokat vitatott kérdést, hogy hol és mikor írhatta 
meg történeteit.

Mert HmmoTos nemcsak mint historikus vívott ki nagy 
nevet, hanem a próza terén mint irodalmi ember is újító 
szellem. A logographusok városoknak és családoknak az év
könyveit írták meg, s műveikben nem volt compositio. Hero- 
ootos már kilép e szűk keretből, s művében oly sok népnek a 
történetét csoportosítja főtárgya köré, gyakori és sokszor nagy 
kitérései alkalmával annyi érdekes irodalmi, archaeologiai, 
nép- és földrajzi ismereteket értékesít, előadását oly sok nem- 
seti és egyéni érdekű anekdotával fűszerezi, hogy müvét mél
tán az első világtörténetnek tekinthetjük. De ezen változatos 
myagból egy gondolat emelkedik ki, ezt uralja a többi, s kö- 
■éje csoportosülnak az összes episodok : az összekötő kapocs 
i görögök és barbárok harczai Kroisostól Xerxesig. Már mű
mnek elején jelzi a czélját, hogy a görögöknek és barbárok
iak nagy küzdelmeit, a dicső tetteket és azoknak okait akarja 
síbeszélni ; tárgya tehát nem kis szomszédállamoknak kicsi- 
íyes villongásai, hanem keletnek és nyugatnak, a despotis- 
nusnak és szabadságszeretetnek örökké megújuló küzdelme. 
Isztönszerűleg érezte, hogy a görögöknek története és cultu- 
ája nem egyéb, mint a keleti népek történetének és culturá- 
ának folytatása ; ez a nagy conceptio emelte hellenismusát 
ítódainak szűk nemzetiségi fogalmai fölé ; ez az oka annak,
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hogy történeteiben a régi népekről és intézményeikről több 
informátiót találunk, mint az összes görög historikusokban 
együttvéve.

Az episodok sokasága és nagysága tünteti fel leginkább a 
művészi szerkezetet ; mert a kitérések veszedelmesek az egy
ségre, elnyomhatják a főgo dolatot; ép ezért alig van műfaj, 
melyben a mellékes dolgok jobban veszélyeztetnék az egységet, 
mint a történet. S ha meggondoljuk, hogy Hebodotos müvé
nek majdnem felét foglalják el a kitérések, — a mit rész
ben az a körülmény igazol, hogy a régiek nem ismertek 
jegyzeteket a ' szöveg alatt, — s hogy az episodok e roppant 
tömege mégsem nyomja el a tárgyat, mert ügyesen és a kellő 
helyen vannak beszőve : nem túlzás művének egységes szer
kezetét a logographusokkal szemben ép úgy kiemelni, a mint 
Aristoteles különíti el finoman a homerikus eposokat a 
kyklikusok műveitől.1) Ezekben a tárgy egy hősnek az élete;! 
a Herakleis, Perseis, Theseis nevű eposok cselekményét 
csak lazán tartja össze a hősnek személye; nincs bennök 
drámai egység, áttekinthető egységes cselekmény, mint Ho- 
MERos müveiben. Hasonlókép mondhatjuk, hogy Herodotos 
művében is egységes cselekmény van ; alaktalan tömegből élő 
képet farag, krónika helyett történetet ír.

Mindazonáltal nagyon nehéz Herodotos kilencz köny
vének tartalmáról számot adni. A nagy episodoknak, kisebb 
anekdotáknak és egyéb kitéréseknek tömege miatt bármely 
bő kivonat csak halvány fogalmat adhat a műről; sokkal tisz
tább a kép, ha egy kisebb részletet olvasunk el belőle. Mert,reá, 
is vonatkoztathatjuk ARiSTOTELES-nek az eposról tett megjegy
zését,1) hogy a drámával szemben megengedi és szereti a kité-j 
réseket; az Odysseiá-nakmár az eleje in medias res vezeti az *)

*) Poétika 23. fej.
2) Poétika 26. fej.
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olvasót, hogy azután hosszú episodokban térjen vissza az 
előzményekre ; kalandot kalandra halmoz, s csak nagy későn 
kanyarodik egyenes medrébe. Hasonlókép Herodotos is mind
járt az elején kitűzi a czélt, de azután közbeszövések és kité
rések következnek, felhasználva az elbeszélésnek teljes sza
badságát. Ha tárgyától eltér, öntudatosan teszi ; maga meg
jegyzi, hogy előadása tele van kitérésekkel ; 1) s többször jelzi, 
hogy tulajdonképi czéljához visszatér. Herodotos tehát még 
nem rendszeres gondolkodó, s inkább az epos befolyása alatt 
áll ; csak a rhetorika és a dráma kifejlődésekor alakult meg a 
gyors és szigorú logika, melyet írónkban a naiv és könnyedén 
szórakoztató kíváncsiság pótol.

Ezen általános megjegyzések után könnyebben végezhe
tünk a tartalommal. Az első könyvben a czél kitűzése után 
Európa és Ázsia mythikus küzdelmeit már az első öt fejezet 
végig tárgyalja ; utána rögtön arra a keleti hatalomra kerül a 
sor, mely először támadta meg a görögöket, t. i. Lydiára s 
ennek urára, Kroisos-ra. De már itt megjegyzi Herodotos, 
hogy müvében kis és nagy államokról egyaránt fog beszélni, 
mert ezeknek sorsa az idők folyamában ép úgy változik, mint 
az embereké. Ljdián kezdve elbeszéli a ország történetét Gy- 
yes-töl Kroisos-ig, a kit hatalma tetőpontjáról dobott le Kyros, 
midőn Sardis városát elfoglalta. Mivel Kroisos az ión városo
kat támadta meg, alkalom volt az ión történeteket, Attikával 
és A óhajával való összeköttetéseiket, nyelvjárásaikat és szövet
ségeiket a dór gyarmatokéval együtt előadni ;2) midőn pedig 
Kroisos Athénnek és Spártának a szövetségét igyekszik meg
nyerni a perzsa hatalom ellen, a Peisistratidák és Lyfmr- 
(jos történeti szereplését beszéli el Herodotos, tarkítva Solon-

l) IV. 30.
a) Panyasisnak «Ionika» czímű művét bizonyára felhasználta itt 

Herodotos.
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nak AVo/.sos-nál tett látogatásával és Atys-nak megható törté
netével. Kroisos bukása után Kyros-iA és birodalmának ré
gibb történetére kerül a sor; midőn pedig Babylont támadja 
meg, ennek a története következik, babár az assyriai törté
netre még ezenfölül külön könyvet akart szánni.1) Az első 
könyv Kyros halálával végződik, midőn a massageták ellen 
vezeti táborát.

A második, harmadik és negyedik könyv a perzsa biro
dalom hódító terjeszkedését adja elő Kambyses, az á\-Smerdis 
és Dareios alatt; s az egyiptomi, arábiai, skytha és a tervezett 
libyai hadjáratok alkalmat adnak HEEODOTOS-nak, hogy e né
pek történetéről és sajátságairól, földjük viszonyairól és mo
numentális müveikről, a perzsa hatalom forrásairól, valamint 
Samos szigetéről is 2) kimerítően írjon ; s így a második 
könyv Egyiptommal, a negyedik pedig majdnem kizárólag a 
skytha földdel és Libyával foglalkozik. Az ötödik könyv már 
Európába hozza Dareios hadait, melyek Makedoniát és Tlira- 
kiát elárasztják ; s az időközben kitört ión lázadás feje, 
Arist ag or OS, a spártai és athéni haderőket segítségül híván, 
a könyv folytatja e két város történetét, a hol az első könyv
ben megszakadt. Spárta visszautasítja a fölhívást·, de a gyor
san fejlődő Athén elküldi hajóit ; mindazonáltal a fölkelés 
kudarczot vall. A beavatkozás tüzeli fel Dareiost, hogy Athén 
és Eretria ellen — s ezt már a hatodik könyv beszéli el — 
két bosszúló hadsereget indítson ; de az egyiket Athosnál, a 
másikat Datis és Artaphernes vezérek ellenében a marat- 
honi síkon teszi tönkre a görög ügyesség és bátorság. Mi
kor Demaratos, spártai király, a háború folyamán Dareios- 
hoz menekül, Heeodotos ügyesen beleszövi a könyvbe a 
görög e korbeli államok viszonyainak leírását, úgy hogy *)

*) Legalább megígéri I. 106 és 184.
*) A III. könyvben.
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most minden nagyobb kitérés nélkül a nagy xerxesi háborúra 
fordíthatja figyelmét.

S valóban nagy a különbség az első hat és az utolsó 
három könyv között. A kitérések már nem oly gyakoriak, az 
író érdeklődése a nagy összecsapás felé fordul, s a főesemé
nyek simábban következnek egymás után : a hetedik könyv
ben Xerxes előkészületei, óriási tábora, Thermopylai ; — a 
nyolczadikban a perzsa pusztítások, a salamisi csata; — a 
kilen czedikben a csaták Plataiai és Mykale mellett, végül 
Sestosnak, a perzsák utolsó európai pontjának elfoglalása. 
A vég tehát olyan, mint az Odysseiá-bán : a cselekmény el
szórt fonalai összekerülnek, minden a katastropha felé tör; 
s az elbeszélő művészet is következetes : még a végén sem 
siet és gyönyörködik az események fenséges látványában. Itt 
is, mint müvének egész folyamán kellő nyomatékkai dombo
rítja ki a történeti tényeket; előadása folyékony, könnyen 
megy át egy eseményről a másikra, s mindvégig érdekesen 
csoportosít. Egész műve a mesterkéletlen finomság és az 
ösztönszerű ügyesség bélyegét viseli, s ezért mondhatjuk azt, 
hogy mint prózai compositio egyedül áll s egy másikhoz sem 
hasonlít. A logograpliusok nem tudtak szerkeszteni; Thuky- 
dides és a többiek pedig a rhetorika szigorú szabályainak ha
tása alatt állanak. HERODOTos-ban még visszasugárzik a home- 
rikus eposok derült légköre ; s ez magyarázza meg részben, 
hogy Athén, mely Homeros költeményeit annyira szerette, öt 
is szívesen fogadta kiváló férfiainak körébe, s örömest hall
gatta fölolvasásait.

Müvének melyik részét olvashatta föl azonban H erodo- 
ros Athénben ? Mennyivel volt kész, mikor Kr. e. 445 tá
ján Perikies körében találjuk? E két kérdés annyival fonto
sabb, mert ha biztosan felelhetünk reájuk, azt is meg tudjuk 
mondani, hogy hol és mikor írta meg történeteit. A hagyo
mányra nem adhatunk sokat; Sei has és Lukianos alig velie-

Herodotos. C
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tők figyelembe, mikor azt állítják, hogy kész munkával ment 
volna Athénbe, s hogy azt még Kis-Ázsiában írta volna meg; 
Plinius *) ellenkezőleg azt állítja, hogy Thurioiban fejezte be. 
Újabb időben is sokat vitatták a kérdést, és magából a műből 
akartak biztos következtetéseket vonni keletkezésének törté
netére. Nem kisebb bonczoló elme, mint Kirchhoff Adolf, 
bizonyította be e kérdés vitatása által, hogy nemcsak az 
Odysseiát, hanem Herodotos-í is apróra lehet szedni ;2) s ha 
nem tudnók biztosan, hogy a történetírás atyja valóban élő 
személy volt, a homerosi kérdésen kívül egy herodoti kérdés 
is háborgatná a philologusok nyugalmát.

Kirchhoff okoskodása a következő: senkisem fogja hinni, 
hogy Herodotos az utazásai folyamán összegyűjtött anyagot 
csak emlékezetére bízta ; okvetetlenül jegyzeteket kellett készí
tenie, melyek azonban nem szolgáltak bevezetésül müvéhez, 
mert nem valószínű, hogy művének kész tervével fogott volna 
utazásaihoz. Vajon mikor fogant meg a terv: nem tudjuk, de 
azt már kifürkészhetjük, hogy mikor fogott művének kidolgo
zásához. Három dolgot legalább bizonyosnak tekinthetünk :
1. hogy a munka előre megállapított, határozott terv és a tö
meges episodoknak gondos elrendezése alapján készült;
2. hogy a mai, kilencz könyvre osztás semmikép sem ered 
Herodotos-tói, s annak a mű szerkezetéhez semmi köze sincs;
3. hogy a reánk maradt munka töredék, habár csak kevés 
hiányzik abból, hogy a teljes munka elé kitűzött czélt elérve 
lássuk ; minthogy azonban már Thukydides is csak a mai 
alakjában ismeri, föl kell tennünk, hogy külső körül
mények, melyeket azonban pontosan meg nem állapítha-

*) Hist.Nat. XII. 8.
2) Ad. Kirchhoff. Ueber die Entstehungszeit des Herodotisclíen 

Geschichtswerkes (Zwei akademische Abhandlungen. 2. Aufl. Berlin. 
1878.)
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tunk, arra kényszerítették a szerzőt, hogy a kidolgozással föl
hagyjon, mielőtt a kitűzött czélt elérhette volna.

Kirchhoff magából a műből kibetüzi, hogy Herodotos 
az első három könyv megírása alkalmával már ismerte 
Athént; összehasonlítja Agbatanával ;4) tudja a távolságát 
Olympiáig ; 2) ismeri Aischylos működését, s a perzsa mérté
keket attikaira számítja át.8) E körülményből azt következ
teti, hogy Hebodotos utazásai után 445 ben Athénbe ment, s 
itt írta meg művét legalább a III. könyv 119. fejezetéig, melyet 
SoPHOKLEs-nek 442-ben Antigone drámájának írása alkalmá
val ismernie kellett; Athénben tehát első könyveit olvasta fel. 
Ámde á kételkedés, a melylyel a perzsa lázadók politikai 
vitájának hitelességét fogadták,4) arra indította, hogy művét 
félbeszakítsa és Peeikles tervét támogatva Thurioiba ment. 
Itt haladt tovább munkájában az ötödik könyv feléig; az 
Y. könyv 77. fejezete jelzi, hogy 430-ban ismét Athénben 
van, a hol történeteit a 428. évig megtörtént eseményekre 
utalva viszi tovább Sestos elfoglalásáig; ekkor Hebodotos 
meghal, s művét, melynek az Eurymedon mellett kivívott 
győzelemmel kellett volna végződni, befejezetlenül hagyja.

De KiRCHHOFF-nak egész okoskodása azon a hypothesisen 
alapul, hogy a mű úgy maradt reánk, a mint az eredetileg 
íratott, s hogy a szöveget semmiféle pótlás, későbbi dolgokra 
czélzó vonatkozás nem gyarapította. Az Athénre vonatkozó 
ismereteket Herodotos, mint már kifejtettük, különben is ha- 
marébb megszerezhette keleti útjánál ; az pedig nagyon való
színűtlen, hogy az első három könyvnek a meghallgatása 
indította volna az athénieket tíz talentumnak a megszavazá
sára. Minden jel arra mutat, hogy az utolsó három könyv, a *)

*) I. 98.
2) II. 7.
s) lel. m. p. 12.
4) III. 80 sk. ; utal e kételkedésre ő maga VI. 43.
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melyekben Athénnek oly dicső szerepe van, szerezte írójának 
e kitüntetést.

Egy másik tudós, Bauer Adolf,1) egyetért ugyan Kirch- 
hoff következtetéseivel, hogy a műnek végleges formája a jel
zett időkben keletkezett, de azt hiszi, hogy a műnek epikus 
szerkezetét a kiilön-külön megírt lybiai, egyiptomi, skytha, 
perzsa stb. történetek összetákolása okozta ; úgy hogy a λόγοι 
Περσικοί, Αιγύπτιοι, Λοδικοί, Σάμ,ιοι, Σκοθικοί stb. végleges 
redactióját bírjuk Hebíidotos művében ; hogy ezeket milyen 
sorrendben írta, ma már nem lehet megállapítani, mert az 
átdolgozás egyöntetűsége bizonyos egységet adott a műnek, s 
csak a megígért λόγοι Άσσόριοι hiánya okoz nehézséget.

E kérdésre vonatkozó felfogásomat már az életrajzi ada
tok csoportosításakor jeleztem, s itt csak összefoglalására szo
rítkozom. Nem tudom elképzelni, hogy Herodotos, midőn 
Athénben a legelső szellemi társaság befogadja s felolvasásai
val nagy diadalokat arat, nem egy teljesen egységes munkával 
szerezte volna meg hírnevét. Az első könyveket majdnem 
előzménynek kell tekintenünk a nagy szabadságharczok tör
ténetéhez, melyeknek meghallgatása minden görög, különösen 
athéni polgár szívét büszkén dobogtatta meg. Lehetséges, 
hogy Thurioiban kibővítette művét, talán itt szőtte be pl. az 
Egyiptomra vagy más vidékre vonatkozó hosszabb excursust, 
mely az első kiadásban még nem volt meg; de bizonyos, hogy 
Alsó-Itáliában egész művét átdolgozta, s így maradt reánk. 
Az is lehetséges, hogy az eurymedoni csatával akarta befejezni 
történeteit; habár az assyriai részek elmaradásától elte
kintve nem tagadható, hogy müve a befejezettség jellegével 
bír, s hogy érett vagy öregebb korában írta.2) Hogy magá *)

*) Die Entstehungszeit fles Herodotisclien Geschichtswerkes. 1878. 
2) VII. 213 megígéri, liogy az áruló Epliialtes haláláról később bőveb

ben fog szólni; ennek elmaradása azonban nem oly feltűnő hézag.
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Herodotos milyen czímet adott müvének, nem tudjuk ; a mai, 
kilencz könyvre osztás s ezeknek a kilencz Múzsáról elneve
zése az alexandriai kornak a találmánya.

III.
Bendkívül jellemzi a görög szellem kutató és bíráló irá

nyát, hogy már a történetírás atyja a legnagyobb lelkiismere
tességgel említi föl a forrásokat, a melyek segítségével nagy
szabású művét megalkotta. Ezen források három csoportra 
oszthatók : egy részük irodalmi, a legtöbb azonban Herodo- 
Tosnak saját kutatásai és olyan adatok, melyeket mások
tól szóbeli közlés alapján kapott. Vizsgáljuk ezeket egyen
ként.

Neveltetése és műveltsége taglalásakor kifejtettük, hogy 
a görög irodalmat alaposan ismerte. Alig van nevezetesebb 
költő, a kinek nevét történetei folyamán ne említené; s min
dig felhasználja az alkalmat, hogy a történetet a költészet 
által nyújtott adatokkal kiegészítse. Feltűnő azonban, hogy 
a prózaírókat majdnem teljesen mellőzi. Igaz ugyan, hogy 
ezek még nem voltak a görög nevelésnek alkotó részei, s hogy 
könyvek akkortájban nem voltak nagy számmal elterjedve ; 
de Peisistratos Athénben és Polykrates Samosban az ázsiai 
nagy uralkodókat követve, könyvtárakat alapítottak, a me
lyekhez Herodotos könnyen hozzáférhetett. Úgy látszik azon
ban, hogy a prózaírókat nem használhatta föl s hallgatólag 
lenézi történeti hitelességüket. Mert voltak közöttük olyanok, 
a kik tárgyuknál fogva nagyon érdekelték, és műveik nagy 
segítségére lehettek volna. így pl. miletosi Dionysios megírta 
a perzsák történetét Kyros-tói Xerxen-ig ; tőle azonban egy tö
redék sem maradt ránk, s nem tudhatjuk, vajon fölhasználta-e 
adatait.1) Hasonlókép Xanthos megírta Lydia történeteit; de

‘) V. 58—61 hosszasabban fejtegeti, hogy Kadmos hozta be Gö-
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töredékei nem bizonyítják, hogy forrásul szolgáltak volna ; 
ugyanezt mondhatjuk a lampsakosi Charon perzsa történe
teiről és szülővárosának évkönyveiről (T£2pot), mert Hero- 
dotos nem érti Kroisos-nak Lampsakos régi nevére mondott 
szójátékát (Pityusa =  fenyőváros), hogy úgy el fogja pusztí
tani, mint egy fenyőt.1) IoN-nak, Stesimbrotos-nak és Hella- 
NiKos-nak könyvei pedig később láttak napvilágot, hogysem 
felhasználhatta volna. Földrajzi fejtegetései alkalmával idézi 
ARiSTEAS-nak «Arimá&pea» czímü művét mint Skythiára 
vonatkozó forrást ; 2) Arábiára és Indiára vonatkozólag való
színűleg fölhasználta kariandai Skylax «Periplus « -át,3) épugy 
ÜEKATAios-t is, habár tudományos érdemeit feltünőleg le
nézi.

Legtöbb adatot utazásai alkalmával végzett kutatásai és 
megfigyelései szolgáltattak; Görögországban a templomok és 
prytaneumok, keleten pedig a műemlékek, maga a föld képe, 
a szokások voltak a főforrás, habár sokszor hallomás útján 
beszél róluk. Nagyon természetes azonban, hogy őt még nem 
támogatták útjában térképek, úti könyvek s egyéb tudományos 
eszközök ; s ha ezekkel fölfegyverkezett utazók manapság is 
sokszor felületes leírásokat adnak, annál több hibát követhe
tett el egy Kr. e. 5. századbeli ember. A látó érzék nem min
dig elégséges a pontosságra; még Thukydides is hibásan 
mondja meg a Sphakteria szorosok szélességét; annál több 
hibát kellett HERODOTOs-nak elkövetnie, mikor csak vissza
térése után, néha elégtelen jegyzetek alapján írhatta meg mű
vét. 0  kiváncsi és okos ember, de nem volt tudományos mű
veltsége, sem könyvei és eszközei ; ha tehát olyan szempont
ból bíráljuk adatait, mint a modern műveket, igazságtalanok

rögországba az írást, s némelyek azt liiszik, hogy ’tt Herod. Diony- 
siost akarja czáfolni, ki ezen érdemet Danaosnak vindikálta.

‘) VI. 37. — s) IV. 14. — 3) IV. 44.
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vagyunk irányában. Sokszor rosszul lát, de viszont gyakran jó 
megfigyelő; s még ma is kielégítő az a leírás, melyet a Nilus 
deltájáról, áradásairól, a papyrusról stb. ad.

Még többször csalódik, ha hallomás útján beszél, s retro- 
spectiv iránya, hogy a perzsa háborúk mellett az előző kor 
történetét is müve keretébe illeszti, igen sokszor tévútra ve
zeti. A keleti birodalmak története föl volt jegyezve azokon 
az emlékszerű feliratokon, melyeket a modern tudomány, ha 
az ásatások rájuk bukkannak, elolvas. Herodotos azonban 
sem a perzsa, sem az assyriai, sem az egyiptomi nyelvet nem 
beszélte ; nem olvashatta el a feliratokat, sem a perzsa okira
tokat és történeti könyveket. Eá volt utalva a tolmácsokra, a 
kik vagy nagy tudósoknak adták ki magukat, mint az egyip
tomi és chaldams papok, s a kik czélzatosan túlozták nemze
tük dicső tetteit, takarták hibáikat, s néha hazudtak is, 
csak hogy kedvező színben terjedjen el történetük a görögök 
közt ; vagy pedig közönséges dragománok voltak, a kik a nép 
phantasiájával eltelt szájhagyományokat közölték vele; s 
Herodotos ezeket hűségesen följegyzi, bővítve adatokkal, me
lyeket karavánvezetőktől, tengeri kereskedőktől, utazóktól, 
kalandoroktól és kikötői lakosoktól hallott. Forrásaiban tehát 
sok a népies; adatai hiányosak, s ezeket is gyakran a véletlen 
juttatja kezére. Ez az oka annak, hogy müvében gyermekes 
és fontos tények, legendák és igaz emlékek, pontos és csoda- 
szerű események váltogatják egymást.

Methodusa tehát nem elégítheti ki a mai históriai tudo
mányt, mely a kritikusban philosophikus és tudományosan 
képzett lelket föltételez. Hebodotos korában még nem fejlőd
tek ki a specialis tudományok ; ö sem nem philosophus, sem 
nem szakszerű tudós, s csak annyit tett, a mennyit egy 5. szá
zadbeli élénk phantasiájú, vallásos, de rendkívül okos ember 
tehetett. Mindig megmondja, hogy mit látott ő maga és mit 
közöl hallomás útján; különbséget tesz szavahihető ember
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állítása és a kósza hír között ; 4) megnevezi a tanút, a kitől 
valamely meglepő tényt hall; nem áll jót mindenről, a mit 
elbeszél ; 2) tehát már tud kételkedni, és kijelenti, hogy sok
szor csak tartózkodással lehet elhinni az emberek szavait, s 
ezt a nyilatkozatát egész müvére vonatkozólag teszi.3) E kétes 
traditiókat azért.közli, mert hallotta ; de kár is lett volna el
hagynia, mert az anekdotikus vonások nemcsak mulattatok, 
hanem a legtöbbször jellemzők is, s legtöbbször az igazság csi
ráját foglalják magukban. Sokszor többféle versiót közöl, s az ol
vasóra bízza, melyiket tartsa a legvalószínűbbnek. E pártat
lanságát csak józan eszének tudhatjuk be, melyet akkor is el
árul, ha ö maga egy ilyen versió felé hajlik.

Csakhogy a józan ész nem mindig elegendő. Előfordul
nak csodás dolgok és physikai tünemények, a melyeknek 
megítélése attól függ, hogy milyen álláspontja van az írónak 
metaphysikai és természettudományi kérdésekben. Méltán 
szemére vethették HÉRODOTOs-nak a csodás vonások szeretetét 
vallásban, természetben, szokásokban és eseményekben ; in
nen kell magyaráznunk hibáit földrajzi és meteorologiai ma
gyarázatokban is.4) Hasonlókép nem elégséges a józan ész a 
föliratok hitelességének megállapításában sem. Ha Görög
országban valamely hőskori feliratot mutatnak meg neki, nem 
kételkedik annak hitelességében ; de még jobban árt hiszé
kenysége idegen nyelvű föliratokkal szemben. Valamint termé
szeti ismereteinek, úgy psychologiájának is gyenge az alapja; 
nem ismeri ki az idegen papok, hazudozó ciceronék, épúgy a 
szabadságharczok egynémely miles gloriosusának jellemét. 
Adataikat elfogadja, legfölebb részleteikben vizsgálja. Naivlel- 
külete nem ismeri még azt a szabályt, hogy a régi történet 
annál valószínűtlenebb, minél körülményesebben adja elő az *)

*) Π. 32; IV. l(i. stb. — s) IV. 195. — >) VII. 152.
*1 Felsorolja Rawlinson : History of Herod. I. p. 93.
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eseményeket, s nem látja be, hogy azokat a nép phantasiája 
dolgozta át. Kossz szokása, hogy az idegen isteneket és intéz
ményeket görög névvel jelöli. Valamint a számolásban nem 
pontos,1) úgy chronologiájának sincs biztos alapja, mert szá
mításait a keleti dynasták genealógiájához, különösen a lydiai 
Heraklidákhoz fűzi.2)

Megismerkedvén így Herodotos történeti methodusának 
profán vonásaival, vallásos világfelfogását is szemre kell ven
nünk, hogy müvének értékét és jellegét kellőleg megállapít
hassuk. Mert Herodotos nemcsak történetíró, hanem theolo
gus is ; történeteinek azért van egységes jellegük, mert 
valamint a költők, úgy ő is visszatükrözteti irataiban vallásos 
meggyőződését. Korában a görög gondolkodás egysége már 
megbomlott ; a nép még mindig Homeros és Hesiodos hatása 
alatt állott, míg a tudósok és philosophusok a költők isteneit 
meg akarták fosztani a nekik juttatott imáktól. E két véglet 
között keresett középutat néhány költői és vallásos szellem, 
hogy lehetőleg a régi theologia nyomán magasabb és erköl
csösebb fogalmakat terjeszszenek az istenekről. Hathatósan 
támogatták e törekvést a mysteriumok is, és Herodotos val
lási fogalmai egy, a mysteriumokba beavatott és a költők által 
kiművelt lelket tárnak elénk. Nemcsak a görög, hanem az 
egyiptomi mysteriumokba is be volt avatva; s ha keveseb
bet szól róluk, mint szeretnők, csak onnan van, mert nem 
akarja megszegni a titoktartás fogadalmát. Valamint Pin- 
daros, Aischylos és Sophokles, úgy ő is a philosophusok 
és Homeros között áll ; nem szakít teljesen a néphittel ; 
a különböző isteneket nagyon tiszteli, számukat sem ta
gadja ; de születésüket, rokonságaikat, tulajdonságaikat, *)

*) L. Rawlinson : id. m. I. p. 87—88. Habár e hibákat a szöveg 
romlása is gyarapíthatta, mert erre a számok nagyon hajlandók. — 

*) Jellemző hiba pl., hogy Solont összehozza Kroisossal.
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külső alakjukat a költői phantasia termékeinek tartja,1) 
s dicséri a perzsa szokásokat, melyek nem ismernek tem
plomokat és isteni képeket.2) Nem hiszi, hogy az istenek 
az emberektől távol vagy hozzáférhetetlen vidéken laknának, 
nem is említi őket többes számban ; az isten (θεός) vagy az 
istenség (το θειον) szünet nélkül beleelegyedik az emberi 
életbe, ő intézi az emberek sorsát és befolyásolja tetteiket. 
Csodák, álmok és jóslatok által tudatja akaratát, s ez az oka 
annak, hogy Hebodotos óhitű lélekkel lépten-nyomon említi 
a csodákat ; ha nem hiszi is el, hogy a galambok beszéltek, 
megengedi, hogy egy kancza egyszer nyulat ellett.8) A priori 
semmit sem tart lehetetlennek, s Ítéleteiben a szeszélyes, 
félig rationalis inspiratio vezeti. Hasonlókép az álomlátásban 
is fenső kijelentést talál ; elismeri ugyan, hogy vannak érték
telen, sőt csalóka álmok is,4) de a legtöbb esetben azt hiszi, 
hogy isten beszél általuk.6) A jóslatokra vonatkozólag szent 
meggyőződése, hogy azok isteni eredetűek ; B) s habár egyné
hány jóslatnál maga is bevallja, hogy azok bizony kétértel
műek,7) sőt azt sem titkolja, hogy a mende-monda már vesz
tegetésekről is beszél,8) mindazonáltal vallásos kedélye még 
Bakis jóslatában sem kételkedik, midőn így szól:9) «a jósla
tokról nem tudom mondani, hogy nem igazak, és nem is aka
rom megkisérleni, hogy azokat, melyek oly világosan szólnak, 
elvessem.» Ugyanezen Bakis-nak jóslatait nem sokkal később 
a conservativ Akistophanes is kigúnyolja ; az ión vallásos 
világfelfogást az athéni skepticismus nem követheti.

Az istenség e hatalmas vezérszerepéből vonja le Hekodo- 
tos azt a törvényt, mely az emberi boldogság és hatalom kor
látáit kijelöli, s a mely szerint a világ eseményei megmagya- *)

*) Π . 53. — ?) I. 131. — ») VII. 57. — 4) I. 120. 121. — 
?) I . 34; V. 55. — β) I. 46. — ’) I. 66. 91; III. 57—58; V ili.
141. — β) V. 63. 90. — 9) V m . 77.



rázhatok. E törvénynek vallásos alaj)ja van, s SoLON-nak 
i n t e l m e i é s  Amasis levele PoLYKRATES-hez2) fejezik ki a leg
világosabban : az ember természeténél fogva nyomorúlt, a 
boldogságot és hatalmat csak bizonyos mértékben élvezheti; 
s ha e korlátot erőszakkal át akarná törni, az isteni irigység 
utoléri és lesújtja. Az emberiség története a Nemesis nyo
masztó hatalmának és a szerencse forgandóságának a bizo
nyítéka. Minden vétket bünhödés követ, különösen a gőgöt, 
mely az emberrel el szeretné hitetni, hogy hatalmának nin
csenek határai. Ezért esik el a csatában Kyrós,8) ezért pusztul 
el nyomorultan Kambyses,*) s Xerxes leveretésében is a 
görögök javára ítélő isteni akarat nyilvánúl.5) Az isteni gond
viselésben keresendő tehát az események végoka.

Forrásaival szemben alkalmazott methodusát és vallásos 
világfelfogását jellemezvén, most már az történeteinek is meg
állapíthatjuk értékét. Egyiptomnak és Babylonnak története 
Herodotos könyveiben legendaszerü és népies. Maspero, a 
búlaki múzeum igazgatója, szépen mondja, hogy Herodotos 
nem tudta leolvasni a falakról Egyiptom történetét, az emlé
keket úgy nézte, mint egy illustrált könyvet, melynek szöve
gét nem értette, csak képeiben gyönyörködött; «viszont el
vesztek volna ránk nézve azon különös, gyakran bohókás tör
ténetek nagy része, melyeket ő vezetőinek nyomán oly szépen 
elbeszélt. Nem ismertük volna meg Pheront, sem Proteust, 
sem Ehampsinitost, s azt hiszem, ez nagy kár lett volna. Az 
emlékek elmondják vagy el fogják egyszer mondani, hogy mit 
tettek tulajdonképen a Cheopsok, Ehamsesek és Thautmosok. 
Herodotos elmondja, hogy mit beszéltek róluk Memphisnek 
utczàin>»tì) Ugyanezt mondhatjuk az assyriai történetről is ; l

l ) I. 30—31. — 2) III. 40. — 3) I. 214. — 4) III. (Ì4. —
5) VIII. 77.

6) Maspero: Contes égyptiens (Paris 1882) p. XXXIII.
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XLIV BEVEZETÉS.

az ékiratok és emlékek elmondják vagy el fogják egyszer 
mondani az igazat; Herodotos elmondja, hogy mit beszéltek 
neki Babylon utczáin. Viszont a népszokásokra vonatkozó 
adatai megbecsülhetetlenek, s ha történeteit a feliratok leg
többször helyreigazítják vagy megczáfolják, sok ásatás büsz
kén erősíti meg Herodotos állításait.

Lydiának és Perzsiának története már közelebb áll Gö
rögországéhoz, ép azért több hitelt is adhatunk neki. Kroisos, 
Kyros, Dareios és Xerxes emléke még eleven emlékezetben 
élt ; habár megjegyzendő, hogy e korban a legendák az ese
ményekkel együtt teremnek, s másrészt Herodotos kissé 
hellenizálja a királyokat. Kyros-nak mint a perzsa hatalom 
megalapítójának a története még mesés : Kroisos olyan sze
repet játszik bukása után, mintha a hét görög bölcs egyike 
volna ; ép úgy Dareios és Xerxes perzsa egyéniségében is sok 
ión vonást találunk.

A görög történet régibb korszakainak, minthogy a hato
dik századig alig voltak hiteles, egykorú emlékek, szintén le
gendaszerű a jellegük. Innentől kezdve azonban Herodotos 
positiv tényeket beszél el, s leginkább előadásának világossága 
bizonyít hitelessége mellett. De ha görög története általában 
megbízható is, a részletekben ismét nyilatkozik a rendkívüli 
és csodás dolgokra való hajlama. Nagyon sok a beteljesült jós
lat, a csodás jelenség ; gyakran megjelennek a herosok és az 
istenek ; olyan dolgokról ad körülményes leírást, a mikre alig 
volt tanú. Bármennyire gyönyörködünk is ezen élénken és 
szépen írt részletekben, érezzük, hogy csak az alap igaz, s 
hogy az igazságot a nép phantasiája két nemzedéken át csodás 
elemekkel színezte ki s ezeket Herodotos több kíváncsisággal, 
mint kritikával gyűjtötte össze. Továbbá ütközet leírása alkal
mával főleg az egyéni hősiesség és a szerencsés vezérlet ér
dekli, s nem keresi a győzelem vagy vereség távolabbi, de 
mélyebb okait. Hasonlókép a politikában is a külsőség, a vég-



BEVEZETÉS. XLV

leges eredmény köti le figyelmét, az előzményekre nem igen 
gondol ; nem érzi át az alkotmány befolyását, a melyet P oly- 
bios annyira kiemel ; sem oly finoman nem tudja elemezni a 
különböző görög államok jellemét, mint Thukydides. A poli
tikában nincsenek magas szempontjai, nem lát be mélyen az 
eseményeket mozgató gépezetbe, mert egész gondolkodása 
vallásos. Történetírói érdemei nem érnek föl azzal a sikerrel, 
melyet mint író és stilista vívott ki magának.

Ámde ezen érdemeket is el akarták tőle vitatni. Az Athén
ben rohamosan fejlődő skeptikus irány sugalta az ellene in
tézett támadásokat. Hogy Thukydides mikép vélekedett előd
jeiről, s ezek között valószínűleg H erodotos-toI is, föntebb 
érintettük. A phantasia és a vallásos világfelfogás által befo
lyásolt történetet nem becsülheti sokra az az ember, a ki az 
észnek hatalmát fürkészi az eseményekben. Az ő hatásának 
kell tulajdonítanunk, hogy később is sokan megütköztek a 
csodás dolgok sokaságán történeti munkában; s az esemé
nyekben is hajlandók voltak kételkedni, mivel az isteni befo
lyásnak oly rendkívüli fontosságot tulajdonított az író. Ar i
stoteles mythologusnak nevezi ; J) Manetho, egyiptomi törté
netíró, a hagyomány szerint könyvet írt ellene,2) hasonlókép 
H arokration is ;8) Theopompos,4) S trabon,6) Lukianos e) és 
Cicero 7) kétségbe vonják hitelességét, J osephos pedig a ha
zugság bélyegét akarja rásütni.8)

De főleg KTEsiAs-nak és PLUTARCHos-nak a támadásai ártot
tak az ókorban Herodotos tekintélyének. Az előbbi Artaxer
xes Mnemon-nnk tizenhét éven át udvari orvosa volt, s nagy 
tapasztalatai és kutatásai alapján megírta a perzsák történe· *)

*) De gén. anim. III. 5. — 2) Etym. Magú. s. v. Λεοντοχόμ,ος. — 
3) Suidas R. v. Harpokration. — 4) Frag. 29. — 5) XI. 740. 771. — 
“) De ver. hist. II. 42. — ’) De leg. I. 1 ; cie div. II. 56. — 8) Contra 
Ap. I. 14.
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tét. Hogy azonban művének nagyobb hírt szerezzen és a 
benne közlött meséket és hazugságokat elhitesse, ahhoz az 
ügyes cselhez fordult, hogy megtámadta Herodotos perzsa 
történeteinek hitelességét. Csakhogy ez nem igen sikerült; 
Aristoteles és Plutarchos kéfségbe vonták állítás ait ; r) s a  
mai kutatások is elárulják hazug jellemét. Plutarchos viszont 
görög történetei miatt támadta meg Herodotos-í. Mint boio- 
tiai ember rossz néven vette, hogy a thebaibelieket a szabad- 
ságharezok alatt tanúsított hazafiatlan magatartása miatt pel
lengérre állította ; szűkebb hazaszeretete íratta vele támadó 
könyvét, melynek περί της 'Ηροδότου κακοηθείας (de maligni- 
tate Herodoti) a czíme. Ebben különösen részrehajlását veti 
szemére Athén irányában, a mely őt megvesztegette, s hite 
szerint csak azért beszél Thebairól oly rosszakarattal, mert 
az nem jutalmazta meg felolvasásait ; ugyanezt a vádat emeli 
ellene Korintlios miatt Dio Chrysostomos (orat. XXXIII.).

HERODOTOs-nak igazságosságát és elfogulatlanságát azon
ban nem kell nagyon védenünk ; saját műve igazolja őt leg
inkább. Ha Thebait és Korinthost megrója is hűtlen maga
viseletükért, viszont meg is dicséri, mikor megérdemlik.l 2 *) 
Viszont Athént sem kíméli, mikor bűnt követ el,8) s Aristei- 
des kivételével nincsen athéni államférfiú, a kiben hibát ne 
találna. Nagyon természetes, hogy a szabadságharezok törté
netében leginkább Athénért kellett lelkesednie ; az athéniek 
vívták ki a marathoni győzelmet,4) ők voltak az egész háború
ban a legbuzgóbbak ;δ) a legnehezebb vállalatokat ők hajtot
ták végre ;6) ők vigyáztak arra, hogy az egyetértést senki meg 
ne zavarja;7) megérdemlik tehát azt a lelkes hangot, amely-

l) L. bővebben Rawlinson id. m. I. p. 62. 4—δ. jegyzet, —
2) így Thebait : IX. 67—69; Korinthost: V. 75. 92; VI. 108; VIII.
94 stb. — 8) így: VI. 86. 109; VII. 133; V ili. 94. stb. — 4) VII.
112. — s) IX. 60. — β) IX. 48. — 7) VIII. 3. 81.
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lyel Herodotos dicsőségüket kiemeli.1) Hozzájárult e sym
pathia növeléséhez az athéni demokratikus alkotmány, a 
mely HBRODOTOs-nak politikai ideálja volt,2) főleg pedig P e - 
rikles személyisége, melynek nagysága előtt Thukydides is 
meghajolt. Azonban Herodotos álláspontja nemcsak elfogu
latlan, hanem még nem is exclusiv görög. A külföldről igaz
ságosan és helyenként a legnagyobb tisztelettel beszél ; soha
sem legyezgeti annyira nemzete büszkeségét, hogy a barbá
rokról megvetőleg nyilatkoznék. Sőt a keletet régi műveltsé
gével és emlékeivel úgy tünteti föl, hogy az a bámulatot és 
tiszteletet egyaránt megérdemli. Az ellenséges perzsa királyok
nak, Dareios-nnk és Xerxes-nek jellemét úgy kidomborítja, 
hogy a legigazságosabb fejedelem is megelégednék vele. He
rodotos minden inkább, mint a görögök nagy tetteinek kér
kedő magasztalója ; s majdnem ellentétben áll a későbbi 
írók pompázó phrasisaival, melyeket a perzsa háborúkra 
szórtak.

Az orientalis philologiának a jelen században óriási ha
ladása szolgáltatta a kulcsot a keleti birodalmak hiteles tör
ténetéhez, s az ellentét, mely közte és Herodotos könyvei 
közt tagadhatatlan, az újabb korban is szereztek neki támadó
kat. Különösen két angol kiadója röpíti ellene nyilait. Bla- 
KESLEY kiadásának előszavában úgy tünteti föl, mintha ván
dorló sophista-felolvasó lett volna, a kiben nincs semmi lelki
ismeret, más íróknak történeteit lemásolta és magáéinak adta 
ki,2) közönséges λογόποιος, a kinek műve nem érdemel több 
hitelt, mint Marco PoLO-nak úti rajzai. Még merészebben 
ront neki Sayce,4) a ki bevezetésében nagy hangon hirdeti,

*) VIII. 142—144 — *) H L 142; V. 78 stb.
3) Hivatkozik egy nagyon kétes hagyományra Prophyrios ap. 

Eiiseb. Príep. Εν. X. 3.), hogy a krokodil, víziló és a phoenix madár 
leírását (H. 68—73) szóról-szóra Hekataiosból írta k i.— 4) The ancient 
empires of the East. Herodotos I—III. (London, Macmillan 1883.)
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hogy Perzsia és Babylonia kivételével alig van Herodotos 
első három könyvében földrajzi hely, a melyet át ne kutatott 
volna, s az orientalis philologiában kivívott tudományos ér
demei az első három könyv leghivatottabb commentatorává 
avatják. Minden ellenséges hagyományt elhisz, s maga a leg- 
rosszakaróbb szemmel vizsgálván az írót, a legigazságtalanabb 
vádakat emeli ellőne: Herodotos szerinte lopott, irodalmi 
műveltségét és tudományosságát kérkedve fitogtatja ; hazudik, 
hogy utazásainak méreteit a valónál nagyobbaknak tüntesse I 
föl ; elfogadott kétes-értékű adatokat, csak azért, mert művébe ] 
beleillettek ; sokszor pedig tudatosan csal. Sajátságos ellen- * 
mondás azonban, hogy az ilyen erkölcstelen író görög törté- 1 
neteit már hiteleseknek tartja, sőt néha Ktesias ellenében is ) 
neki ad igazat.1) 1

E vádakat alapjellemének félreismerése, főleg azonban a f 
THUKYDiDES-szel való összehasonlítás sugallja. Nem veszik t 
figyelembe a két írónak elütő jellemét, társadalmi helyzetük- p 
nek és azon politikai légkörnek különbségét, a melyben ne- s 
velkedtek. HERODOTos-ban bizonyára nem volt meg az a big- 1 
gadt, skeptikus kritika ; nem vetette meg hallgatólag a nem- > 
zetekben és államférfiakban a mellékes, de annál érdekesebb 1 
vonásokat ; nem volt az az exclusiv attikai, a ki a legkisebb 
görög államok apró csetepatéit nagyobb figyelemre méltatta, 1 
mint a legnagyobb keleti hatalmak forradalmait. 0  ión jellem, t 
a kit romantikus phantasiája, egyszerű kíváncsisága és ember- a 
szeretete ösztönzött a kutatásra és tapasztalatainak közlésére, c 
ítéleteiben semmi esetre sem mintaszerű;2) de hibáit ellen- t 
súlyozza a tudásnak nagy tere, a melyet átölel. Főérdeme t 
magának müvének tartalma ; de meglepő még a stílusát p

3

*) Id. m. p. XXXIII. — 3) Irodalmi kérdésekben mindazonáltal 
finom érzéke van ; igen csinosan fejtegeti pl hogy a «Kypria» nem 
Homerostól ered. (II. 117.)
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jellemző meleg hang is, a mely csak hazaszerető és erköl
csös kebelből fakadhat.

IV.
Az író erkölesiségét megtámadó kellemetlen vitát abba

hagyva azon tulajdonságaira térhetünk most már át, a melye
ket barátja és ellensége egyaránt csak magasztalva emelt ki : 
előadása módjára, nyelvére, stílusának jellemző tulajdonsá
gaira, egyszóval azokra a vonásokra, melyek őt a logogra- 
phusokkal szemben valódi irodalmi alakká, igazi prózaíróvá 
ivatták.4) Mert Herodotos nemcsak a történetírásnak, hanem 
i prózának is atyja. Ösztönszerűleg érezte, hogy a történet- 
rásnak nem a tények száraz felsorolása a czélja, hogy az 
:semények előadásába lelket kell önteni. A történetíró első 
iorban előadó ; művészeti érzéke választatja ki vele az ada- 
;okat, s ezeknek csoportosítása árulja el a történetíró jellemét. 
Viert igaz adatokkal is hamis képet adhatnak a valóról, míg 
lokszor a kevésbbé hiteles hagyományokkal kevert történeti 
tép is eltalálja az igazságot, ha a csoportosítás mögött 
íem rejlik particularis eszmék szolgálatában álló, elfogult 
rányzat.

Elhatározó befolyással volt Herodotos előadásmódjára, 
íogy mint az ión műveltség egyik képviselője ión dialek- 
usban írta meg müvét. A philosophia első kísérletei is ebben 
i nyelvjárásban nyilatkoztak, annál inkább a történet, mely 
sirájában szorosan simult az epikus költészet hagyományai- 
loz. Herodotos a négy ión nyelvjárásnak fejtegetésével2) 
lebizonyította, hogy nem csupán származása és neveltetése 
italta a logographusoktól használt dialektusnak elfogadá- 
ára, hanem gondosan tanulmányozta és czéljához képest *)

*) Ókori magasztalóit felsorolja Stein jegyzete» kiadásának elős
zavában p. XLIII ; ópúgy Abiclit p. XXVIII. — 8) I. 142.

Herodotos. d
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módosításokat is tett rajta. Megegyezik ez a régi grammatiku
sok megjegyzésével, hogy ellentétben Hekataios és H ippokra- 
TEstisztaionismusával HERODOTOs-nak dialektusa kevert, tarka 
(ποικίλη) ; mindazonáltal nem határozzák meg, hogy miféle 
módosításokat és combinatiókat csinált, s úgy látszik, hogy 
erre a kérdésre az alexandrinusok sem tudtak felelni. Ez az 
oka annak, hogy Herodotos dialektusának problémáját talán 
sohasem fogják véglegesen megoldani. Legjobb kézirataink a 
legváltozatosabb hagyományt tüntetik föl, semmiféle határo
zott szabályt nem lehet levonni belőlük ; még ugyanegy szó 
is a legkülönbözőbb formában fordul elő. Készben a tudatlan 
másolók idézték elő a zavart ; okát azonban főleg annak a 
körülménynek kell tulajdonítanunk, hogy Herodotos-nak szó
kincsére, kifejezéseire, sőt fordulataira is Homeros volt a leg
nagyobb hatással ; már pedig eposainak nyelvébe a Peisi- 
stratos redactiója nagyon sok idegen elemet kevert.

A történeti munka tartalmának taglalásakor kimutattuk, 
mennyire hasonlít szerkezete az Odysseiáréhoz ; ugyanily 
hasonlóság nyilatkozik az előadás módjában is. — A költő 
ügy mutatja be hőseinek jellemét, hogy beszélteti őket; s 
H erodotos is ezt a dramatizáló elemet vitte be történeteibe. 
A görög nép zöme még műveltségének tetőpontján sem 
becsülte sokra az írást, az élő szó hatalmának varázsa alatt 
állott mindvégig. A modern ember ügy szokta a kiváló szóno
kot jellemezni, hogy azt mondja róla: ügy beszél, mintha 
olvasná ; a régiek viszont akkor szerették az írót, ha a müve 
úgy hatott, mintha beszélne. Herodotos is érezte, hogy a 
görög ember inkább a fülének, mint a szemének befolyása 
alatt áll. A dramatizáló vonás teremtő phantasiájánnk játéka ; 
történeteinek hősei előttünk vannak, ők beszélnek, mi pedig 
hallgatjuk. Ez homerikus eljárás, melynél alig van élénkebb, 
mulattatóbb ; de bizonyára nem tudományos. Mindazonáltal 
e kis beszédek beszövésének köszönheti részben Herodotos.

I,



hogy a történetnek mint műfajnak megteremtője lett. A dia
lógusok törték meg az útját Thükydides és a többi ókori his
torikusok kidolgozott nagy beszédeinek ; ez a. modor vitte be a 
történeti müvekbe a philosophiát és ékeszólást, s az ékeszólás 
tartotta fenn az ókorban a történetet mint műfajt; ebben kü
lönbözik is leginkább a modern művektől.

A dramatizáló elem szemléltető erejének köszönheti 
Homeros, hogy jellemei plastikusan kidomborodnak ; Hero- 
D O TO s-t azonban a jellem kellő kidomborításában megakadá
lyozza gyenge psychologiája ; az egyének jellemzése Themi- 
STOKLES-t és Aristeides t  kivéve nem elég alapos, a barbárokat 
pedig többé-kevésbbé hellenizálja. Népeket már sokkal hiveb- 
ben jellemez. A lydiai, egyiptomi és skytha népek története 
csak episodok lévén műve keretében, nem igen tünteti fel 
azokat a sajátságos vonásokat, melyek őket más egyéb népek
től megkülönböztetik. Ámde a perzsákról s a görögök közül 
a spártaiakról és az athéniekről olyan hű képet ad, hogy 
találóbbat a későbbi írók sem nyújthattak. A perzsák hátrak, 
okosak, tudnak velősen beszélni és ügyesen felelni j1) de erőt
lenek, háborúba hajtani kell őket, uraikkal szemben szol
gaiak és eltűrik zsarnoki szeszélyeiket.2) Mily plastikusan 
állítja velük szembe Herorotos a dór fajnak legméltóbb kép
viselőjét, a spártait ! Néhány jellemző anekdota és találó meg
jegyzés elégséges volt, hogy fogalmat adjon nemzeti jellemvoná
saikról : büszke és független lelkületűkről, föltétien engedel
mességükről a törvénynyel szemben, bátorságukról és kitartá
sukról a harczban, rövid, de kifejező beszedmodorukról.8) Nem 
hiányzanak azonban jellemük árnyoldalai sem : az önzés, 
lassúság, bizalmatlanság, ravaszság és kétszínűség ;4) nem

I. 127. 141; VI. 1; VIII. 88 stb. — 4) III. 3δ; VII. 56.
223; IX. 113. — 3) III. 46; VII. 226; IX. 91. — 4) VI. 106; VII.
63. 108; IX. 10. stb.
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tudnak ellenállni rontó befolyásnak és megvesztegethetők ,·1) 
kegyetlenek és nincsenek részvéttel barát és ellenség iránt.2) 
Szintúgy az athéniek is szabadságszeretők, a harczban ügye
sek és bátrak, hazafiak, kik szorosan ragaszkodnak demokra
tikus alkotmányukhoz, az ellenséggel szemben kegyetlenek és 
kíméletlenek ; 3) azonban a politikában nyíltak, tevékenyek, a 
vakmerőségig vállalkozók, de állhatatlanok;4) nem annyira 
büszkék, mint hiúk ; a csatában jobban tudnak támadni, mint 
ellenállni ; 5) szokásaikban finomak, szellemesek, vendégszere
tők, bőkezűek, szükség esetén mértékletesebbek bármely más 
fajrokonuknál, s néha panhellén szellemben is tudnak gon
dolkodni.6)

A költők befolyásának lehet tulajdonítani HERODOTOs-nak 
azt a szeretetreméltó vonását is, hogy a nők történeti szerep
lését kellő figyelemre méltatja, s nem mellőzi hallgatással, 
mint Thukydides, ki még AsPASiÁ-nak sem említi meg az 
athéni világra tett hatását. A barbár nők közül a babyloniai 
N itokris7) és a massageta Tomyris8) jellemét mutatja be, 
míg velők szimben Artemisia9) királynő és a lakedaimoni 
Gorgo10) képviselik a görög typust; nem is említve azon sok 
asszonynak a nevét, a kik számos anekdotában jelentékeny 
szerepet játszanak.

A drámai elem természetes következményének tekint
hetjük, hogy H erodotos egyszerű előadásmódja mellett sok
szor nagy drámai hatást ér el, s habár a szigorú pathe- 
tikus sajátságok nem találhatók meg stílusában, gyakran 
megható pathos nyilatkozik benne. Intaphernes feleségének 
mély testvéri szeretete,n )PsAMMENiTos nyomora,12) L ykophron

») Π. 148; V. 51 ; VI. 72; IX. 82. — 2) VI. 79 ; VII. 133. 231. 
stb. — 3) V. 71 ; VII. 133. 137. — 4) V. 97 ; VI. 21. 132. — 5) I. 
143. _  «) VI. 128—130; VII. 139; VII. 59. 125. 14 4 .— ’) I. 
185. 187. — 8) I. 205—214. — 0) VIII. 99; VIII. 68. 87. 101 stb. — 
10) V. 48; VII. 239. — ” ) III. 119. — “ ) III . 14,
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szenvedése,1) Kitoisos-nak tragikus sorsa, de főleg fiának, 
Atysnak továbbá Adrastosnak halála :a) mindmegannyi meg
ható episod, melyek közvetlenül hatnak az olvasóra. Drámai 
hatás tekintetében Thukydides nem ér föl HERODOTOS-sal ; 
inkább megközelíti Xenophon.

Hasonlókép a leírás művészetében is nagy érdemet szer
zett magának Herodotos, habár nem mondhatni, hogy nagy 
mesterét, Homeros-í , utolérte volna. Nem tudta ellesni azt a 
titkot, mikép kell megjeleníteni valamely vidéket vagy 
palotát, a mint ez a művészet a homerikus eposzokban fölül- 
mulhatatlanul nyilatkozik ; a történetírás atyjának nem volt 
sok érzéke a természeti szépségek iránt és monumentális 
épületeket sem tudott leírni. Inkább érdeklik az események és 
nevezetes tettek, a melyeknek leírásában ritka élénkség és erő 
nyilatkozik. A lydiai Gyges urának hálószobájában,3) Arion 
éneke a tengeren,4) Kleobis és Biton története,5) az ál-Smer
dis megölése,6) a marathoni és termopylaii csata :7) csak 
néhány példa a sok közül, a melyekben az élénk leírás ókori 
remekei szemlélhetök.

Legvonzóbb tulajdonsága azonban a változatosság. Mü
vének nagy keretében az egész ismert világot átölelve, tár
gyának tarkasága már előlegesen is megóvta volna a nehéz
kességtől és az egyhangúságtól. Annál élvezetesebbé tette 
kilencz könyvének olvadását retrospectiv hajlama, közbeszőtt 
episodjai és sokféle tudása. A jelenben és a múltban szereplő 
államokat, királyokat, papokat, bölcseket, törvényhozókat, 
katonákat, népeket egyaránt megismerteti ; még világosabbá 
lesz képük, mivel a keretet a földrajz, vallás, barbár és mű
velt szokások leírása képezi, s fűszerezik az előadást a legen
dák, az anekdoták, a megható erkölcsi reflexiók, az érdekes

‘) III. 50—53. — a) I. 30 sk. — 3) I. 9—10. — 4) I. 24. — 
5) I. 31. — 6) III. 78. — ’) VILI 12; 210—235.
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archseologiai, irodalmi és egyéb kritikai megjegyzések, melyek 
ugyan nem mindig találók, de hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
olvasó érdekét lekössék és a mű gazdagságának hatását 
növeljék. ,

És mindazonáltal az egyszerűség jellemzi IÍERonoTos-nak 
szókincsét, mondatszerkezet, előadásának hangját és érzüle
tét; s ezzel kapcsolatban a természetesség teszi legfőbb írói 
érdemét. Alig fordul elő művében olyan szó, melyet nem 
használt volna minden művelt görög; a dagályosságot és a 
rhetorikai alakzatokat gondosan kerüli ; stílusának nincs 
mesterkélt bája : ügy ír, a mint a tárgynak megfelelő hangu
lat megkívánja. Ép azért az egyszerű hang gyakran fölemel
kedik, nemes érzülete kitör, vallásos elmélkedéseiben melan- 
cholikus színezetet nyer ; a mondat rhythmusa is megváltozik : 
sententiosus lesz, s a mondat minden egyes tagjának megvan 
a nyomatéka. De az emelkedett hang nem tart soká, képze
lete más tárgyra tér át, s a mondatok ismét szabadon sora
koznak egymás mellé. Mert ezeket is az egyszerűség jellemzi ; 
nem tömörülnek szövevényes periódusokká, hanem a termé
szetes szerénységnek megfelelőleg egyszerű szerkezetekben 
következnek egymás után. Aristoteles is megjegyzi,1) hogy 
nem kidolgozott periódusokban, hanem olyan mondatokban 
ír, melyek csak akkor végződnek, mikor az értelem is befeje
ződik (λέξις είρομένη). Csak itt-ott szakítják meg őket anako- 
luthiák és ismétlések (επαναλήψεις), melyek a régi grammati
kusoknak nagyon tetszettek. Ezért van stílusának oly tiszta 
és világos jelleme, s ritkán fordul elő hely, mely többféle 
magyarázatot engedne meg.

Előadásának természetességét növeli ama sajátsága, hogy 
higgadt tárgyilagossága mellett az m  sohasem vonul vissza, 
nemcsak saját megjegyzéseiben, hanem a párbeszédekben sem.

l) Retor, III, 9,
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ítél, következtet, conjecturákat tesz és egész világiéi fogását 
föltárja. Néha dramatizálja nézéteit ; Solon, Kröisps, a perzsa 
főurak, Artabnnm  és Dernaratos sokszor csak ő tolmácsai. 
E naiv eljárásnak tudományos eredménye az őszinteség, mely 
semmit sem titkol el, még a tudatlanságot sem. Ezen őszinte 
közlékenysége óvta meg homályos vonatkozásoktól, s az egyip 
tomi vallási szertartások kivételével nem fordul elő benne 
homályos hely. Forrásait megismerteti; elbeszéli, hogy mit 
látott vagy hallott, s nem titkolja el soha rokon- vagy ellen
szenvét. Ezért van stílusának egyénisége ; s művén az eredeti 
szellem bélyege látható. Ez a vonás különbözteti meg és emeli 
ki a logographusok közül, a kiknek merev, nehézkes, egyhangú 
stílusával szemben, ha nem is megállapodott előadás, de a 
kedelyes, csevegő és folytonos elbeszélés hangját teremtette 
meg. 8 valóban a régiek szelíd folyóhoz hasonlították nyelvét1) 
mert sohasem szenvedélyes ; nem ismeri a dialektika szabá
lyait. Ez különbözteti meg részben stílusát a TmjKYDiDES-étől. 
Nincs meg benne a compositio szigorúsága, a részek pontos 
arányossága, az okok mély fejtegetése, az események gyors 
folyama, a szigorú pathos. Valamint nem tud periódusokat 
szerkeszteni, ép úgy nem tudja a mellékes dolgokat a föese- 
mónyek alá rendelni, a lényegtelent a lényegestől megkülön
böztetni vagy elhagyni, ha az mulattató. Nem a logikus ész ural
kodik benne, hanem a szeretetreméltó ember erényei és hibái 
domborodnak ki : a vallásosság, hazafiság, naivság, kíváncsi
ság, a csodás és rendkívüli dolgok szeretete. Egyéniséget, jelen
tőségét, érdemeit és hibáit nem foglalhatom össze találóbban, 
mint hogy Cboiset tanulmányának befejező sorait idézem :2) 

«Herodotos művének megjelenése kimagasló esemény 
a görög irodalom történetében. Minthogy a görög prózának

á) Cicero -Orat. 12. — Quintilianus IX. 4. 18.
_*) Revue des tleux monde? 1800. 1. Mai p. 202. '
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első mesterműve, azt mondhatná az ember, hogy új korszakot 
alkot ; pedig inkább a végét jelöli egy kornak. Érinti ugyan 
az atticismusnak első sugara, mindazonáltal a görög fajok 
egyensúlyának és a nyelvjárások irodalmi egyenrangúságának 
korszakához tartozik. Műve az ión civiiisatiónak gyümölcse, 
e hanyatló civiiisatiónak legszebb, majdnem legutolsó ter
meké. A színházban már az atticismus uralkodik ; csakhamar 
az lesz az úr az ékesszólásban, történetírásban és philosophiá- 
ban, a legférfiasabb és legéletrevalóbb tulajdonságokat hozva 
magával. Herodotos kutató hajlama, művének hatalmas 
szerkezete és művészi stílusa által a tudós és ékesszóló tör
ténetírás felvirágzását jelöli ; de a mód, a mikép nála e tulaj
donságok nyilatkoznak, a logographusokat és a költőket jut
tatja eszünkbe. Az ókor nem nyújtja többé az epos hatása 
alatt álló történetírásnak e példáját, ezt a népies és eleven 
történetírást, a naiv és elbeszélő szónak viszhangját olyan 
korban, mikor könyvet még nem ismertek az emberek ; nem 
látja többé viszont a tudományos kíváncsiságnak, a regényes 
phantasiának, a humornak, az ösztönszerű finomságnak, az 
ártatlan jámborságnak ezen rendkívüli keverékét ; nem hallja 
többé azt az édes, folyékony, csinos történetkéket kedvelő, 
nyugodt, felváltva kedélyes és komoly, annyira mulattató ter
mészetes hangot. HERODOTOS-szal a görög históriai művészet 
megalakult; nincs még benne a teljes érettség, de igenis a 
«kedves ifjúság», hogy Homeros szavával éljek, az ifjúság ösz- 
szes bájaival és első virágában.»

V.
Hátra van, hogy Herodotos szövegének hagyományáról 

szóljunk néhány szót, s hogy felsoroljuk az irodalmunkban 
megjelent fordítási kísérleteket —  mert másnak nem nevez
hetők — valamint azon tudományos munkálatokat, melyek
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fejlődő philologíai irodalmunkban Herodotos egyéniségével 
vagy müvével foglalkoztak.

A történetírás atyja már életében híres volt Athénben, 
s halála után bizonyára műve is mindjárt közkézen forgott. 
Valószínűleg egy, vagy legfölebb két nagy irattekercsben volt 
kiadva; csak később, az alexandriai korban osztották föl 
kilenez kisebb könyve, s ez a felosztás tekintettel volt a mű 
beosztására is. így például az ötödik vagy a hatodik könyv 
fél-akkora, mint az első vagy a hetedik. — Ebben a korban 
nevezték el, mint föntebb mondottuk, a kilenez könyvet a 
Múzsák nevéről. Előbb azonban, a negyedik században Kr. e. 
valószínűleg Thukydides és Ktesias befolyása következtében, 
Herodotos elveszti népszerűségét, s az alexandrir. isok sem 
foglalkozhattak vele tüzetesebben, mert reá vonatkozó scholi- 
onjaink nincsenek. Csak sokkal később, a római rhetorikusok 
idejében olvassák ismét és különösen halikarnassosi Dionysios 
halmozza el dicséreteivel. Hadrianus császár idejében, a czi- 
kornyás, mesterkélt és elfonnyadt irodalom korában fordul
nak vissza a müveitek az egyszerű, naivitásában olyan kedves 
irólioz ; akkor sokan olvasták és magyarázgatták ; s talán e 
satnya kornak köszönhetjük, hogy írónk az utókornak telje
sen megmaradt.

Körülbelül harmincz codexünk van, mely Herodotos szö
vegét megőrizte,1) s mondhatjuk, hogy alig van ókori író, a 
kinek szövege nagyobb bajt okozott volna a kiadóknak, a co- 
dexeknek különböző hagyományai miatt. Herodotos stílusát 
jellemezve már megjegyeztük azt a zavart, mely az ő ionis- 
musa körül forog. A kéí iratok rengeteg varians lectioi között 
alig lehetne eligazodni, ha Strüwe,2) Bredow3) és Dindorf4)

*) Felsorolja és jellemzi őket Stein nagy kiadásának praefatiojá- 
ban p. V—XXXVII. — *) Quaestiones de diai. Herodoti. — 8) Quae
stionum criticarum de diai. Herod. — 4) Kiadása előszavában (Paris. 
Didót. 1844).
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nyelvészeti kutatásai nem adnának némi alapot az eligazo
dásra; habár kiinduló pontjuk jogosultságát, hogy öntudatos 
íróban ugyanegy szónak nem lehetnek különböző alakjai, 
sokan kétség’oevonták, hivatkozva újabb írók példájára, meg 
HER0 i>0T0 s-nak az euphonia iránti érzékére. A kéziratoknak 
rengeteg változatai miatt tehát valószínűleg mindörökre 
nyílt kérdés marad a dolog ; s csak az a vigasztaló, hogy az 
ingadozó hagyomány mellett a szöveg értelmében nincs 
ingadozás.

A legrégibb és legjobb herodotosi codex Florenczben a J 
Medicene (A), a tizedik századból; vannak azonban a tizen
egyedik és tizenkettedik századból is jó codexeink Rómában 
és Párisban. A jelen században egyik tudós kiadó, Gaisford 
mégis a codex Cantabriensist vagy más néven Sancroftianust 
(s) vette alapul, s öt követte Stein is régibb nagy kiadásában. 
Velők szemben azonban Abicht1) visszavívta a Mediceus 
jogát, úgy hogy az újabb STEiN-féle nagy kiadás is ezt vette 
alapul ; s e kiadónak a történetíróra vonatkozó szorgalmas 
kutatásai eredményezték kitűnő jegyzetes kiadását, valamint 
azt is, hogy az ő szövegét fogadják el mindenütt, legalább ki
induló pontul; s az ő szövegét vette alapul a. jelen for
dítás is.

Irodalmunkban sokan foglalkoztak már HERODOTOs-szal ; 
de teljes magyar HERODOTOs-unk mindeddig nem volt. — 
Molnár János az első, ki 1760-ban megjelent « A régi jeles 
épületek» czímü művében magyarul idézget HERODOTOs-ból; 
de ez csak egy pár rövid idézet, még pedig nem is görögből, 
hanem valami latin fordításból fordítva, s így ő aligha érdemli 
meg, hogy Herodotos fordítóinak sorába iktassuk. —  Szabó 
István tulajdonkép az első fordítója ÜERODOTOs-nak, ki a ter- *)

*) Die Texteskritik im  Herod. Geschichtswerk (Philologus. 1864.) 
és: De codicum Herodoti fide atque auctoritate (Calvary. 1869).
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mopylaii csatának leírását (VII. 207—226) karancstájék 
palócz nyelven közölte.1) E curiosumot követte 1839-ben 
Szabó JózsEF-től2) és 1857-ben H unfalvy PÁL-tól3) egynéhány 
fejezetnek a fordítása. Első, ki egész könyvet fordított B artal 
Antal; 1862-ben jelent meg tőle a VIII. könyv (Uránia); 
1863-ban a IX. könyv (Kalliope), melyet Veres iGNÁczczal 
ketten fordítottak. Az I. könyvet lefordította Szabó Károly és 
T ipka Antal is, de fordításuk kéziratban maradt.

Midőn a M. T. Akadémia kebelében a classica-philologiai 
bizottság megalakult, egyebek közt egy teljes magyar H ero- 
dotos is került a forum elé. Beküldte volt az Akadémiának 
a nagyszebeni pentas (t. i. Veres Ignácz és philologus tanár
társai) ; azonban e fordítás oly lényeges hibákban leiedzett, 
hogy a bizottság semmi szín alatt el nem fogadhatta. Azóta 
Télfy Iván, ki már 1863-ban lefordította volt a skythákra vo
natkozó összes fejezeteket, megindította magyar ÜERODOTOs-a 
megjelenését a Lahpel féle fordítási gyűjteményben. Csak
hogy ezt a magyar nyelv szellemét semmibe sem vevő, 
szolgai hűség jellemzi, úgy hogy e fordítás készítése alkal
mával tekintetbe venni nem vaia tanácsos. Iskolai czélból 
indult meg végül a D ávid IsrvÁN-féle szemelvényes fordítás ; 
de csak azokat a részeket közli, melyek a D ávid IsTVÁN-féle 
HERODOTos-szemelvényekben4) foglaltatnak.

A történetíróra vonatkozó philologiai irodalmunknak 
szegénységét nagyon felpanaszolta 1879-ben F ináczy E rnő ; *)

*) Megjelent a «Tudományos Gyűjtemények »-ben 1836. II. 78— 
84. 1.

3) III. 80—82. Athenaeum 1839. I. 855. 1.
8) I. 107—111. Magyar Nyelvészet. 1857. 450. 1.
4) Megjelent Budapesten, Eggenberger, 1880. Azóta uj kiadást is 

ért. Ugyané kiadótól megjelent egy másik szemelvényes gyűjtemény 
is a Lautier czégnél. 1887.

"’) Egyetemes Philologiai Közlöny III. p. 480,



BEVEZETÉS.

s az azóta lefolyt decenniumban is csak elvétve jelent meg 
néhány értekezés. — Egybeállítom itt időrendben mindazon 
tanulmányokat és kisebb czikkeket, a melyek Herodotos-ioI a 
jelen évig megjelentek.

1794. Molnár János : Herodotus. Magyar Könyvesház. VI. szak. 
pag. 71.

1835. Hole'czy M. : Herodotus a scykhákról. Tud. Gyűjt. IX.. 
pag. 85. -»

1856. Wenczel Gusztáv : Felolvasta-e Herodotus történeti m unká
já t az olympiai játékok alkalmával ? Magyar Sajtó. 202. szám.

1857. T. : Hérodotosz (születése és halálozása idejére nézve). 
Magyar Nyelvészet, p. 79.

1861. Szepesi J .:  Bégiek véleménye a föld és ég alakjairól Hero- 
dot szerint. A pesti kegyesrendi gymnasium értesítvénye az 1860—61. 
évről.

1873. Garam i Rikárd : Herodotos életrajza Stein nyomán. Mel
léklet a Magyar Tanügy 1873. V. füzetéhez.

1875. Garami R ikárd: Herodotos dialectusa. Budapest.
1877. Rosenauer K ároly:  Hérodotosz nyelve, összehasonlítva az 

attikai nyelvvel és Homérosz nyelvével. A beszterczebányai ág. h. ev. 
V. osztályú gymnasium értesítvénye az 1876—77. tanévről.

1879. Fináczy E rnő: Gymnasiuini classikusok. IV. Herodotus. 
Egyetemes Philologiai Közlöny III. 480— 483.

1883. Gere'b József : Herodotos vallási és ethikai elvei. Budapest. 
Athen seum.

Gere'b József: Készletek a Herodotoshoz való prseparatiókból. 
A budapesti m. kir. tanárképzöintézeti gyakorló főgymnasium értesí
tője az 1882/83. tanévről.

Bourndz E rnő: Herodotus földrajza. A brassai róm. katli. főgym
nasium értesítője az 1882/3. és 1883/4. tanévről.

1886. Fröhlich Róbert : A géták (Her. IV. 93 sk.). Egyetemes 
Philologiai Közlöny. X. p. 11—-25

1887. Thewrewk Árpád : Francala ítélet Herodotosról. Hazánk és 
külföld. H. évf. 12. szám.

1888. Weiss Rezső: Egy ellenmondás Herodotosnál (I. 111). 
Egyetemes Philologiai Közlöny XII. p. 157—158.

1889. Fröhlich Róbert: Herodotos pontosi útja. A budapesti ág. 
hitv. evang. főgymnasium értesítője az 1888 9. tanévről.

1890. Fröhlich Róbert: Herodotos keleti útja. A budapesti ág. 
hitv. evang. főgymnasium értesítője az 1889—90. tanévről.

Kovács Dániel : Herodotos szerepe a vallás-erkölcsi nevelésben. 
A székely-udvarhelyi ev. ref. collegium, értesítője az 1889—90. iskolai 
évről.
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Az első könyv tartalma,

Bevezetés. A régi viszálkodás Európa és Ázsia között; kölcsö
nös sérelmek (1—5). Lydia története; a régibb dynastia: Kandaules 
és Gyges (6—13). A négy első mermnada király; háború Miletos 
ellen (14—22). Arion csodálatos megmenekülése (23—24). Alyattes 
ajándékai Delphoiban; Kroisos beszélgetése Biassal és Solonnal, 
(25—33). Kroisos álma ; a pbrygiai Adrastos ; vadkanvadászat ; Atys | 
és Adrastos halála (34—35). Kroisos kérdései a különböző jós
helyekhez; delphoibeli kérdései (46—55). A dór és ión faj; a pe- 
lasgok és nyelvük (56—58). Athén története és a pártoskodások 
Peisistratos alatt (56—64). Spárta története ; Lykurgos reformjai ; 
háború Tegea ellen; Orestes csontjai (65—68). Szövetség Kroisos 
és Spárta között ; kölcsönös ajándékok (69—70). Kroisos hadmenete 
a perzsák ellen ; Sandanis lebeszéli ; a menekülő skythák és a méd 
háború; napfogyatkozás (71—74). Kroisos betör Kappadokiába; csata 
és visszavonulás ; a második csata Sardis mellett ; Kroisost megverik 
és ostrom alá fogják (75—80). Villongás Argos és Spárta között 
(81—82). Sardis bevétele ; az elfogott Kroisos a máglyán ; csodálatos 
megmenekülése (83—87). Kroisos Kyrosnál; vádja a delphoibeli jós
hely ellen; ennek válasza (S8—91). Kroisos fogadalmi ajándékai; 
Alyattes sírja; lydiai szokások; a tyrrhenusok kivándorlása (92—94).

Méd-perzsa történet. Az assyriai birodalom szétbomlásává méd 
Deiokes és alapító tettei (95—101). Phraortes ; Kyaxares ; a skythák 
Előázsiában (102—106). Astyages álmai; Kyros születése és meg 
menekülése (107— 113). Kyros ifjúsága; fölismertetése ; Jiarpagos meg
büntetése (114—119). Astyages Kyrost Perzsiába küldi; Harpago? 
bosszúja; Perzsia elpártol Astyagestől, a ki trónját is elveszti (120—
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130).|̂ A perzsák vallása és szokásai (131—140). Az iónok és aeolok 
Ázsiában; veszedelmes helyzetük; a tizenkét ión város (141—148). 
Az aeol városok (149—151). Kyros visszautasítja Spárta beavatkozá
sát; Paktyes lázadása; Kroisos kérelme a lydiaiak érdekében (152— 
156). Paktyes kiszolgáltatása ; Aristodikos és a branchidák jóslata 
(157—160). A phokaiaiak és a többi iónok sorsa (161— 170). A ká- 
í'iaiak és lykiaiak (171—176).

Babylon története. A város leírása (177—183). Nitokris királynő 
építkezései (184—187). Kyros a Gyndes mellett; Babylon ostroma és 
elfoglalása (188—191). Babylon földje és a nép szokásai (192—200). 
Kyros hadmenete a massageták ellen. Az Araxes ; a Kaspi tenger ; 
a Kaukázus (201—203). Tomyris és Kyros; hadi tanács (204— 207). 
Kyros álm a; Tomyris fiának, majd Kyrosnak halála (208—214). 
A massageták szokásai (215 — 216).

A második könyv tartalma.

Kambysesn jk, Kyros fiának hadi készülődése Egyiptom ellen (1); 
Bizonyítékok Egyiptom népének ősi származása mellett (2—3). Első 
egyiptomi találmányok ; alsó Egyiptom földjének eredete és sajátságai 
(4—-9); a Nilus áradásai; a delta (10—16). A Nílus ágai (17). 
A Nilus áradásainak okai (18—27(). A Nilus forrásai és folyása 
(28—30). Nyugati folyása a uausamonok szerint (31—33). Folyása 
egybevetve az Istroséval (34).

Egyiptom leírása. A lakosok különös szokásai (35—37). A bikák 
és tehenek szentsége ; áldozásuk és eltemetésük (38—41 ). Juhok és 
kecskék; Osiris és Isis; Zeus (42); Herakles (43— 45); Pan (46); 
Dionysos tisztelete (47). Ennek behozatala Görögországija (48—49). 
A görög istenek egyiptomi eredete (50—51). A pelasgok ősi vallása 
(52). Homeros és Hesiodos m int theologusok (53). A dodonai jóshely 
eredete (54—57). A hat legkiválóbb egyiptomi ünnep (58—64).

Az egyiptomi állatok ápolása (65). Macskák, kutyák, egerek
1*
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(66—67). A krokodil (68—70). A vízi ló (71). A vidra és a halak 
(72). A phönix-madár (73). Kígyók (74—75). Az íbisz (76).

Az egyiptomiak egyéb szokásai ; találkozás és lakoma (77—78). 
Dalaik ; a Linos-dal (79) ; találkozás az utczán (80). Öltözet (81). 
Jóslás (82—83). Orvoslás (84). Temetés, bebalzsamozás _(S5—90). Per
seus Egyiptomban (91). Alsó Egyiptom földjének egyéb sajátságai 
(92—98).

Egyiptom története. Menes és Moiri? (99—101). Sesostris és fia 
Pheron (102—111). Proteus; a Helenére vonatkozó hagyományok 
(112—120). Rhampsinitos (121—123). A pyramisépítő királyok; Cheops 
és Chephren (124—128). Mykerinos és leánya; a harmadik pyramis; 
Ehodopis (129— 135). Asychis király és pyramisai (136). Anysis király 
és az aithiopiai uralom (137—140). Sethos és az assyriaiak betörései 
(141). Egyiptom történetének és isteneinek ősisége (142—146). A ti
zenkét királyság; a labyrinth és Moiris tava (147— 150). ■ Psammeti- 
clios; a szentély Buto városában (151—157). Nekos és csatornája; 
Psammis és az elisiek (158—160). Apries király; Amasis lázadása és 
győzelme; a harczosok osztálya (161—171). Amasis jelleme (172— 
174). Viszonya és rokonszenve a görögökhöz (175—182).

A harmadik könyv tartalma.

Kambyses király története. Hadmenete Egyiptom ellen ; az 
indító okok (1—3). Phanes szökése. A Syriából Egyiptomba vezető 
út ; szövetség az arabokkal (4—9). A pelusioni csata ; az ország elfog
lalása; Psammenitos sorsa; Amasis hullája (10— 16). fladmenet az 
nithiopiaiak és ammoniusok ellen (17—26). Kambyses Memphisben; 
Apis megsebesítése ; őrjöngései ; testvérgyilkossága (27—30). Kambyses 
megöli nejét, lelövi Prexaspes fiát; dühöngése Kroisos ellen (31 — 
36). Sírok és templomok kigúnyolása; a vallási türelmesség (37—38). 
Polykrates szerencséje ; Amasis levele (39—43). Lakedaimon had
menete Samos ellen (44—47). Samos és Korinthos ellenségeskedése ; 
Periandros és fia (48—53). Lakedaimon hadjárata Samos ellen foly-

i l
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tatva (54—50). Az elűzött samosiak sorsa ; építkezések Samosban 
(57—60). Az ál-Smerdis ; Kambyses halála (61—66).

Otanes és leánya ; a hét perzsa összeesküvése (67—73). Prexas- 
pes vallomása és halála (74—75). Az ál-Smerdis bukása.és a mágu
sok leölése (76—79). A hét perzsa tanácskozása az államformák 
fölött; Oibares cselfogása; Dareios király lesz (80—87). A perzsa 
birodalom felosztása húsz adó-járásra (88—97). Az indusok; a hangyák
tól rabolt arany (98—105). A föld széleinek becses tei'mékei (106 — 
116). A perzsa birodalom egyéb jövedelmei (117). Intaphernes, Oroi- 
tes és Polykrates halála (118—128). Demokedes, görög orvos törté
nete (129—138). Syloson; a perzsák Samosban (139—149). Babylon 
elpártolása ; a város ostromlása ; Zopyros csele ; a város elfoglalása 
(150—160).



Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο Υ

A.

Κ Α Ε Ι  Ω.

1 Ηροδότου Άλικαρνηασέος ίστοριης άπόδεςις ήδε, ώς μήτε 
τά γενόμενα ές ανθρώπων τώ χρόνω εξίτηλα γένηται, μήτε έργα 
μεγάλα τε καί θωμαστά, τά μέν Έλλησι τά δέ βαρβάροισι άπο- 
δεχθέντα, άκλεά γένηται, τά τε άλλα καί δι’ ήν αιτίην ίπολέμησαν 
άλλήλοισι.

[Ιερσέων μέν νυν οί λόγιοι Φοίνικας αιτίους φασί γενέσθαι 
τής διάφορης, τούτους γάρ από Γής Ερυθρής καλεομένης θα
λάσσης άπικομένους επί τήνδε τήν »θάλασσαν καί οικήσαντας 
τούτον τον χώρον τον καί νυν οίκέουσι, αυτίκα ναυτιλίησι μάκρη σι 
επιθέσθαι, άπαγινέοντας δέ φορτία Αιγύπτιά τε καί Ασσυρία τη 
τε άλλη έσαπικνέεσθαι καί δη καί ες "Αργος, το δέ Αργος τούτον 
τον χρόνον προεΐχε άπασι των εν τη νυν Ελλάδι καλεομένη χώρη. 
άπικομένους δέ τούς Φοίνικας ες δή το Αργος τούτο διατίθεσθαι 
τον φόρτον, πέμπτη δέ ή έκτη ήμερη άπ’ ής άπίκοντο, έςεμπολη- 
μένων σφι σχεδόν πάντων, έλθεΐν επί τήν θάλασσαν γυναίκας 
άλλας τε πολλάς καί δή καί τού βασιλέος θυγατέρα, το δέ οί 
ούνομα είναι, κατά τώυτό το καί Έλληνες λέγουσι, ’Ιούν τήν Ινά
χου. ταύτας στάσας κατά πρύμνην τής νέος ώνέεσθαι των φορτίων 
των σφι ήν θυμός μάλιστα- καί τούς Φοίνικας διακελευσαμέ- 
νους όρμήσαι έπ’ αύτάς. τάς μέν δή πλεύνας τών γυναικών 
άποφυγείν, τήν δέ Ίούν συν άλλησι άρπασθήναι. έσβαλομένους

2 δέ ες τήν νέα οίχεσθαι άποπλέοντας επ’ Αίγύπτου. ουτο» μέν 
Ίοδν ες Αίγυπτον άπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, ουκ ως Έλλη
νες, καί τών αδικημάτων πρώτον τούτο άρςαι. μετά δέ ταύτα



HERODOTOS TÖRTÉNETI KÖNYVEI.

ELSŐ KÖNYV.

A halikarnassosi Herodotosnak kutatásai össze vannak itt 
gyűjtve, hogy sem az emberek cselekedetei idővel feledésbe ne 
menjenek, sem azok a csodálatos nagy tettek, melyeket egyrészt a 
görögök, másrészt a barbárok vittek véghez, nyomtalanul el ne 
veszszenek ; valamint az se, hogy miért harczoltak egymással.

A perzsa történettudósok azt mondják, hogy a phoinikiaiak 
voltak a viszálkodás okai ; mert a mint ezek az úgynevezett Vörös 
tenger vidékéről a mi tengerünkhöz jöttek 1 és azon a vidéken, a 
hol most is laknak, letelepedtek, rögtön nagy hajós-vállalatokba 
fogtak, s egyiptomi meg assyriai árukat szállítva, a többi között 
Argosba is eljutottak. Argos ebben az időben a most Hellasnak 
nevezett ország minden vidéke fölött kivált. A phoinikiaiak tehát 
eljöttek Argosba, s itt kirakták áruikat. 2 Megérkezésük után az 
ötödik vagy hatodik napon, mikor már majdnem mindent eladtak 
volt, sok mindenféle asszony jött a tengerhez; a többi között a 
király leánya is ; neve a görög hagyományokkal is megegyezőleg 
Io vaia, Inachos leánya.s Ezek ott a hajó hátsó részén tetszésük 
szerint vásárolgattak az árukból ; a phoinikiaiak pedig egymást 
buzdítgatva rájuk rohantak. Az asszonyok nagy része elmene
kült, Io azonban másokkal együtt rabbá lett ; bevonszolták őket a 
hajóba, és elvitorlázva Egyiptomba mentek. A perzsa hagyomány 2 

szerint így jutott Io Egyiptomba ; nem pedig úgy, a mint a görö
gök beszélik ; * s ez volt a sérelmek kezdete. Nemsokára egyné-

K L E I  0 .



8 ΊΙΙΌΛΟΐον A.

Ελλήνων τινάς (ού γάρ έ'χουσι τουνομα άπηγήσασθαι) φασι 
τής Φοινίκης ές Τύρον προσσχόντας άρπάσαι τού βασιλέος 
Γην θυγατέρα Ευρώπην, ε’ίησαν δ’ αν ουτοι Κρήτες. ταΰτα μέν 
δή ίσα προς ίσα σφι γενέσθαι, μετά δε ταϋτα Έλληνας αιτίους 
της δεύτερης άδικίης γενέσθαι- καταπλώσαντας γάρ μακρή νηί 
ές Αίάν τε την Κολχίδα και επί Φάσιν ποταμόν, ένθεύτεν, 
διαπρηξαμένους καί τάλλα των εινεκεν άπίκατο, άρπάσαι του 
βασιλέος την θυγατέρα Μηδείην. πέμψαντα δέ τον Κόλχων 
βασιλέα ές τήν Ελλάδα κήρυκα αίτέειν τε δίκας της αρπαγής καί 
άπαιτέειν τήν θυγατέρα, τούς δέ ύποκρίνασθαι ώς ουδέ εκείνοι 
Ιούς της Αργείης έ'δοσάν σφι δίκας τής αρπαγής- ουδέ ών αυτοί

3 δώσειν έκείνοισι. δευτέρη δέ λέγουσι γενεή μετά ταϋτα Αλέξανδρον 
τον Πριάμου, άκηκοότα ταϋτα, έθελήσαί οί έκ τής 'Ελλάδος δι’ 
αρπαγής γενέσθαι γυναίκα, έπιστάμενον πάντως δτι ου δώσει δί
κας· ουδέ γάρ εκείνους διδόναι. ουτω δή άρπάσαντος αυτού 
Ελένην, τοΐσι Έλλησι δόξαι πρώτον πέμψαντας αγγέλους άπαι- 
τέειν τε Ελένην καί δίκας τής αρπαγής αιτέειν. τούς δέ, προϊσχο- 
μένων ταϋτα, προφέρειν σφι Μηδείης τήν αρπαγήν, ώς ου δόντες 
αυτοί δίκας ουδέ έκδόντες άπαιτεόντων βουλοίατό σφι παρ’ άλλων

4  δίκας γίνεσθαι. μέχρι μέν ών τούτου άρπαγάς μούνας είναι παρ’ 
άλλήλων, το δέ από τούτου Έλληνας δή μεγάλως αιτίους γενέσθαι- 
προτέρους γάρ άρξαι στρατεύεσθ-αι ές τήν Ασίην ή σφέας ές τήν 
Ευρώπην, το μέν νυν άρπάζειν γυναίκας άνδρών άδικων νομιζειν 
έ'ργον είναι, το δέ άρπασθεισέων σπουδήν ποιήσασθαι τιμωρέειν 
άνοήτων) το δέ μηδεμίαν ώρην έ'χειν άρπασθεισέων σωφρόνων 
δήλα γάρ δή δτι, εί μή αύταί έβουλοντο, ουκ αν ήρπάζοντο. σφέας 
μέν δή τούς έκ τής Ασίης λέγουσι ΓΙέρσαι άρπαζομ,ενέων των 
γυναικών λόγον ουδένα ποιήσασθαι, Έλληνας δέ Λακεδαιμονίης 
εινεκεν γυναικος στόλον μέγαν συναγειραι καί έ'πειτα έλθόντας ές 
τήν Ασίην τήν Πριάμου δύναμιν κατελείν. άπσ τούτου αίεί 
ήγήσασθαι το Ελληνικόν σφίσι είναι πολέμιον- τήν γάρ Ασίην 
καί τα ένοικέοντα έ'θνεα [βάρβαρα] οίκηιεϋνται οί Πέρσαι, τήν δέ 
Ευρώπην καί το Ελληνικόν ήγηνται κεχωρίσθαι.

5 Ουτω μέν Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι, καί διά τήν Ιλίου αλω- 
σιν ευρίσκουσι σφίσι έοϋσαν τήν αρχήν τής έ’χθρης τής ες τούς



liány görög — a nevöket nem tudják megmondani — - Phoini- 
kiába, Tyrosba hajózván, elrabolták a királynak leányát, Europèi 
Ezek talán krétaiak voltak,6 s így fizették vissza a kölcsönt. Később 
azonban a görögök voltak a második sérelem okai ; mert egy liosz- 
szú hajón a kolcliisi Aiába és a Phasis folyóhoz jutván,6 s minden 
dolgukat, a miért jöttek, elvégezvén elrabolták Medeiát, a király
nak leányát. A kolcliisi király követet küldött Görögországba, 
hogy kérjen elégtételt a rablásért és kérje vissza a leányt ; de a 
görögök azt felelték, hogy ők sem kaptak elégtételt az argosi Io 
elrablásáért ; nem adnak hát ők sem. A hagyomány szerint egy 3 

nemzedékkel később Alexandros, Priamos fia, hallván e dologról, 
rablás útján akart magának Görögországból asszonyt szerezni. 
Előre tudta, hogy nem kell elégtételt adnia, minthogy azok sem 
adtak. Mikor tehát ily módon elrabolta Helenét, a görögök elha
tározták, hogy először követeket küldenek Helenét visszakérni és 
a rablásért elégtételt követelni. De ezeknek, midőn ilyes feltéte
lekkel állottak elő, felhányták Medeia elrablását ; hogy noha ők 
maguk elégtételt nem adtak s a leányt kértükre nem szolgáltat
ták ki, mégis azt akarják, hogy mások elégtételt adjanak nekik. 
Idáig tehát csak kölcsönös rablások fordultak elő közöttük ; ezután 4 

azonban kiváltkép a görögök voltak a viszály okai ; a mennyiben 
ők hamarabb kezdtek háborút viselni Ázsia ellen, mint ez Európa 
ellen. Az ázsiaiak különben is úgy gondolkoznak, hogy bár igaz
ságtalan dolog asszonyokat rabolni, de csak esztelen ember ipar
kodik az elrablottakért bosszút állani; okos ember nem törő
dik velük. Mert az bizonyos, hogy nem rabolták volna el őket, 
ha maguk is nem akarják vaia. Az ázsiaiak tehát, a perzsák állí
tása szerint, mit sem törődtek az asszonyok elrablásával ; a görö
gök azonban az egy lakedaimoni asszony miatt egész nagy hajóha
dat gyűjtöttek és Ázsiába rontván, Priamos birodalmát feldúlták. 
Ezen idő óta azt hiszik, hogy a görög nép nekik ellenségük. A per
zsák ugyanis Ázsiát és az ott lakó barbár népeket a magukénak 
tekintik ; Európa azonban és a görög nép felfogásuk szerint két 
különböző dolog.

A perzsák szerint így történt volna a dolog, és ők valóban 5 

Ilion elfoglalásában találják a görögök ellen táplált ellenséges in-
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Έλληνας, -spi δέ της Ιούς ουκ δμολογέουσι Πέρσησι οίίτω Φοί
νικες- 0 Ò γάρ αρπαγή σφεας χρησαμένους λέγουσι άγαγεΐν αυτήν 
ές Αίγυπτον, άλλ’ ώς έν τψ Αργεί έμίσγετο τψ ναυκλήρψ τής νεός* 
έπεί δ’ έ'μαθε έγκυος έοϋσα, αίδεομένη τους τοκέας ουτω δή εθε
λοντήν αυτήν τοϊσι Φοίνιςι συνεκπλώσαι, ώς αν μή κατάδηλος 
γενηται.

Ταύτα μέν νυν ΓΙέρσαι τε καί Φοίνικες λέγουσι. εγώ δε περί 
μεν τούτων ούκ έρχομαι έρέων ώς ουτω ή άλλως κως ταϋτα εγέ- 
νετο, τον δέ οίδα αΰτός πρώτον ΰπάρςαντα αδίκων έργων ές τους 
Έλληνας, τούτον σημήνας προβήσομαι ές το πρόσω τού λόγου, 
ομοίως σμικρά καί μεγάλα άστεα ανθρώπων έπεξιών. τά γάρ το 
πάλαι μεγάλα ήν, τά πολλά σμικρά αυτών γέγονε* τά δε έπ’ έμεΰ 
ήν μεγάλα, πρότερον ήν σμικρά. τήν άνθρωπηίην ών έπιστάμενος 
ευδαιμονίην ουδαμά έν τώυτώ μένουσαν, έπιμνήσομαι άμφοτέρων 
ομοίως.

Κροίσος ήν Αυδός μέν γένος, παίς δέ Άλυάττεω, τύραννος 
δέ εθνέων των εντός "Αλυος ποταμού, δς ρέων από μεσαμβρίης 
μεταξύ Συρίων τε καί Παφλαγόνων έςίει προς βορέην άνεμον ές 
τον Ευςεινον καλεόμ,ενον πόντον, ουτος ό Κροίσος βαρβάρων 
πρώτος των ημείς ίδμεν τούς μέν κατεστρέψατο Ελλήνων ές 
φόρου απαγωγήν, τούς δέ φίλους προσεποιήσατο. κατεστρέψατο 
μέν Ιωνάς τε καί Αίολέας καί Δωριέας, τούς έν τή Ασίη, 
φίλους δέ προσεποιήσατο Λακεδαμονίους. προ δέ τής Κροίσου 
αρχής πάντες Έλληνες ήσαν έλεύθεροι- τό γάρ Κιμμερίων 
στράτευμα τό έπί τήν Ίωνίην άπικόμενον Κροίσου έόν πρε- 
σβύτερον ού καταστροφή εγένετο τών πολίων άλλ’ ές έπι- 

7 δρομής αρπαγή, ή δέ ήγεμονίη ουτω περιήλθε, έούσα Ήρακλει- 
δέων, ές το γένος τό Κροίσου, καλεομένους δέ Μερμνάδας. ήν 
Κανδαύλης, τον οί "Ελληνες Μυρσίλον ονομάζουσι, τύραννος Σαρ- 
δίων, απόγονος δέ Αλκαίου τού Ήρακλέος. Αργών μέν γάρ ό Αίνου 
τού Βήλου τού Αλκαίου πρώτος Ήρακλειδέων βασιλεύς έγένετο 
Σαρδίων, Κανδαύλης δέ ό Μύρσου ύστατος. οί_ δέ πρότερον ' 
Αγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης τής χώρης ήσαν απόγονοι Λυ- 
δού τού Ατυος, άπ’ δτευ ό δήμος Αύδιος έκλήθη ό πας 
ούτος, πρότερον Μηίων καλεόμενος. παρά τούτων Ήρα- 
κλείδαι έπιτραφθέντες εσχον τήν άρχήν έκ θεοπροπίου, έκ 
δούλης τε τής Ίαρδάνου γεγονότες καί Ήρακλέος, άρςαν- 
τες μέν έπί δύο τε καί είκοσι γενεάς άνδρών ετεα πέντε



dulatnak eredetét. De lót illetőleg a phoinikiaiak a perzsáktól el- 
térőleg mást mondanak. Szerintük u. i. nem rablás utján került 
a leány Egyiptomba, hanem hogy Argosban viszonya volt a hajó 
tulajdonosával ; mikor pedig észrevette, hogy más állapotban van, 
szüleitől féltében önként hajózott el a phoinikiaiakkal, nehogy a 
dolog nyilvánvalóvá legyen.

Ezt mondják a perzsák és a phoinikiaiak. Én azonban nem 
arról akarok beszélni, vajon így vagy amúgy történt-e a dolog, ha
nem a kiről tudom, hogy először járt el jogtalanul a görögökkel 
szemben, erről emlékezem meg, úgy megyek tovább a történetben, 
s ebben nagy és kis államokról egyaránt szólni fogok. Mert a melyek 
régente hatalmasak voltak, azoknak nagy része kicsivé törpült ; míg 
azok, melyek az én időmben virágzottak, azelőtt nem voltak erő
sek. Azon meggyőződésben tehát, hogy az emberi boldogság nem 
állandó, egyaránt ki fogok terjeszkedni mindkettőre.

A lydiai eredetű Kroisos, Alyattes fia, a Halysnak innenső 6 

partján lakó népek fölött uralkodott. Ez a folyam Syria és Paphla
gonia7 között délről északra folyván, az úgynevezett Euxeinos 
tengerbe ömlik. Ez a Kroisos volt a barbárok közt tudomásunk 
szerint az első, ki a görögök egy részét adófizetésre kényszerítette, 
míg a másik részszel barátságot kötött. Az iónokat, asolokat és az 
ázsiai dórokat leigázta ; a lakedaimoniakkal pedig jó viszonyban 
volt. Kroisos uralkodása előtt a görögök mind függetlenek valá- 
nak ; mert a kimmeriaiaknak Ioniába törő liadmenete Kroisos 
ideje előtt történt, s nem igázta le a városokat, hanem csak rabló
portyázás volt. Az uralom, mely a herakleidáké vaia, a következő. 7 

kép jutott Kroisos nemzetségére, az úgynevezett menanadákra. 
Kandaules, Sardisnak királya, kit a görögök Myrsilosriak neveznek, 
Alkaiostól, Herakles8 fiától származott. Ugyanis Agron,Ninosnak 
fia, Belosnak unokája, Alkaiosnak dédunokája, a herakleidák kö

pött első királya volt Sardisnak ; Kandaules pedig Myrsos fia 
az utolsó.9 Agron előtt az ezen ország fölött uralkodók Lydosnak, 
Atys fiának, valának utódai, s róla nevezték el az egész népet ly- 
cliainak, melyet előbbb maioniainak hívtak. Ez az uralmat isteni 
jóslat folytán a herakleidákra bízta, a kik Jardanos egy szolganő
jétől 10 és Heraklestcl származtak. Huszonkét nemzedéken át, öt-
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ti καί πεντακόσια, παΐς παρά πατριός έκδεκόμενος τήν αρχήν, 
8 μέχρι Κανδαύλεω του Μύρσου. ουτος δή ών ό Κανδαόλης ήρά- 

-Jí>r( τής έωυτού γυναικός, έρασθείς δέ ένόμιζέ οί είναι γυναίκα 
πολλόν πασέων καλλίστην. ώστε δέ ταύτα νομίζιυν, ήν γάρ οί 
τών αίχμοφόρων Γύγης ό Δασκόλου άρεσκόμενος μάλιστα, 
τούτφ τψ Γόγη καί τα σπουδαιέστερα τών πρηγμάτων ϋπερε- 
τίθετο ό Κανδαύλης καί δή καί το είδος τής γυναικός υπέρ- 
επαινέων. χρόνου δέ ού πολλοί) διελθόντος (χρήν γάρ Καν- 
δαόλη γενέσθαι κακώς) έ'λεγε προς τον Γύγην τοιάδε. «Γόγη, 
ου γάρ σε δοκέω πείθεσθαι μοι λέγοντι περί του εϊδεος τής 
γυναικός (ώτα γάρ τυγχάνει άνθρώποισι έόντα άπιστότερα 
οφθαλμών), ποίεε δκως εκείνην θεήσεαι γυμνήν.» ό δ’ άμ- 
βώσας είπε «δέσποτα, τίνα λέγεις λόγον ουκ υγιέα, κελεύων 
με δέσποιναν τήν έμήν θεήσασθαι γυμνήν ; αμα δέ κι ίλών ι 
έκδυομένω συνεκδύεται καί τήν αιδώ γυνή, πάλαι δέ τα καλά 
άνθρώποισι έςεύρηται, εκ τών μανθάνειν δει* έν τοΐσι εν 
τόδε έστί, σκοπέειν τινά τα έωυτού. εγώ δέ πείθομαι εκείνην 
είναι πασέιον γυναικών καλλίστην, καί σέο δέομαι μή δεέσθαι 

 ̂ ανόμων.» ό μέν δή λέγων τοιαύτα άπεμάχετο, άρρωδέων μή 
τί οι ές αυτών γένηται κακόν, ό δ’ άμείβετο τοίσιδε. «θάρσεε, 
Γόγη, καί μή φοβεύ μήτε εμέ, ώς σέο πειρώμενον λέγω 
λόγον τόνδε. μήτε γυναίκα τήν έμήν, μή τί τοι έ£ αυτής 
γένηται βλάβος. αρχήν γάρ εγώ μηχανήσομαι οιίτιο ώστε μηδέ 
μαθεϊν μιν οφθείσαν υπό σεϋ. εγώ γάρ σε ές το οίκημα έν 
τψ κοιμώμεθα δπισθε τής άνοιγομένης θόρης στήσο). μετά δ’ 
εμέ έσελθόντα παρέσται καί ή γυνή ή έμή ές κοϊτον. κεΐται 
δέ αγχού τής έσόδου θρόνος- έπί τούτον τών ίματίων κατά εν 
έκαστον έκδύνουσα θήσει, καί κατ’ ήσυχίην πολλήν παρέςει 
τοι θεήσασθαι. έπεάν δέ από τού θρόνου στείχη έπί τήν εϋνήν 
κατά νώτου £ε αυτής γένη, σοί μελέτιο τό ένθεύτεν δκως μή 

10 σε οψεται ιόντα διά θυρέων.» ό μέν δή ώς ουκ εδύνατο 
διαφυγεΐν, ήν έτοιμος" ό δέ Κανδαύλης, έπεί έδόκεε ώρη τής 
κοίτης είναι, ήγαγε τόν Γόγεα ές το οίκημα, καί μετά ταύτα 
αΰτίκα παρήν καί ή γυνή, έσελθούσαν δέ καί τιθείσαν τα ειματα 
έθηεΐτο ό Γύγης. ώς δέ κατά νώτου έγένετο ίοόσης τής γυναικός 
ές τήν κοίτην, -άπεκδύς έχώρεε εςω, καί ή γυνή έπορά μιν έςιόντα- 
μαθούσα δέ το ποιηθέν έκ τού άνδρός ούτε άνέβωσε αίσχυνθεΐσα 
ούτε εδοςε μαθεϊν, έν νόω ε'χουσα τίσεσθαι τον Κανδαόλεα.
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százöt évig uralkodtak ezek, apáról fiúra szállván az uralom Kan- 
daulesig, Myrsos fiáig." Ez a Kandaules tehát szenvedélyesen sze- ® 
rette nejét, s e szerelmében azt hitte, hogy az ő felesége a legszebb 
asszony a világon. Ebben a hitében Kandaules, minthogy egyik 
testőrét, Gygest, Daskylos fiát, nagyon kedvelte, s ezzel a Gyges- 
sel komolyabb ügyeit is megbeszélte, még felesége szépségét is 
nagyon magasztalta előtte. Nem sok idő múlva — mert Kandau- 
lesnek vesztét akarta a sors -—így szólította meg Gygest : «Ügy 
látszik, hogy te nem hiszed, a mit én feleségem szépségéről neked 
mondok ; mert az embernek fülei nem oly hiszékenyek, mint sze
mei. Meztelenül kell tehát őt látnod. » Ez azonban felkiáltva így 
szólt : « 0  uram, mily meggondolatlanul beszélsz, ha arra buzdítasz, 
hogy meztelenül lássam úrnőmet ! A nő ruháját levetve szemér
mét is levetkezi. Eégóta ismernek az emberek bölcs mondásokat, 
melyeket szem előtt kell tartani ; ezek közt van az is, hogy 
minden ember csak a magáéval törődjék. Én elhiszem, hogy ő a 
legszebb asszony a világon ; s kérlek, ne kívánj tőlem olyat, a mi 
a szokásokat sérti.» Ilyen szavakkal tért ki az ajánlat elől; mert 9 
félt, hogy ebből baja lesz. De Kandaules így válaszolt : «Légy bá
tor, Gyges, és ne félj tőlem, mintha én csak azért beszéltem volna 
így, hogy próbára tegyelek, se a feleségemtől, hogy ő valamikép 
ártana neked ; mert eleve úgy fogom rendezni a dolgot, hogy ne 
vegye észre,hogy látod. Én ugyanis hálószobánkban a nyitott ajtó 
mögé foglak állítani. Ha bementem, csakhamar utánam jő feküdni 
a feleségem is. A bejárathoz közel van egy szék, erre fogja ruháit 
tenni, a mint egyiket a másik után leveti ; s így egész nyugodtan 
módodban lesz őt látni. Mikor pedig a széktől az ágyhoz lépve 
háttal fordul feléd : arra legyen gondod, hogy általa észrevétlenül 
juss ki az ajtón.» Minthogy Gyges nem tudott szabadulni, bele- 10 

egyezett. Kandaules pedig, mikor látta, hogy az alvásnak ideje 
elérkezett, bevezette Gygest a szobába ; azután mindjárt megjelent 
a felesége is ; s Gyges, a miut az bejött és ruháit letette, csodálva 
szemlélte. A mint aztán a nő az ágyra lépve neki háttal került, 
titkon kiosont. De az észrevette, a mint kiment, s megértve, hogy 
ez férjének a műve, nem kiáltott fel szégyenében ; azt színlelte, 
hogy semmit sem sejt ; de felfogadta, hogy bosszút áll Kandaule-
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παρά γάρ τοΐσι Λυδοΐσι, σχεδόν δέ καί παρά τοΐσι άλλοισι βαρβά-
11ροισι καί άνδρα όφθήναι γυμνόν ές αισχύνην μεγάλην φέρει, τότε 

μεν δή ούτω ούδέν δηλώσασα ήσυχίην είχε- ώς δέ ήμερη τάχιστα 
έγεγόνεε, των οίκετέων τούς μάλιστα ώρα πιστούς έόντας έωυτή, 
ετοίμους ποιησαμένη έκάλεε τον Γύγεα. ό δέ ούδέν δοκέων αύτήν 
των πρηχθέντων έπίστασθαι ήλθε καλεόμενος’ έώθεε γάρ καί 
πρόσθε, οκως ή βασίλεια καλέοι, φοιτάν, ώς δέ ό Γόγης άπίκετο, 
έ'λεγε ή γονή τάδε, «νύν τοι δοών οδών παρεοοσέων Γόγη δίδωμι 
αιρεσιν, όκοτέρην βοόλεαι τραπέσθαι. ή γάρ Κανδαύλεα άποκτεί- 
νας εμέ τε καί τήν βασιληίην έ'χε την Λυδών, ή αύτόν σε αύτίκα 
οΰτω άποθνήσκειν δει, ώς αν μή πάντα πειθόμενος Κανδαύλη τού 
λοιπού ’ίδης τα μή σε δει. άλλ' ήτοι κείνον γε τον ταύτα βουλεό- 
σαντα δει άπόλλυσθαι, ή σέ τον εμέ γυμνήν θεησάμενον καί ποιή- 
σαντα ού νομιζόμ,ενα.» ό δέ Γόγης τέως μέν άπεθώμαζε τα λεγά
μενα, μετά δέ ικέτευε μή μιν άναγκαίη ένδέειν διακρΐναι τοιαύτην 
αιρεσιν. ούκων δή έπειθε, άλλ’ ώρα άναγκαίην άληθέως προκειμέ
νη'/ ή τον δεσπότεα άπολλόναι ή αυτόν υπ’ άλλων άπόλλυσθαι- αί- 
ρέεται αυτός περιεΐναι. έπειρώτα δή λέγιον τάδε, «έπεί με αναγκάζεις 
δεσπότεα τόν έμόν κτείνειν ουκ έθέλοντα, φέρε ακούσω τέω καί τρό-, 
πιο έπιχειρήσομεν αύτψ.» ή δέ υπολαβούσα έφη «εκ τού αυτού μεν 
χωρίου ή ορμή έσται δθεν περ καί εκείνος εμέ έπεδέξατο γυμνήν,

12 υπνωμένη) δέ ή έπιχείρησις έσται.» ώς δέ ήρτυσαν τήν επιβουλήν, 
νυκτός γενομένης (ού γάρ έμετίετο ό Γύγης, ουδέ οι ήν απαλλαγή ού- 
δεμία, άλλ’ έδεε ή αυτόν άπολωλέναι ή Κανδαύλεα) εΐπετο ές τόν θά
λαμον τή γυναικί, καί μιν εκείνη, έγχειρίδιον δούσα, κατακρύπτει υπό 
τήν αύτήν θύρην. καί μετά ταύτα άναπαυομένου Κανδαύλεω υπεκδύς 
τε καί άποκτείνας αύτόν έσχε καί τήν γυναίκα καί τήν βασιληίην Γό
γης [τού καί Αρχίλοχος δ ΓΙάριος κατά τόν αύτόν χρόνον γενόμενος

13 εν ιάμβψ τριμέτρφ έπεμνήσθη]- έσχε δέ τήν βασιληίην καί έκρατύν- 
θη εκ τού έν Δελφοϊσιχρηστηρίου. ώς γάρ δή οί Αυδοί δεινόν εποι- 
εύντο το Κανδαύλεω πάθος καί έν δπλοισι ήσαν, συνέβησαν ές τώυτό 
οιτε τούΓύγεω στασιώτάι καίοίλοιποίΛυδοί,ήν μένδήτό χρηστήριον 
άνέλη μιν βασιλέα είναι Λυδών, τόν δέ βασιλεύειν, ήν δέ μή, άπο- 
δούναι όπίσο) ές Ήρακλείδας τήν αρχήν, άνεΐλέ τε δή τό χρηστήριον
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sen. Mert a lydiaiaknál, s (Italában majdnem minden barbár népnél 
még a férfi is szégyennek tartja, ha meztelenül látják. Akkor tehát 11 
nem árulta el magát s nyugodt maradt. Mihelyt azonban nappa- 
lodott, néhány szolgáját, a kiknek hűségéről meg volt győződve, 
felkészítette, s magához hivatta Gygest. Ez pedig abban a hitben, 
hogy a királynő semmit sem tud a történtekről, a hívásra meg
jelent. Mert más alkalommal is meg szokott jelenni, ha a királyné 
hivatta. Mikor Gyges belépett, így szólította meg a nő : «Két út 
között engedek neked választást, Gyges, a melyik tetszik, arra térj : 
vagy megölöd Kandaulest, az én uramat és a lydiaiak királyát, 
vagy magadnak kell rögtön meghalnod, nehogy ezután, ha Kan- 
daulesnek mindenben engedelmeskedel, olyannak is tudomására 
jöjj, a mihez semmi közöd. Tehát vagy neki kell meghalnia, a ki e 
dologra téged rábeszélt, vagy neked, hogy engem meztelenül lát
tál és tilosat tettél ». Gyges kezdetben ámult a hallottakon ; azu
tán könyörgött, hogy ne kényszerítse ily választásra. Minthogy 
azonban nem bírhatta rá és belátta, hogy valóban vagy neki kell 
urát megölni, vagy ő vész el mások által : jobbnak tartotta, hogy 
maga maradjon életben, és ily kérdéssel fordult a nőhöz : «Ha 
már kelletlenül arra kényszerítesz, hogy uramat megöljem, mondd 
meg: miképen végezzünk vele» ? S az így felelt: «Arról a helyről 
rohanj reá, a honnan ő engem meztelenül megmutatott ; de csak 
alvás közben emelj reá kezet». így beszélték meg a tervet. Mikor az 12 

éj beállt, — Gyges ugyanis nem mehetett el, s nem volt más szaba
dulása : vagy neki magának vagy Kandaulesnek el kellett vesznie — 
bement az asszonynyal a hálószobába. Ez azután tőrt nyújtott 
neki s ugyanazon ajtó mögé rejtette ; mikor pedig Kandaules le
nyugodott, Gyges előosont és megölte. így jutott Gyges az asz- 
szonynak és a királyságnak birtokába. Erről a dologról az az idétt 
élő parosi Archiloclios is megemlékezett egy háromméretű iambusi 
versében.12 Gyges tehát király lett s egy delphoibeli jóslat is meg-13 
erősítette. Mert midőn a lydiaiak felháborodtak a Kandaulesen el
követett gonosztett miatt és fellázadtak, Gygesnek katonáival és a 
többi lydiaiakkal abban egyeztek meg, hogy ha a jóslat őt jelöli ki 
a lydiaiak királyának, akkor ő uralkodjék ; de ha nem : akkor visz- 
sza kell adnia az uralmat a herakleidáknak. A jóslat őt jelölte ki,
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καί έβασίλεοσε ούτω Γύγης. τοσόνδε μέντοι είπε ή Πυθίη, ώς 
Ηρακλείδησι τίσις ήςει ές τον πέμπτον απόγονον Γόγεω. τούτου 

τού έπεος Λ οδοί τε καί οί βασιλέες αυτών λόγον ουδένα έποιεύντο, 
πριν δή έπετελέσθη.

14 Τήν μέν δή τυραννίδα ουτω έσχον οί Μερμνάδαι τους Ήρα- 
κλείδας άπελόμενοι, Γύγης δε τυραννεύσας άπεπεμψε αναθήματα 
ές Δελφούς ούκ ολίγα, άλλ όσα μέν αργύρου αναθήματα, έστι οι 
πλείστα έν Δελφοίσι, πάρες δε τού αργύρου χρυσόν απλετον άνέ
θηκε άλλον τε καί τού! μάλιστα μνήμην άςιον'ε/ειν έστί, κρητήρές 
οί αριθμόν εξ χρύσεοι άνακέαται. έστάσι δέ ουτοι έν τώ Κοριν- 
θίων θησαυριΐ), σταθμόν Ιχοντες τριήκοντα τάλαντα- άληθέι δέ 
λόγιο χρεωμένη» ού Κορινθίων τού δημοσίου εστί ό θησαυρός, 
αλλά Κυψέλου τού Ήετίωνος. ούτος δέ ό Γύγης πρώτος βαρβά
ρων των ημείς ί'δμεν ές Δελφούς άνέθηκε αναθήματα μετά Μίδην 
τόν Γορδίεω Φρυγίης βασιλέα, άνέθηκε γάρ δή καί Μίδης τόν 
βασιλήιον θρόνον ές τόν προκατίζων έδίκαζε, έόντα άξιοθέητον' 
κείται δέ ό θρόνος ούτος ένθα περ οί τού. Γύγεω κρητήρές. ό δέ 
χρυσός ούτος καί ό άργυρος, τόν ί  Γύγης άνέθηκε, υπό Δελφών 
καλέεται Γυγάδας επί τού άναθέντος έπωνυμίην.

15 Έσέβαλε μέν νυν στρατιήν καί ούτος επείτε ήρξε ές τε 
Μίλητον καί ές «Σμύρνην, καί Κολοφώνος τό άστυ είλε* άλλ’ ουδέν 
γάρ μέγα άπ’ αυτού άλλο έργον έγένετο βασιλεύσαντος δυών δέοντα 
τεσσεράκοντα έτεα, τούτον μεν παρήσομεν τοσαύτα επιμνησθέντες, 
Άρδυος δέ τού Γύγεω μετά Γύγην βασιλεύσαντος μνήμην ποιή- 
σομαι. ούτος δέ Πριηνέας τε είλε ές Μίλητόν τε έσέβαλε, έπί 
τούτου τε τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριαι ές ήθέων υπό Σκυ- 
θέων τών νομάδων έςαναστάντες άπίκοντο ές τήν Ασίην καί Σάρ- 
δις πλήν τής άκροπόλιος είλον.

16 Άρδυος δέ βασιλεύσαντος ενός δέοντα πεντήκοντα έτεα έςε- 
δέξατο Σαδυάττης ο Άρδυος, καί έβασίλευσε έτεα δυώδεκα, 
Σαδυάττεω δέ Αλυάττης. ούτος δέ Κυαςάρη τε τώ Δηιόκεω άπο- 
γόνω επολέμησε καί Μήδοισι, Κιμμερίους τε έκ τής Ασίης έςή- 
λασε, Σμύρνην τε τήν άπό Κολοφώνος κτισθεΐσαν είλε, ές Κλαζο- 
μενάς τε έσέβαλε. άπό μέν νυν τούτων ουκ ώς ήθελε άπήλλαςε, 
άλλα προσπταίσας μεγάλως* άλλα δέ έργα άπεδέξατο έών εν τή

17 άρχή άξιαπηγητότατα τάδε, έπολέμησε Μιλησίοισι, παραδεςάμενος 
τόν πόλεμον παρά τού πατρός. έπελαύνων γάρ έπολιόρκεε τήν Μίλητον
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s így Gyges maradt a király. A Pythia egyúttal megmondta, hogy 
a lierakleidákért Gygesnek ötödik utóda fog lakolni. Azonban a 
lydiaiak és királyaik nem törődtek előbb e kijelentéssel, mig be 
nem teljesült.

így jutottak a mermnadák a királysághoz, megfosztván tőle 14 

a herakleidákat. Uralkodása alatt Gyges tömérdek fogadalmi 
ajándékot küldött Delphoiba.18 Ezüst ajándék ott nagyon sok van 
tőle, s az ezüstön kívül igen sok aranytárgyat is felajánlott. A többi 
között említésre legméltóbb a szám szerint hat vegyitő-edény 
aranyból, melyek a korintliosiak kincses házában állanak és har- 
mincz talentumot nyomnak.14 E kincses ház azonban az igazat meg
vallva, nem a korinthosi államé, hanem Kypselosnak, Eetion fiá
nak birtoka.16 Tudomásunk szerint Gordias fia, Midas,10 phrygiai 
király után Gyges ajánlott fel a barbárok közül először fogadalmi 
ajándékokat Delphoiban. Midas u. i. megtekintésre méltó királyi 
székét ajánlotta föl, melyen törvénylátáskor szokott vaia ülni, s ez 
a szék ott áll, a hol Gygesnek edényei. A Gyges által felajánlott 
arany- és ezüsttárgyakat az adományozó neve után Gyges kincsé
nek nevezik a delphoibeliek.

U is viselt háborút uralkodása alatt Miletos és Smyrna ellen ; 15 
Kolophon városát pedig elfoglalta. Más nagy dolog azonban nem 
történt harmincznyolczóvi uralkodása alatt ;17 s ennyiben róla meg
emlékezvén, tovább fogunk menni. Minthogy pedig Gyges után 
ennek fia, Ardys, uralkodott, róla fogunk beszélni. Ez bevette Prie- 
nét és Miletost is ostrom alá fogta ; s mialatt ő volt.Sardis királya, 
a kimmeriaiak a nomád skythák által lakóhelyeikből kiszoríttatván, 
Ázsiába jöttek és Sardist a fellegvár kivételével elfoglalták.18

Ardyst négyvenkilencz évi uralkodás után fia, Sadvattes, kö-16 . 
vette, ki tizenkét évig volt a trónon ; Sadyattest pedig Alyattos.10 

Ez Kyaxaressel, Deiokes ivadékával és a médekkel hadakozott ; 
kiűzte Ázsiából a kimmeriaiakat ; elfoglalta a kolophoniak által 
benépesített Smyrnát, és megtámadta Klazomenait. De innen nem 
távozott oly sikerrel, mint szerette volna, mert nagy vereséget 
szenvedett. Többi tettei közül, melyeket uralkodása alatt véghez 
vitt, említésre legméltóbbak a következők. A miletosiak ellen liábo-17 
rút indított, folytatván atyja háborúját ; s előrehaladván, Miletost

2Herodotos.
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τρόπφ τοιψδε- δκως μέν είη έν τή γή καρπός αδρός, τηνικαΰτα 
έσέβαλλε τήν ατρατιήν έστρατεόετο δέ υπό συριγγών τε καί πη- 
κτίδων καί αυλού γυναικηίου τε καί άνδρηίου. ώς δε ές τήν Μιλη- 
σίην άπίκο'.το, οικήματα μέν τα επί τών άγρών ούτε κατέβαλλε 
ούτε ένεπίμπρη ούτε θόρας άπέσπα, εα δέ κατά χώρην εστάναι- 
δ δέ τά τε δένδρεα καί τον καρπόν τον εν τή γή οκως διαφθείρειε, 
άπαλλάσσετο οπίσω. τής γάρ θαλάσσης οί Μιλήσιοι έπεκράτεον, 
ώστε έπέδρης μή είναι εργον τή ατρατιή. τάς δέ οικίας ου κατέ
βαλλε ό Λυδός τώνδε είνεκα, δκως έ'χοιεν ένθεύτεν όρμώμενοι τήν 
γήν σπείρειν τε καί έργάζεσθαι οί Μιλήσιοι, αυτός δέ εκείνων 

is εργαζομένων έχοι τι καί σίνεσθαι έσβάλλων. ταύτα ποιέων έπο- 
λέμεε έ'τεα ένδεκα, έν τοΐσι τρώματα μεγάλα διφάσια Μιλησίων 
έγένετο έ'ν τε Λιμενηίψ χώρης τής σφετέρης μαχεσαμένων καί έν 
Μαιάνδρου πεδίφ. τά μέν νυν §£ έ'τεα τών ένδεκα Σαδυάττης ό 
Αρδυος έ'τι Λυδών ήρχε, δ καί έσβάλλων τηνικαύτα ές τήν Μιλη- 
σίην τήν στρατιήν' Σαδυάττης ουτος γάρ καί δ τον πόλεμον ήν 
συνάψας· τά δέ πέντε τών έτέων τά έπόμενα τοΐσι ες Αλυάτ- 
της δ Σαδυάττεω έπολέμεε, δς παραδεςάμενος, ώς καί πρότε- 
ρόν μοι δεδήλωται, παρά τού πατρός τον πόλεμον προσεΐχε 
έντεταμένως. τοΐσι δέ Μιλησίοισι ούδαμοί Ίώνων τον πόλεμον 
τούτον συνεπελάφρυνον οτι μή Χίοι μούνοι- ουτοι δέ το δμοιον 
άνταποδιδόντες έτιμώρεον καί γάρ δή πρότερον οί Μιλήσιοι 
τοΐσι Χίοισι τον προς Έρυθραίους πόλεμον συνδιήνεικαν. 

19 τψ δέ δυωδεκάτψ έ'τεϊ ληίου έμπιπραμένου υπό τής στρατιής 
συνηνείχθη τι τοιόνδε γενέσθαι πρήγμα. ώς αφθη τάχιστα 
το λήιον, άνέμφ βιώμενον αψατο νηού Αθηναίης έπικλησιν 
Ασσησίης, άφθείς δέ δ νηδς κατεκαύθη. καί το παραυτίκα 
μέν λόγος ούδείς έγένετο, μετά δέ τής στρατιής άπικομένης 
ές Σάρδις ένόσησε ό Αλυάττης. μακροτέρης δέ οί γινομέ- 
νης τής νούσου πέμπει ές Δελφούς θεοπρόπους, I  είτε δή 
συμβουλεύσαντός τευ, είτε καί αυτφ εδοξε/Ήέμψαντα /τον θεόν 
έπείρεσθαι περί τής νούσου. τοΐσι δέ ή ΙΙυθίη άπικομένοισι 
ές Δελφούς ούκ έφη χρήσειν πριν ή ςόν νηδν τής Αθη- 
ναίης άνορθώσωσι, τον ένέπρησαν χώρης τής Μιλησίης 

20έν Ασσησφ. 'Δελφών οίδα έγώ ουτω άκούσας γενέσθαι· Μι- 
'~~άήσιοι δέ τάδε προστιθεΐσι τούτοισι, ΙΙερίανδρον τον Κύ

ψελου èóvja Θρασυβοόλψ τφ τότε Μιλήτου τυραννεύοντι 
ζεΐνον ές τά μάλιστα, πυθόμενον τό χρηστήριον τό τφ Αλυάττη 
γενόμενον πέμψαντα άγγελον κατειπειν, οκως αν τι προειδώς
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a következőkép vette ostrom alá : valahányszor a mezőn a gabona 
megérett, berontott hadseregével, mely syrinx, lant, fuvola és trom
bita hangiai mellett haladt előre ; 20 mikor pedig Miletos alá érke
zett, nem gyújtotta fel a mezei lakásokat, nem szakította ki az 
ajtókat ; mindent a maga helyén hagyott. De a fák és a mező ter
ményeit mindig megsemmisítette, s azután visszavonult. A mileto- 
siak ugyanis urai voltak a tengernek, s így az ostrom nem vezetett 
volna eredményre. A lakásokat pedig azért nem dúlta fel a lydiai, 
hogy a miletosiaknak legyen hova menniök, a honnan a földet be
vethessék és megmunkálhassák, neki pedig azok munkáján legyen 
mit pusztítani, ha beront. így viselte ő a háborút tizenegy évig, 18 
mialatt a miletosiak két nagy vereséget szenvedtek ; először saját 
területükön, a limeniai síkságon,21 majd a Maiandros völgyében.
A tizenegy évből hat még Sadyattesnek, Ardys fiának, uralkodá
sára esik, a ki maga is vezetett hadat Miletos ellen, mert ő indí
totta meg ezt a háborút. E hat esztendőre következő öt éven át 
már Sadyattes fia, Alyattes, viselte a háborút, a ki azt, mint előbb 
említém, atyjától átvevón nagy buzgalommal folytatta. A mileto- 
siakat az chiosiak kivételével az iónok közül senki sem segítette e 
háborúban ; ezek pedig a kölcsönt visszaadva segítették őket. Mert 
a miletosiak már azelőtt támogatták a cliiosiakat az Erytrai ellen 
viselt háborúban. Mikor a tizenkettedik évben a sereg újra fel- 19 
gyújtotta,a vetést, a következő dolog történt : a mint a vetés tüzet 
kapott, az erős szél azt az assesosi Athene templomára vitte, s a 
templom meggyuladt és leégett. Kezdetben senki sem törődött a do
loggal, s midőn a sereg Sardisba visszatért, Alyattes megbetegedett. 
Mikor azonban a betegség elhatalmasodott, akár másnak a taná
csára, akár a maga belátásából jóslatkérő követeket küldött Del- 
plioiba, hogy kérdezzék meg betegsége felől az istent. De a Del- 
phoiba érkezőknek a Pythia azt mondta, hogy mindaddig nem ad 
jóslatot, míg Athene templomát fel nem építik, melyet miletosi 
területen, Assesosban, felgyújtottak. így hallottam én ezt Delphoi- 20 

bán. A miletosiak még megjegyzik, hogy Periandros, Kypselos fia, 
igen jó barátságban élt Thrasybulossal, a ki abban az időben Mile
tos királya volt, s értesülvén az Alyattesre vonatkozó jóslatról, 
követe által neki megizente, hogy így jókor értesülve, a körűimé-



2 0 'npoáoror a.

-1 πρός τό παρεόν βουλεύηται. Μιλήσιοι μέν νυν ουτω λέγουσι γενέ- 
σθαι. Άλυάττης δε, ώς οί ταύτα έξαγγέλθη, αύτίκα επεμπε κήρυκα 
ές Μίλητον βουλόμενος σπονδάς ποιήσασθαι Θρασυβούλφ τε καί 
Μιλησίοισι χρόνον οσον αν τον νηόν οίκοδομέη. ό μεν δή απόστο
λος ές τήν Μίλητον ήν, Θρασύβουλος δέ σαφέως προπεπυσμένος 
πάντα λόγον καί είδώς τά Άλοάττης μέλλοι ποιήσειν, μηχανάται 
τοιάδε" οσος ήν έν τφ άστεϊ σίτος καί έωυτού καί ιδιωτικός, τούτον 
πάντα σογκομίσας ές τήν άγορήν προείπε Μιλησίο'.σι, έπεάν αύτός 
σημήνη, τότε πίνειν τε πάντας καί κώμφ χράσθαι ές άλλήλοος.

22ταύτα δε έποίεέ τε καί προηγόρευε Θρασύβουλος τώνδε εΐνεκεν, 
όκιυς αν δή ό κήρυς ό Σαρδιηνός ιδών τε σωρόν μέγαν σί
του κεχυμένον καί τούς ανθρώπους έν ευπαθείησι έόντας άγγείλη 
Αλυάττη- τά δή καί έγένετο. ώς γάρ δή ίδών τε έκείνα ό 
κήρυς καί ειπας προς Θρασύβουλον τού Λυδού τάς έντολάς 
άπήλθε ές τάς Σάρδις, ώς εγώ πυνθάνομαι, δι’ ούδέν άλλο έγέ
νετο ή διαλλαγή. έλπίζων γάρ ό ’Αλυάττης σιτοδείην τε είναι 
ισχυρήν έν τη Μιλήτφ καί τον λεών τετρύσθαι ές τό έσχατον 
κακού, ήκουε τού κήρυκος νοστήσαντος έκ τής Μιλήτου τους 
εναντίους λόγους ή ώς αυτός κατεδόκεε. μετά δέ ή τε διαλ- 
λαγή σφι έγένετο έπ’ ώ τε ςείνους άλλήλοισι είναι καί συμ
μάχους, καί δύο τε αντί ενός νηούς τη Λ θηναίη οικοδόμησε 
ό Άλυάττης έν τη Άσσησώ, αυτός τε έκ τής νούσου άνίστη. 
κατά μ,έν τόν πρός Μιλησίους τε καί Θρασύβουλον πόλεμον 
Αλυάττη ώδε εσχε.

2:5 Περίανδρος δέ ήν Κυψέλου παίς, ουτος ό τψ Θρασυβούλφ το 
χρηστήριον μηνύσας · έτυράννευε δέ ό Περίανδρος Κόρινθου- τώ 
δή λέγουσι Κορίνθιοι (όμολογέουσι δε σφι Λέσβιοι) έν τώ βίω 
θωμά μέγιστο; παραστήναι; A piova τόν Μηθυμναίον έπί δελφίνος 
έξενειχθέντα έπί Ταίναρον, έόντα κιθαρωδόν τών τότε έόντων ού- 
δενός δεύτερον, καί διθύραμβον πρώτον ανθρώπων τών ημείς Γδμεν

2 4 ποιήσαντά τε καί όνομάσαντα καί διδάςαντα έν Κορίνθω. τούτον 
τόν ’Λpiova λέγουσι, τόν πολλόν τού χρόνου ·διατρίβοντα παρά 11ε- 
ριάνδρω, έπιθυμήσαι πλώσαι ές Ίταλίην τε καί Σικελίην, έργα- 
σάμενον δέ χρήματα μεγάλα θελήσαι οπίσω ές Κόρινθον 
άπικέσθαι. όρμάσθαι μέν νυν έκ Τάραντος, πιστεύοντα δέ 
ουδαμοϊσι μάλλον ή Κορινθίοισι μισθώσασθαι πλοίον άνδρών 
Κορινθίων. τούς δε έν τώ πελάγεϊ έπιβουλεύειν τόν Αρίονα έκ- 
βαλόντας έχειν τά χρήματα, τόν δέ συνέντα τούτο λίσσεσθαι,
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nyékhez képest meggondolhassa a teendőket. így történt a dolog 
a miletosiak szerint. Mikor Alyattesnek hírül hozták a jóslatot, 21 

rögtön követet küldött Milotosba; mert fogyverszünetet akart 
kötni Thrasybulossal arra az időre, mig a templomot felépíti.
A követség tehát elment Miletosba. Thrasybulos azonban már 
előbb pontosan érte- ült az egész dologról, s tudván, mi a szándéka 
Alyattesnek, a következő tervet gondolta ki : a mennyi gabonája 
noki és a polgároknak a városban volt, azt mind összegyűjtő a 
piaczra. és meghagyta a miletosiaknak, hogy az ő jeladására igya
nak és mulassanak mindnyájan. Ezt azért tette és rendelte el 
Thrasybulos, hogy a sardisi követ lássa a felhalmozott nagy búza- 
rakást és a polgárok jólétét, s adja ezt hírül Alyattesnek. Ez meg 22 

is történt ; mert mikor a követ ezt látta, és a lydiai király izenetét 
Thrasybulosnak átadta, visszatért Sardisba ; s a mint értesültem, 
csakis ezért történt a kibékülés. Alyattes u. i. azt hitte, hogy Mile- 
tosban nagy a gabonahiány, s hogy a nép a legnagyobb nyomor
ban sínlődik ; a Miletosból visszatérő követtől pedig ép ellenkező
leg hallotta a dolgot, mint a hogy ő képzelte. A kibékülés ezután 
megtörtént, s ekkép egymásnak barátai és szövetségesei lettek. 
Alyattes Athénének egy templom helyett kettőt épített Assesos- 
ban ; maga pedig betegségéből fellábadt. így folyt le Alyattesnek 
háborúja a miletosiak és Thrasybulos ellen.

Periandros, a ki Thrasybulosnak hírül adta a jóslatot, Kypse- 23 

los fia volt és Korinthosban uralkodott.22 Eóla a korinthosiak és 
velük együtt a lesbosiak is azt beszélik, hogy életében nagy csodát 
ért meg ; t. i. egy delphin Tainaronig hozta a methymnaibeli 
Ariont, ki az akkor élő lantos költők között senkinél sem állt hát
rább, s a ki tudomásunk szerint először költött dithyrambusokat,23 

melyeknek ő adott nevet, és ezeket Korinthosban elő is adta. Er- 24 
ről az Ari ónról azt mondják, hogy sok ideig Periandros udvaréiban 
élt; majd pedig vágyának engedve, Itáliába és Siciliába utazott, a 
hol nagy vagyont szerzett és vissza kívánt utazni Korinthosba. 
Tarentumból indult el, s minthogy senki másban nem bízott any
ujára, mint a korinthosiakban, korinthosi emberek hajóját fogadta 
fel. Ezek azonban a tengeren ki akarták Ariont dobni, hogy pén
zéhez jussanak. Mikor észrevette szándékukat, könyörgött, hogy
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χρήματα μέν σφι προϊέντα, ψυχήν δέ παραιτεόμενον. ούκων δή 
πείθε’.'/ αυτόν τούτο1.at, άλλα κελεύειν τούς πορθμέας ή αυτόν 
διαχράσθαί μιν, ώς αν ταφής έν γή τύχη, ή έκπηδάν ές τήν θά- 
λααααν τήν ταχίστην άπειληθέντα δή τον A piova ές άπορίην παρ- 
α’.τήαααθαι, επειδή σφι ούτιο δοκέοι, περιιδείν αυτόν έν τή σκευή 
πάσή ατάντα έν τοίσι έδωλίοισι άείσαι" άείσας δέ υπεδέκετο 
έωυτόν κατεργάσααθαι. καί τοίσι έσελθείν γάρ ηδονήν εί μέλλοιεν 
άκούαεσθαι τού άρίατου ανθρώπων άοιδού, άναρχωρήσαι έκ τής 
πρύμνης ές μέσην νέα. τον δε ένδύντα τε πάσαν τήν σκευήν καί 
λαβόντα τήν κιθάρην, στάντα έν τοίσι έδωλίοισι διεξελθεΐν νόμον 
τον όρθιον, τελευτώντος δέ τού νόμ,ου ρίψαί μιν ές τήν θάλασσαν 
έωυτόν ώς είχε σύν τή σκευή πάσή καί τούς μέν άποπλέειν ές 
Κόρινθον, τον δέ δελφίνα λέγουσι υπολαβόντα έξενείκαι έπί Ταί- 
ναρον. άποβάντα δέ αυτόν χωρέειν ές Κόρινθον σύν τή σκευή, καί 
άπικόμενον άπηγέεσθαι παν το γεγονός. ΙΙερίανδρον δέ υπό άπι- 
στίης Άρίονα μέν έν φυλακή έ'χειν ουδαμή μετιέντα, άνακώς δέ 
έχε ív των πορθμέων, ώς δέ άρα παρείναι αύτούς, κληθέντας 
ίστορέεσθαι εΐ τι λέγοιεν περί 'Αρίονος. φαμένων δέ εκείνων ώς 
είή τε σώς περί Ίταλίην καί μιν εύ πρήσσοντα λίποιεν έν Τάραντι, 
έπιφανήναι σφι τον "Αρίονα ώσπερ έχουν εςεπήδησε' καί τούς 
έκπλαγέντας ούκ έχειν έτι έλεγχομένους άρνέεσθαι. αύτα μέν 
νυν Kopívíhoí τε καί Αέσβιοι λέγουσι, καί "Αρίονος έστί ανά
θημα χάλκεον ού μέγα. έπί Ταινάρψ, έπί δελφίνος έπεών άν
θρωπος.

Άλυάττης δε ό Λυδύς τον προς Μιλησίους πόλεμον διενείκας 
μετέπειτα τελευτή., βασιλεύσας έτεα επτά καί πεντήκοντα. άνέθηκε 
δέ έκφυγών τήν νοϋσον|δεύτερος ούτος τής οίκίης ταύτης ές Δελ
φούς κρητήρά. τε άργύρεον μέγαν καί ΰποκρητηρίδιον σιδήρεον 
κολλητόν, θέης άςιον διά πάντων τών έν Δελφοίσι αναθημάτων, 
Γλαύκου τού Χίου ποίημα, ος μούνος δή πάντων ανθρώπων σιδή
ρου κόλλησιν έξεύρε.

Τελευτήσαντος δέ "Αλυάττεω έξεδέξατο τήν βασιληίην 
Κροίσος ό Αλυάττεω, έτέιυν έών ήλικίην πέντε καί τριήκοντα' 
δς δή Ελλήνων πρώτοισι έπεθήκατο Έφεσίοισι. ένθα δή οί 
Έφέσιοι πολιορκεόμενοι ύπ’ αυτού ανέθεσαν τήν πόλιν τή 
Άρτέμ-ΐδι, έςάψαντες έκ τού νηού σχοινίον ές το τείχος, έστι 
δέ μεταξύ τής τε παλαιής πόλιος, ή τότε έπολιορκέετο,
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odaadja nekik kincseit, csak életének kegyelmezzenek. De nem 
tudta rábírni őket ; a hajósok felszólították, hogy vagy ölje meg 
magát, hogy azután a szárazon sírhelyet kapjon, vagy ugorjók rög
tön a tongerbe. A végveszélybe szorított Arion tehát kérte őket, 
hogy ha már olyan a szándékuk, engedjék meg neki, hogy teljes 
díszben 24 az evezőpadokra álljon s ott egyet énekelhessen ; meg
ígérte, hogy éneke után magát megöli. Azok tehát örültek annak 
az élvezetnek, hogy olyan híres embernek énekét fogják hallani, és 
a hajó hátsó részéből a középre vonultak. O pedig teljes díszbe öl
tözve, lanttal a kezében az evezőpadokra állott s elkezdte fenséges 
dalát. Ennek végeztekor, úgy a mint teljes díszben ott állott, a ten
gerbe vetette magát. A hajósok tova hajóztak Korinthosba, őt pedig 
a rege szerint egy delphin felkapta és Tainaronnál kitette. A mint 
partra jutott, díszöltözetében Korinthosba ment, s ott megérkez
vén, elbeszélte az egész történetet. Periandros azonban nem hitte 
el ; azért Ariont őrizet alá helyezte s nem bocsátotta szabadon ; 
de a hajósokat is szemmel tartotta. Megérkezésükkor aztán magá
hoz hivatta őket és kérdezősködött, hogy mit tudnának mondani 
Arionról. Mikor ezek azt felelték, hogy az Italiában jó egészségben 
él, s jó sorsban búcsúztak el tőle Tarentumban : abban az öltözet
ben, a mint a hajóból kiugrott, megjelent előttük Arion, s azok 
ijedtükben nőm tagadhatták rájuk bizonyult bűnüket. így beszélik 
a dolgot a korinthosiak és a lesbosiak. Tainaronban Arionnak van 
egy kicsiny érczemléke : egy delphinen ülő ember.26

A lydiai Alyattes, ki a Miletos ellon viselt háborút befejezte, 25 
később, ötvenhét évi uralkodás után meghalt. O volt családjában a 
második, ki betegségéből felépülve, Delphoiban fogadalmi ajándé
kot ajánlott fel, t. i. egy nagy vegyítőedényt ezüstből, s hozzá 
olvasztott vasból készült talapzatot, mely a delphoibeli összes 
ajándékok között méltó is a megtekintésre. A chiosi Glaukosnak 
műve ez, ki az összes emberek közül először találta fel a vas 
olvasztását.20

Alyattes halála után fia, a liarminczöt éves Kroisos, jutott a 26 
trónra.27 0  a görögök közül először az ephesosiakat támadta meg, 
kik ezen ostrom alatt Artemisnek ajánlották föl városukat és köte
let vontak a templomtól a falakig. Az akkor ostromolt régi város
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καί τού νηού επτά στάδιοι. πρώτοισι μ.έν δή τούτοισι έπεχείρησε 
ό Κροΐσος, μετά δέ εν μέρεϊ έκάστοισι Ίώνων τε καί Αίολέων, 
άλλοισι άλλας αιτίας έπιφέρων, των μέν έδύνατο μέζονας παρευ- 
ρίσκειν, μέζονα έπαιτιώμενος, τοΐσι δέ αυτών καί φαύλα έπιφέρων.

27 ώς δέ άρα οί έν τή Aσίη "Ελληνες κατεστράφατο ές φόρου άπα-
' γωγήν, το ένθεύτεν έπενόεε' νέας ποιησάμ,ενος έπιχειρέειν τοΐσι

,ίτ I νησιώτησι. έόντων δέ οί πάντων έτοιμων ές την ναυπηγίην, οί μέν 
Βίαντα λέγουσι τον ΙΙριηνέα άπικόμενον ές Σάρδις, οί δέ ΓΙιττακόν 
τον Μυτιληναΐον, είρομένου Κροίσου εϊ τι είη νεώτερον περί τήν 
Ελλάδα, είπόντα τάδε καταπαύσαι τήν ναυπηγίην' «ώ βασιλεύ, 
νησιώται ίππον συνωνέονται μυρίην, ές Σάρδις τε καί επί σε έν 
νόφ έ'χοντες στρατεύεσθαι.» Κροίσον δέ έλπίσαντα λέγειν εκείνον 
άληθέα είπεΐ'1 «αΐ γάρ τούτο θεοί ποιήσειαν έπί νόον νησιώτηαι, 
έλθεΐν έπί Λυδών παίδας συν ιπποισι.» τον δέ υπολαβόντα φάναι 
«ώ βασιλεύ, προθύμως μοι φαίνεαι ευξασθαι νησιώτας ίππευομέ- 
νους λαβεΐν έν ήπείρφ, οίκότα έλπίζων. νησιώτας δέ τί δοκέεις 
ευχεσθαι άλλο ή, έπείτε τάχιστα έπύθοντό σε μέλλοντα έπί αφίσι 
ναυπηγέεσθαι νέας, λαβεΐν άρώμενοι Αυδούς έν θαλάσση, Τνα 
υπέρ τών έν τη ήπείρφ οίκημένων Ελλήνων τίσωνταί σε, τούς σύ 
δουλώσας έχεις;» πάρτα τε ήσθήναι Κροίσον τφ έπιλόγφ καί οί, 
προσφυέως γάρ δόςαι λέγειν, πειθόμενον παύσασθαι τής ναυ- 
πηγίης. καί ουτω τοΐσι τάς νήσους οίκημένοισι νΙωσι ξεινίην συνε- 
θηκατο.

28 Χρόνου δέ έπιγινομένου καί κατεστραμμένων σχεδόν πάντων 
τών έντός Αλυος ποταμού οίκημένων πλήν γάρ Κιλίκων καί Λυ· 
κίων τούς άλλους πάντας ΰπ’ έωυτφ είχε καταστρεψάμενος ό 
Κροΐσος- είσί δέ οΐδε, Λυδοί, Φρύγες, Μυσοί, Μαριανδυνοί, 
Χάλυβες, ΓΙαφλαγόνες, Θρήικες οί Θυνοί τε καί Βιθυνοί, Κάρες, 
Ίωνες, Δωριέες, Αίολέες, Πάμφυλοι] κατεστραμμένων δέ τού.ων 
καί προσέπικτωμένου Κροίσου Αυδοΐσι], άπικνέονται ές Σάρδις 

άκμαζούσας πλοότφ άλλοι τε οί πάντες έκ τής Ελλάδος σοφισταί, 
οϊ τούτον τον χρόνον έτύγχανον έόντες, ώς έ'καστος αυτών άπι- 
κνέοιτο, καί δή καί Σόλων άνήρ Αθηναίος, δς Αθηναίοισι νό
μους κελεύσασι ποιήσας άπεδήμησε έ'τεα δέκα, κατά θεωρίης 
πρόφασιν έκπλώσας, ινα δή μή τινα τών νόμων άναγκασθή λύσαι 
τών έθετο. αυτοί γάρ ούκ οίοί τε ήσαν αυτό ποιήσαι Αθηναίοι' 
όρκίοισι γάρ μεγάλοισι κατείχοντο δέκα έ'τεα χρήσεσθαι νό-

30μοισι τούς άν σφι Σόλων θήται. αυτών δή ών τούτιον καί
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és a templom között hét stádium a. távolság. Kroisos először eze
ket támadta meg, azután sorban az egyes ión és seol népeket, s 
mindegyiknél más ürügyet hozott fel ; a kik ellen nagyobbat tu
dott kitalálni, ott nagyobbat ; némelyeknél azonban csak cseké
lyét. Mikor már adófizetésre szorította az Ázsiában lakó görögöket, 27 
eltökélte magát, hogy hajókat készíttet és megtámadja a sziget
lakokat. Midőn minden el volt készítve a hajóépítéshez, némelyek 
szerint a prienei Bias, mások szerint a mytileni Pittakos2S Sardisba 
ment, s Kroisos kérdésére, hogy mi újság van Görögországban, azt 
felelte, hogy felhagytak a hajóépítéssel. «Uram király, a sziget
lakók most igen sok lovat vásárolnak össze ; mert ellened és Sar
dis ellen akarnak hadat vezetni.» Kroisos azt hitte, hogy igazat 
beszél, s így szólt: «Vajha ezt a gondolatot sugallnák az istenek a 
szigetlakoknak, s lovon jönnének a lydiaiak fiai ellen ! » Mire az 
így felelt: «Uram király, szemlátomást buzgó a kívánságod, hogy 
a szigetlakokat a szárazon lovas csatában győzzed le ; s reményed 
természetes is. De mit gondolsz, mi másért imádkoznak a sziget
lakok, mint hogy téged tengeren győzhessenek le, s így bosszút 
álljanak a szárazföldön lakó görögökért, a kiket te leigáztál ? » 
Kroisosnak nagyonte tszettek e szavak, s józannak tartván a beszé
det, hallgatott rá és felhagyott a hajóépítéssel. így történt, hogy 
barátságot kötött a szigeten lakó iónokkal.

idők múltával, miután Kroisos a Halys folyón innen csaknem 28 
minden népet legyőzött, — mert a kilikiaiak és lykiaiak kivételé
vel a többieket mind hatalma alá hajtotta, ezek pedig: a lydiaiak, 
phrygiaiak, mysiaiak, mariandynusok, chalybsok, paphlagonok, a 
thyniai és bithyniai thrákok, kúriaiak, iónok, dórok, íeolok, pam- 
phylusok29 — miután tehát Kroisos ezeket legyőzte és lydiai 29 
birodalmához csatolta : nemcsak mások, különösen számos, ez 
időben élő görög bölcs látogatta meg a gazdagságában viruló 
Sardist, hanem az athéni Solon is, ki az athéniek megbízásá
ból törvényeket hozott s világlátás ürügye alatt tiz évre eluta
zott, nehogy az általa hozott törvényeknek bármelyikét is eltöröl
tessék vele.39 Az athéniek ugyanis ezt maguktól nem tehették, 
minthogy nagy esküvel fogadták, hogy tiz évig azon törvények 
szerint fognak élni, melyeket Solon adott nekik. Tehát e miatt és 30



26 'Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Ι' A.

τής θεωρίης έκδημήσας ό Σόλων είνεκεν ες Αίγυπτον άπίκετο 
παρά Άμασιν καί δή καί ές Σάρδις παρά Κροίσον άπικόμενος δε 
έξεινίζετο εν τοίσι βασιληίοισι υπό τού Κ ροίσου. μετά δέ ήμέρη 
τρίτη ή τέταρτη κελεόσαντος Κροίσου1 τον Σόλωνα θεράποντες 
περιήγον κατά τους θησαυρούς, καί έπεδείκνυσαν πάντα έόντα 
μεγάλα τε καί όλβια. θεησάμενον δέ μιν τά πάντα καί σκεψάμενον 
ώς οί κατά καιρόν ήν, είρετο ό Κροίσος τάδε, «ξείνε Αθηναίε, 
παρ’ ήμεας γάρ περί σέο λόγος άπίκται πολλός καί σοφίης [είνεκεν" 
τής σης καί πλάνης, ώς φιλοσοφέων γην πολλήν θεωρίης είνεκεν 
έπελήλυθας’ νυν ών έπείρεσθαί με ίμερος έπήλθέ σε εί τινα ήδη 
πάντων είδες όλβιώτατον.» ό μέν έλπίζων είναι ανθρώπων όλβιο»- 
τατος ταΰτα έπειρώτα- Σόλιον δέ ουδίν ύποθωπεύσας άλλα τφ 
έόντι χρησάμενος λέγε: «ώ βασιλεύ, Τέλλον Λ θηναίον. » άποθω- 
μάσας δέ Κροίσος το λεχθέν είρετο επιστρεφέως «κοίη δή κρίνεις 
Τέλλον είναι όλβιώτατον;» ό δέ είπε «Τέλλφ τούτο μέν τής πόλιος 
ευ ηκούσης παίδες ήσαν καλοί τε κάγαθοί, καί σφι είδε απασι 
τέκνα έκγενόμενα καί πάντα παραμείναντα' τούτο δέ τού βίου ευ 
ήκοντι, ώς τά παρ’ ήμ,ϊν, τελευτή τού βίου λαμπροτάτη έπεγένετο" 
γενομ.ένης γάρ Άθηναίοισι μάχης προς τούς άστυγείτονας εν Έλευ- 
σίνι βοηθήσας καί τροπήν ποιήσας τών πολεμίων άπεθανε κάλ- 
λιστα, καί μ.ιν Αθηναίοι δημοσίη τε έ'θαψαν αυτού τή περ έπεσε καί 

31 έτίμησαν μεγάλως.» ώς δέ τά κατά τον Τέλλον προετρέψατο ό Σό
λων τον Κροΐσον είπας πολλά τε καί δλβια, έπειρώτα τίνα δεύτερον 
μετ’ εκείνον ’ίδοι, δοκεων πάγχυ δευτερεΐα γών οίσεσθαι. δ δ’ είπε 
«Κλέοβίν τε καί Βίτωνα. τούτοισι γάρ έούσι γένος Αργείοισι βίος 
τε άρκέων οπήν καί προς τούτω ρώμη σώματος τοιήδε- άεθλοφόροι 
τε άμφότεροι ομοίως ήσαν, καί δή καί λέγεται οδε ό λόγος, έούσης 
όρτής τή ΊΙρη τοίσι Αργείοισι εδεε πάντως τήν μητέρα αυτών ζεύγεϊ 
κομισθήναϊ ες τον ίρόν, οί δέ σφι βόες εκ τού αγρού ου παρεγίνοντο 
εν ώρη· έκκληιόμενοι δέ τή ώρη οί νεηνίαι ύποδύντες αυτοί ύπύ 
τήν ζεύγλην είλκον τήν άμαςαν, επί τής άμάςης δέ σφι ώχέετο ή 
μήτηρ, σταδίους δέ πέντε καί τεΟσεράκοντα διακομίσαντες άπί- 
κοντο ές το ίρόν. ταύτα δέ σφι ποιήσασι καί όφθείσι υπό τής παν- 
ηγύριος τελευτή τού βίου άρίστη επεγένετο, διέδεςέ τε εν τούτοισι



világlátás czéljából elutazván, Egyptomba ment Amasishoz, majd 
később Sardisba is Kroisoshoz, a ki őt megérkezése után királyi 
palotájában megvendégelte. Majd azután, a harmadik vagy negye
dik napon, Kroisos parancsára a szolgák végigvezették Solont a 
kincses termeken, és megmutattak neki minden kiváló és remek 
tárgyat. Mikor már mindent megnézett és megvizsgált, a mennyi
ben alkalom nyílt rá, ily kérdéssel szólította meg Kroisos : «Athéni 
vendégem! Sokszor emlegették már előttem bölcseségedet és 
utazásaidat, hogy az igazságot kutatva világlátás végett sok 
földet bejártál ; most hát kedvem támadt, hogy megkérdezzelek, 
vájjon kit találtál legboldogabbnak valamennyiünk között ? » 0  ezt 
abban a reményben kérdezte, hogy ő lesz a legboldogabb ember ; de 
Solon nem hizelgett, hanem az igazat mondta meg s így szólt : 
«Uram király, az athéni Teilost.» Kroisos csodálkozott e válaszon, 
s élénken így szólt: «De hát miért tartod Teilest a legboldogabb
nak ? » «Készint azért — felelt ez, — mert Tellosnak hazája virágzá
sakor szép derék gyermekei voltak, s megérte, hogy valamennyiök- 
nek gyermekeik születtek és mind életben maradtak ; részint pedig, 
mert, már a mint nálunk lehet, jó viszonyok között, a legdicsőbb 
módon fejezte be életét. Mikor ugyanis az athénieknek liábo- 
rújok támadt Eleusisban a szomszédokkal, maga is harczolt, meg
szalasztotta az ellenséget és a legszebb halállal halt meg. Az athé
niek közköltségen oda temették, a hol elesett, és nagy tiszteletben 
tartották.» Solon, mivel sok szép dolgot mondott el Tellosról31 
felbosszantotta Kroisost, ki azután kérdést tett, vájjon kit tart hát 
az után legboldogabbnak ; s biztosan hitte, hogy a második helyen, 
ő lesz. De Solon ezt felelte: «Kleobist és Bitont. Argosiak voltak, 
s elég vagyonuk volt ; azonfelül olyan testi erejük, hogy mindket
ten egyaránt győztek a versenyeken ; s a következő történetet be
szélik még róluk : épen Hera ünnepe volt az argosiaknál, s anyju
kat okvetetlenül kocsin kellett a templomba vinniök, ökreik azon
ban nem jöttek be idejére a mezőről. Az idő szorította az ifjakat, 
úgy hogy maguk vették fel az igát, úgy húzták a kocsit, melyen 
anyjuk ült ; s negyvenöt stádiumon át ilyetén módon jutottak el a 
templomhoz. Ezen tettük után, melyet az egész gyülekezet látott, 
a legszebb halál jutott nekik osztályrészül, s bennük mutatta meg
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ό θεός ώς αμεινον εΐη άνθρώπφ τβθνάναι μάλλον ή ζώειν. Άργεΐοι 
μεν γάρ περιστάντες έμακάριζον των νεηνιέων τήν ρώμην, αι δέ 
Άργείαι τήν μητέρα αυτών, οιων τέκνων έκύρησε. ή δέ μήτηρ 
περιχαρής έούσα τώ τε εργφ καί τή φήμη, στάσα άντίον τού 
αγάλματος ευχετο Κλεόβι τε καί Βίτωνι τοίσι έωοτής τέκνοισι, οΐ 
μιν έτίμησαν μεγάλως, τήν θεόν δούναι το άνθρώπφ τυχειν 
άριστόν έστι. μετά ταότην δέ τήν ευχήν ώς έ'θυσάν τε καί ευωχή- 
θησαν, κατακοιμηθέντες εν αυτφ τώ ίρώ οί νεηνίαι ουκέτι άνέ- 
στησαν άλλ’ έν τέλεϊ τοότψ έ'σχοντο. Άργείοι δέ σφεων εικόνας 
ποιησάμενοι ανέθεσαν ές Δελφούς ώς άνδρών άριστων γενομένων.»

32 Σόλων μέν δή ευδαιμονίης δευτερεία έ'νεμε τούτοισι, Κροϊσος δέ 
σπερχθείς είπε «ώ ςεΐνε Αθηναίε, ή δ’ ήμετέρη ευδαιμονίη ουτω 
τοι άπέρριπται ές το μηδέν ώστε ουδέ ίδιωτέων άνδρών άξιους 
ήμέας έποίησας;» δ δέ είπε «ώ Κροΐσε, έπιστάμενόν με το θειον 
παν έόν φθονερόν τε καί ταραχώδες, έπειρωτφς άνθρωπηίων πρηγ- 
μάτων πέρι. έν γάρ τψ μακρφ χρόνφ πολλά μέν έστι ίδείν τά μή 
τις έθέλει, πολλά δέ καί παθεΐν. ές γάρ έβδομη κοντά έ'τεα οΰρον 
τής ζόης άνθρώπφ προτίθημι. ουτοι έόντες ένιαυτοί εβδομήκοντα 
παρέχονται ημέρας διηκοσίας καί πεντακισχιλίας καί δισμυρίας, 
έμβολίμου μηνάς μή γινομένου- εί δέ δή έθελήσει τοδτερον των 
έτέων μηνί μακρότερον γίνεσθαι, ΐνα δή αί ώραι σομβαίνωσι πα- 
ραγινόμεναι ές το δέον, μήνες μέν παρά τά έβδομήκοντα έ'τεα οί 
έμβόλιμοι γίνονται τριήκοντα πέντε, ήμέραι δέ έκ τών μηνών 
τούτων χίλιαι πεντήκοντά, τοοτέων τών άπασέων ήμερέων τών ες 
τά έβδομήκοντα έ'τεα, έοοσέων πεντήκοντα καί διηκοσιέων καί 
έςακισχιλιέων καί δισμυριέων, ή ετέρη αότέων τη ετέρη ήμέρη το 
παράπαν ουδέν δμοιον προσάγει πρήγμα. οδτω ών Κ ροίσε πάν έστι 
άνθρωπος συμφορή. έμοί δέ σύ καί πλουτέειν μέγα φαίνεαι καί 
βασιλεύς πολλών είναι ανθρώπων- έκεΐνο δέ το εί'ρεό με οδκω 
σε έγώ λέγω, πριν τελευτήσαντα καλώς τον αιώνα πύθωμαι. 
ου γάρ τι ό μέγα πλούσιος μάλλον τού έπ’ ήμέρην έ'χοντος 
όλβιώτερός έστι, εί μή οί τύχη έπίσποιτο πάντα καλά έ'χοντα 
ευ τελεύτησα' τον βίον. πολλοί μέν γάρ ζάπλουτοι ανθρώπων 
άνόλβιοί είσι, πολλοί δέ μετρίως εχοντες βίου ευτυχέες. 
ό μέν δή μέγα πλούσιος άνόλβιος δέ δυοϊσι προέχει τού 
ευτυχέος μούνον, ούτος δέ τού πλουσίου καί άνόλβου πολ- 
λοισι. δ μέν έπιθυμίην εκτελέσαι καί άτην μεγάλην προσπε- 

; V/ σούσαν ένεϊκαι δονατώτερος, δ δέ τοίσιδε προέχει εκείνου- άτην
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az isten, hogy jobb meghalni, mint élni. A körülálló argosi férfiak 
magasztalták az ifjak erejét, a nők pedig az anyát, hogy ilyen 
gyermekei vannak. Az anya, kit a tett és a szavak örömmel töltöt
tek el, megállt a szent szobor előtt s imádkozott, hogy gyermekeit, 
Ivleobist és Bitont, kik őt oly nagyon megtiszteltek, avval áldja 
meg az istennő, a mi a legjobb. Mikor ezen imádság után meg
áldoztak és meglakomáztak, az ifjak magában a templomban lefe
küdtek s nem keltek fel többé, hanem ez volt a végük. Az argosiak 
Delphoiben szobrot állítottak nekik, mint a legderekabb emberek
nek». Solon tehát ezeknek adta a boldogság második díját; Kroi- 32 
sós azonban felháborodva szólt hozzá: «Athéni vendégem! háta 
mi boldogságunkat annyira semmibe sem veszed, hogy még egy
szerű polgárokkal sem tartasz bennünket egyrangúaknak ? » De az 
így felelt : «Ü Ivroisos ! olyan embert kérdezel te ki az emberi dol
gok felől, a ki tudja, hogy az isteni lény irigy és állhatatlan. Mert 
a hosszú idő lefolyása alatt sok olyat kell látni, a mit senki sem 
akar, és sokat kell szenvedni. Én az emberi élet határát hetven 
évre teszem ; e hetven évben huszonötezerkétszáz nap van, nem 
számítva a szökőhónapokat. Minthogy pedig minden második év 
egy hónappal hosszabb, hogy így az évszakok a megfelelő időre 
essenek, e hetven évben harminczöt szökőhónap támad, melyek
ben ismét ezerötven nap vau. A hetven évben előforduló napok 
közül, melyeknek szánna tehát huszonhatezerkétszázötven, áltáléi
ban egyik sem foly le egy és ugyanazon módon, mint a másik ; 31 

olyannyira egészen a sors játéka az ember, ó Kroisos ! Te, a mint 
látom, nagyon gazdag vagy és sok nép fölött uralkodói ; de annak, 
a mi felől megkérdeztél, nem mondhatlak még most, mielőtt nem 
tudom, hogy szép véget ért-e életed. Mert a nagyon gazdag nem bol
dogabb annál, a kinek csak egy napra van kenyere, ha a sors nem en
gedi meg, hogy minden szépnek birtokában halhasson meg. Sok dús
gazdag ember ugyanis boldogtalan ; viszont sokan szerény vagyon 
mellett is boldogok. A nagyon gazdag, de szerencsétlen embernek 
csak két előnye vau a szerencsés szegény fölött, míg ez a gazdag
gal és szerencsétlennel szemben sok jó dologgal rendelkezik. Amaz 
inkább kielégítheti vágyait és könnyebben elviselheti az őt sújtó 
csapásokat, míg ez a következőkben előzi meg amazt: a sorscsa-
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•j-έν καί έπιθυμίήν ούκ ομοίως δυνατοί εκείνφ ένεικαι, ταΰτα δέ ή 
εύτυχίη οί άπερυκει, άπηρος δέ έστι, άνουσος, απαθής κακών, 
ευπαις, ευειδής, εί δέ προς τούτοιαι έτι τελευτήσει τον βίον ευ, 
ουτος εκείνος τον σύ ζητεεις, ο όλβιός κεκλήσθαι άξιός εστι* πριν 
δ’ άν τελευτήσω, έπισχεΐν, μηδέ καλέειν κω όλβιον άλλ’ εύτυχέα. 
τα πάντα μέν νυν ταΰτα συλλαβεΐν άνθρωπον εόντα αδύνατόν εστι, 
ώσπερ χώρη ούδεμία καταρκέει πάντα έωυτή παρέχουσα, αλλά 
άλλο μεν έχει ετέρου δέ έπιδέεταΓ ή δέ άν τα πλεΐστα έχή, αυτή 
άρίστη. ώς δέ καί ανθρώπου σώμα εν ούδέν αυταρκές έστι' το 
μέν γάρ έχει, άλλου δέ ενδεές έστι- δς δ’ άν αυτών πλεΐστα έ'χων 
διατελέή καί έπειτα τελευτήσω ευχαρίστως τον βίον, ουτος παρ’ 
έμοί το ουνομα τούτο ώ βασιλεύ δίκαιός εστι ιρέρεσθαι. σκοπέειν 
δέ χρή παντός χρήματος τήν τελευτήν, κή άποβήσεται- πολλοίσι

.13 γάρ δή υποδέξας όλβον ό θεός προρρίζους άνέτρεψε.» ταΰτα λέγων 
τώ Κροίσΐ;) ου κως ούτε έχαρίζετο, ούτε λόγου μιν ποιησάμενος 
ούδενός άποπέμπεται, κάρτα δόξας άμαθέα είναι δς τα παρεόντα 
αγαθά μετείς τήν τελευτήν παντός χρήματος όράν έκέλευε.

34 Μετά δέ Σόλωνα οίχόμενον έλαβε εκ θεού νέμεσις μεγάλη 
Κροιαον, ώς είκάσαι, ότι ένόμισε έωυτόν είναι ανθρώπων απάντων 
δλβιώτατον. αύτίκα δέ οί είίδοντι επέστη όνειρος, ός οί τήν άλη- 
θείην έφαινε τών μελλόντων γενέσθαι κακών κατά τον παΐδα. 
ήσαν δέ τψ Κροίσω δύο παίδες, τών ουτερος μέν διέφθαρτο, ήν 
γάρ δή κοιφός, δ δέ έτερος τών ήλίκων μακρώ τά πάντα πρώτος· 
ουνομα δέ οί ήν Άτυς. τούτον δή ών τον Άτυν σημαίνει «;> Κροίσω 
ό όνειρος, ώς άπολέει μιν αιχμή σίδηρέ η βληθέντα. δ δ’ έπείτε 
εξηγέρθη καί έωυτώ λόγον έδωκε, καταρρωδήσας τον όνειρον 
άγεται μέν τώ παιδί γυναίκα, έωθότα δέ στρατηγέειν μιν τών 
Λυδών ούδαμή έτι επί τοιοΰτο πρήγμα έξέπεμπε- ακόντια δέ καί 
δοράτια καί τά τοιαΰτα πάντα τοίσι χρέωνται ές πόλεμον άν
θρωποι, έκ τών άνδρεώνων έκκομίσας ές τούς θαλάμους συνένησε,

35 μή τί οί κρεμάμενον τψ παιδί έμπέση. έχοντος δέ οί εν χερσί 
τοΰ παιδός τον γάμον, άπικνέεται ές τάς Σάρδις άνήρ συμφορή 
έχόμενος καί ού καθαρός χεϊρας, έών Φρύξ μέν γενεή, γέ- 
νεος δέ τού βασιληίου. παρελθών δέ ουτος ές τά Κροίσου



pással és vágygyal szemben liátaíbb áll ugyan annál, de megőrzi 
ezektől szerencséje ; továbbá ép testű, sohasem beteg, baj nem éri, 
jó gyermekei vannak, s termete is szép. Ha még ezenfelül szépen 
is végzi életét ; akkor ez az, a kit keresel, a kit méltán nevezhetni 
boldognak. Halála előtt azonban senkit sem szabad boldognak 
mondani, csak szerencsésnek. Mindezen jó tulajdonságokat emberi 
lény bizonyára nem egyesítheti magában, valamint egy ország sem 
képes minden szükségletet a maga erejéből nyújtani önmagának! ; 
az egyiket bírja, de a másiknak hijjával van. A melyiknek pedig 
legtöbbje van, az a legjobb. Hasonlókép egy emberi lény sem lehet 
tökéletes ; egy tulajdonság megvan benne, a másik nincs meg.
A molyik tehát azoknak legnagyobb birtokában állandóan meg
marad, s azután boldogan hal meg : az méltó szerintem arra, ó 
király, hogy ezt a nevet viselje. Minden dolognak meg kell vizsgálni 
a végét, hogy mikép üt ki. Sok embernek megmutatja ugyan az isten 
a boldogságot, de csak azért, hogy azután gyökerestül felforgassa,» 33 

Solon e szavait nem nagy örömmel hallgatta Kroisos, s vele többé 
nem törődvén elbocsátotta. Nagyon is meg volt róla győződve, 
hogy esztelen az, a ki arra buzdítja, hogy a meglevő javakat mel
lőzve, minden dolognak a kimenetelére ügyeljen.

Solonnak eltávozása után az isten nagy csapással sújtotta 34 

Kroisost ; valószínűleg azon hite miatt, hogy valamennyi ember 
között ő a legboldogabb. Csakhamar megjelent előtte egy álom
kép, mely a gyermekét fenyegető veszélyt valójában megmutatta. 
Kroisosnak két fia volt ; ezek közül az egyik nyomorék, ugyanis siket 
volt, a másik kortársai között minden tekintetben az első. A neve 
Atys vaia. Erre az Atysra vonatkozólag jelentette az álomkép 
Kroisosnak, hogy érczfegyvor-ütötte seb fogja tőle megfosztani. 
Később felébredt, gondolkozott a dologról, s megijedve az álom
látástól, megházasította fiát, s őt, a ki a lydiaiakat szokta vaia ve
zetni a háborúba, nem bízta meg többé ily feladattal ; dárdákat,
lándzsákat s több effélét, miket az emberek háborúban használ-«
nak, a férfilakosztályból kivitetvén, termeiben gyűjtötte össze, 
nehogy valamely függő tárgy fiára essék. Mikor fia már megháza- 35 

sodott, egy sorstól sújtott és bűnöskezű ember érkezettSardisba, a ki 
phrygiai nemzetségi! és királyi családból való volt. Ez Kroisos pa-
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οικία κατά νόμους τούς επιχωρίους καθαρσίου έδέετο έπικυρήσαί, 
Κροίσος δε μιν έκάθηρε. έ'στι δέ παραπλησίη ή κάθαρσις τοΐσι Λυ- 
δοΐσι καί τοΐσι "Ελλησι. έπείτε δέ τα νομιζόμενα έποίησε ό 
Κροίσος, έπυνθάνετο όκόθεν τε καί τίς είή, λεγων τάδε, «ώνθρωπε, 
τίς τε έών καί κόθεν της Φρυγίης ήκων έπίστιός μοι έγένεο; τίνα 
τε άνδρών ή γυναικών έφόνευσας ;» δ δέ άμείβετο «ώ βασιλεύ, 
Γορδίεω μέν του Μίδεω είμί παίς, ονομάζομαι δέ Άδρηστος, φο- 
νεύσας δέ άδελφεόν έμεωυτού άέκων πάρειμι εξεληλαμένος τε υπό 
του πατρός καί έστερημενος πάντων.» Κροίσος δε μιν άμείβετο 
τοισιδε. «άνδρών τε φίλων τυγχάνεις εκγονος έών καί έλήλυθας 
ές φίλους, ένθα άμηχανήσεις χρήματος ούδενός μένων έν ήμετερου, 
συμφορήν τε ταύτην ως κουφότατα φέρων κερδανέεις πλείστον.»

36 δ μέν δή δίαιταν είχε έν Κροίσου. έν δέ τιρ αυτψ χρόνιο 
τούτιο έν τιρ Μυσίιρ ’Ολύμπφ υός χρήμα γίνεται μεγα · όρμώ- 
μενος δέ ουτος έκ τοΰ δρεος τούτου τα τών Μυσών έργα δια- 
φθείρεσκε. πολλάκις δέ οί Μυσοί επ’ αυτόν έςελθόντες ποιέεσκον 
μέν κακόν ούδέν, έ'πασχον δέ πρό αυτού, τέλος δέ άπικόμενοι 
παρά τον Κροΐσον τών Μυσών άγγελοι έ'λεγον τάδε, «ώ βα
σιλεύ, υός χρήμα μέγιστον άνεφάνη ήμΐν έν τή χώρη, δς τα 
έ'ργα διαφθείρει. τούτον προθυμεόμενοι έλεϊν ού δυνάμεθα. νύν 
ών προσδεόμεθά σευ τον παΐδα καί λογάδας νεηνίας καί κύνας 
συμπέμψαι ήμΐν, ως αν μιν έςέλωμεν έκ τής χώρης.» οι
μέν δή τούτων έδέοντο, Κροίσος δέ μνημονεύων τού ονείρου 
τα έ'πεα έ'λεγέ σφι τάδε, «παιδός μέν πέρι τού έμού μή
μνησθήτε ϊτι" ου γάρ αν ύυ.ϊν συμπέμψαιμι' νεόγαμός τε γάρ 
έστί καί ταύτά οί νύν μέλει. Λυδών μέντοι λογάδας καί τό 
κυνηγέσιον παν συμπέμψω, καί διακελεύσομαι τοΐσι ίούσι είναι 
ως προθυμοτάτοισι συνεςελεΐν υμίν τό θηρίον έκ τής χώρης.»

:17 ταύτα άμείψατο" άποχρεωμένων δέ τούτοισι τών Μυσών, έπ- 
εσέρχετάι ό τού Κροίσου παίς άκηκοώς τών έδέοντο οί Μυ
σοί. ου φαμένου δέ τού Κροίσου τόν γε παΐδά σφι συμ-
πέμψειν, λέγει πρός αυτόν ό νεηνίης τάδε, «ώ πάτερ, τα
κάλλιστα πρότερόν κοτε καί γενναιότατα ήμΐν ήν έ'ς τε πο
λέμους καί ές άγρας φοιτέοντας ευδοκιμέειν- νύν δέ άμφο- 
τέρων με τούτων άποκληίσας έχεις, ούτε τινά δειλίην μοι 
παριδών ούτε άθυμίην. νύν τε τέοισί με χρή δμμασι ες τε 
άγορήν καί ές άγορής φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοΐος μέν τις τοΐσι 
πολιήτησι δόςω είναι, κοΐος δέ τις τή νεογάμω γυναικί; κοίιρ
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lotájába jővén, az ország szokásai szerint tisztulásban kívánt része
sülni, s Kroisos megtisztította. A megtisztító eljárás a lydiaiaknál 
hasonlókép történik, mint a görögöknél.82 Mikor pedig Kroisos 
elvégezte a szertartást, kérdezte, honnan való és kicsoda, s így 
szólította meg az idegent : « Ki vagy te, ember, és Phrygia melyik 
vidékéről jöttél tűzhelyemhez ? milyen embernek vagy asszonynak 
voltál gyilkosa?» Az pedig így felelt: «Királyom! Gordiasnak, 
Midas fiának vagyok én gyermeke, s nevem Adrastos. Édes test- 
véi-emet öltem meg akaratom ellen ; ezért atyám elűzött, s min
denemtől meg vagyok fosztva.» Kroisos erre így szólt : «Kedves 
emberek ivadéka vagy te és barátaidhoz jöttél. Maradj házamban, 
itt semmiben sem lesz hiányod; s legokosabban teszed, ha e 
csapást minél könnyebben viseled. » O tehát Kroisos udvarában 36 
maradt. Ugyanezen időben a mysiai Olympos környékén egy nagy 
vadkan garázdálkodott, mely erről a hegyről lejövén, a mysiaiak 
szántóföldjeit szokta vaia megrongálni. A mysiaiak gyakran ki
vonultak ellene, de nem okozhattak neki semmi bajt ; annál in
kább szenvedtek tőle. Végre a mysiaiak követei Kroisoshoz jöttek 
és így szóltak : «Ü király, egy nagy vaddisznó tűnt fel vidékünkön, 
mely szántóföldjeinket pusztítja, s bármint szeretnök, nem tud
juk elfogni. Kérünk tehát, küldd el hozzánk fiadat kiválasztott 
ifjak és kutyák kíséretében, hogy azt vidékünkről kipusztíthas
suk. » így könyörögtek azok ; Kroisos azonban megemlékezett 
álomlátásáról és e szavakkal felelt : « Fiamra ne számítsatok, mert 
nem küldhetem el. Fiatal házas ő, s most ez foglalja el. De válo
gatott lydiai embereket és velük egész vadászsereget küldök, s tá
vozásukkor megparancsolom, hogy a legbuzgóbban igyekezzenek 
veletek együtt a vadat vidéktekről kiűzni. » Ez volt a felelete, s a 37 
mysiaiak meg voltak elégedve. Kroisosnak fia azonban értesülvén 
a mysiaiak kérelméről, belépett, s midőn Kroisos azt mondta, hogy 
fiát nem fogja velük küldeni, így szólt hozzá az ifjú : « 0  atyám, 
logszebb és legnemesebb foglalkozásom volt ezelőtt, hogy hábo
rúba és vadászatra menve hírt szerezhettem ; s most mindkettőtől 
elzársz, habár sem gyávaságot, sem félolmet nem vettél rajtam 
észre. Minő arczczal járhatok most a piaczra, vagy onnét haza ? 
Mit fognak rólam a polgárok, mit ifjú feleségem gondolni ? Minő

Herodotos. 3
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δέ εκείνη δόζει άνδρί συνοικέειν; έμέ ών σύ ή μέτες ίέναι επί 
τήν θήρην, ή λόγφ άνάπεισον δκως μοι άμείνω έστί ταύτα 

38ουτω ποιεόμενα.» αμείβεται Κροίσος τοίσιδε. «ώ παί, ούτε 
δειλίην ούτε άλλο ουδέν άχαρι παριδών τοι ποιέω ταύτα, αλλά 
μοι δψις ονείρου έν τφ υπνψ έπιστάσα έφη σε όλιγοχρόνιον 
έσεσθαι' υπό γάρ αιχμής σιδηρέης άπολέεσθαι. προς ών 
τήν δψιν ταύτην τόν τε γάμον τοι τούτον έσπευσα καί έπί 
τα παραλαμβανόμενα ουκ άποπέμπω, φυλακήν έχων, εΐ κως 
δυναίμην έπί τής έμής σε ζόης διακλέψαι. είς γάρ μοι 
μουνος τυγχάνεις έών παΐς· τον γάρ δή έτερον διεφθαρμένον 
τήν ακοήν ουκ είναι μοι λογίζομαι.» αμείβεται ό νεηνίης 

39τοϊσιδε. «συγγνώμη μεν ώ πάτερ τοι, ίδόντι γε δψιν τοιαύ- 
την, περί εμέ φυλακήν έ'χειν το δέ ού μανθάνεις άλλα λέ- 
ληθέ σε το δνειρον, έμέ τοι δίκαιόν έστι φράζειν. φής τοι τό 
δνειρον υπό αιχμής σιδηρέης φάναι έμέ τελευτήσειν υδς δέ 
κοϊαι μέν είσι χεΐρες, κοίη δέ αιχμή σιδηρέη τήν συ φοβέ- 
εαι; εί μέν γάρ υπό δδόντος τοι είπε τελευτήσειν με ή άλλου 
τευ δ τι τούτη) οίκε, χρήν δή σε ποιέειν τά ποιέεις· νύν δέ 
υπό αιχμής, έπείτε ών ού προς άνδρας ήμΐν γίνεται ή μάχη, 

44) μέτες με.» άμείβεται Κροίσος «ώ παί, εστι τή με νικάς γνώ
μην άποφαίνων περί τού ενυπνίου, ώς ών νενικημένος υπό σέο 

41 μεταγινώσκω, μετίημί τέ σε ίέναι έπί τήν άγρην.» εΐπας δέ 
ταύτα ό Κροίσος μεταπέμπεται τον Φρύγα Άδρηστον, άπικο- 
μένιρ δε οί λέγει τάδε. «Άδρηστε, έγώ σε συμφορή πεπληγ- 
μένον άχάρι, τήν τοι ουκ όνειδίζω, έκάθηρα καί οίκίοισι 
ύποδεξάμενος έχω, παρέχων πάσαν δαπάνην, νύν ών, δφείλεις 
γάρ έμεύ προποιήσαντος χρηστά ές σέ χρηστοϊσί με άμείβε- 
σθαι, φύλακα παιδός σε τού έμού χρηίζω γενέσθαι ές άγρην 
όρμωμένου, μή τινες κατ’ οδόν κλώπες κακούργοι έπί δηλήσι φα- 
νέωσι ύμΐν. προς δέ τούτφ καί σέ τοι χρεόν εστι ίέναι ένθα άπο- 
λαμπρύνεαι τοίσι έργοισι- πατρώιόν τε γάρ τοι έστί καί προσέτι 

42ρώμη υπάρχει.» αμείβεται ό ΐΐδρηστος «ώ βασιλεύ, άλλως μέν 
έγωγε αν ουκ ήια ές άεθλον τίκόνδε· ούτε γάρ συμφορή τοιήδε 
κεχρημένον οικός έστι ές όμήλικας εύ πρήσσοντας ίέναι, ούτε το 
βούλεσθαι πάρα, πολλαχή τε άν ίσχον έμεωυτόν. νύν δέ, έπείτε συ 
σπεύδεις καί δει τοι χαρίζεσθαι (δφείλω γάρ σε άμείβεσθαι χρη- 
στοΐσι), ποιέειν είμί έτοιμος ταύτα, παϊδά τε σόν, τον διακελεύεαι φυ- 
λάσσειν, άπήμονα τού φυλάσσοντος εινεκεν προσδόκα τοι άπονοστή- 

43 σϊΐν.» τοιούτοισι επείτε ουτος άμείψατο Κροΐσον, ήισαν μετά ταύτα



férfiúval kelhetett ő egybe ? Vagy engedj tehát a vadra menni, 
vagy győzz meg okokkal, hogy jobb, ha így cselekszel». Kroisos 38 
erre így felelt: « 0  fiam, nem azért teszem ezt, mintha gyávaságot 
vagy más valami kellemetlent vettem volna rajtad észre ; de egy 
éji látomás, mely álmomban tűnt fel, azt jelentette nekem, hogy 
rövid életű leszel, s érczfegyver hegyétől fogsz elveszni. E látomá
som miatt siettettem házasságodat, s ezért nem küldelek el erre a 
vállalatra ; arra vigyázok, hogy valamikép életben tartsalak az én 
életemen túl. Hisz te vagy az én egyetlen gyermekem ; mert a má
sikat, a ki nyomorék, csak nem vehetem számba !» Az ifjú ezután 39 
így szólt : «Neked meg lehet bocsátani, atyám, hogy a látomás 
miatt őrködöl felettem. De a mit észre nem vettél, s a mit az álom 
eltitkolt, nekem kötelességem megmondani. Az álom tehát azt 
mondta neked, hogy én érczfegyvertől halok majd meg. De hol 
vannak a vadkannak kezei, hol az érczfegyver, a melytől remegsz ? 
Mert ha azt mondta volna, hogy fogak vagy más ehhez hasonló 
fog megölni, akkor bizonyára úgy kellene eljárnod, a mint teszed ; 
de hát fegyverről beszélt. Minthogy tehát nem emberek ellen lesz 
a küzdelem, bocsáss el engem.» «Amint te magyarázod az ál-40 
mot — felelt Kroisos — meggyőztél ; s általad meggyőzve mást 
gondolok. Megengedem tehát; menj a vadászatra.» E szavak után 41 

Kroisos a phrygiai Adrastosért küldött, s megjelenésekor így szólt 
hozzá: «Adrastos, én téged, kegyetlen sors sújtotta embert — 
nem szemrehányáskép mondom — megtisztítottalak, palotámba 
vettelek s itt egészen eltartalak. Most tehát az én jótéteményemet 
te is jóval viszonozhatod. Szeretném, ha vigyáznál a fiamra, ki most 
vadászni megy, nehogy gonosz rablók az úton veszedelmetekre 
rátok támadjanak. Azután rád nézve is hasznos lesz oda menni, 
hogy tetteiddel kitűnhessél; s azonfelül van is rá erőd.» «Kirá- 42 

lyoni ! — feleié Adrastos — más körülmények közt nem mennék e 
küzdelembe. Mert nem illik oly csapástól sújtotthoz, hogy szeren
csés kortársakkal menjek ; nincs is rá kedvem és sok okból tartóz
kodnám is tőle. Most azonban, hogy te szólítasz fel, kedveznem 
kell neked, mert a jót jóval tartozom viszonozni. Kész vagyok 
tehát, s fiad, kit őrizetem alá rendelsz, a mennyire a felvigyázón áll, 
sértetlenül fog visszatérni.» így válaszolt Kroisosnak; azután váló- 43
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έξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνίησι καί κυσί. άπικόμενοι δε ές τόν 
"Όλυμπον το όρος έζήτεον το θηρίον, εύροντες δέ καί περιστάντες 
αυτό κύκλω έσηκόντιζον. ένθα 0ή ό ξείνος, οότος δή ό καθαρθείς 
τον φόνον, καλεόμενος δε Άδρηστος, άκοντίζων τον υν τού μεν 
αμαρτάνει, τυγχάνει δε τού Κροίσου παιδός. δ μεν δή βληθείς τη 
αιχμή έξέπλησε τού ονείρου τήν φήμην, έ'θεε δέ τις άγγελέων τώ 
Κροίσω το γεγονός, άπικόμενος δε ές τάς Σάρδις τήν τε μάχην

4 4  καί τον τού παιδός μόρον έσήμηνέ οί. ό δε Κροΐσος τψ θανάτω τού 
παιδός συντεταραγμένος μάλλον τι έδεινολογέετο δτι μιν άπέκτεινε 
τόν αυτός φόνου έκάθηρε. περιημεκτέων δέ τή συμφορή δεινώς 
έκάλεε μέν Δία καθάρσιον, μαρτυρόμενος τά υπό τού ξείνου πε- 
πονθώς εϊη, εκάλεε δέ έπίστιόν τε καί έταιρήιον, τόν αυτόν τούτον 
όνομάζιον θεόν, τόν μέν έπίστιόν καλέων, διότι δή οικίοισι όπο- 
δεξάμενος τόν ςεΐνον φονέα τού παιδός έλάνθανε βοσκών, τόν δέ 
έταιρήιον, ώς φύλακα συμπέμψας αυτόν ευρήκοι πολεμιώτατον.

Τύ παρήσαν δέ μετά τούτο οί Λυδοί φέροντες τόν νεκρόν, οπισθε δέ 
ειπετό οί ό φονεύς. στάς δέ οότος προ τού νεκρού παρεδίδου έωυ- 
τόν Κροίσω προτείνων τάς χειρας, έπικατασφάξαι μιν κελεόων τώ 
νεκρψ, λέγωντήν τε προτέρην έωυτού συμφορήν, καί ώς έπ’ εκείνη 
τόν καθήραντα άπολωλεκώς είή, ουδέ οι εϊη βιώσιμον. Κροίσος 
δέ τούτων άκούσας τόν τε Άδρηστον κατοικτείρει, καίπερ έών έν 
κακφ οίκηίφ τοσούτω, καί λέγει πρός αυτόν «έ'χω ώ ξεΐνε παρά 
σεύ πάσαν τήν δίκην, έπειδή σεωυτού καταδικάζεις θάνατον, είς 
δέ ου σύ μοι τούδε τού κακού αίτιος, εί μή ο ι ο ν  άεκων έξεργάσαο, 
αλλά θεών κού τις, δς μοι καί πάλαι προεσήμαινε τά μέλλοντα 
εσεσθαι. » Κροΐσος μέν νυν έ'θαψε ώς οίκος ήν τόν έωυτού παϊδα" 
Άδρηστος δέ ό Γορδίεω τού Μίδεω, οότος δή ό φονεύς μέν τού 
έωυτού άδελφεού γενόμενος φονεύς δέ τού καθήραντος, έπείτε 
ήσυχίη τών ανθρώπων έγένετο περί τό σήμα, συγγινωσκόμενος αν
θρώπων είναι τών αυτός ηδεε βαρυσυμφορώτατος, έπικατασφάζει 
τιο τύμβΐ;) έιουτόν.

ΤΟ Κροίσος δέ έπί δύο έ'τεα έν πένθεϊ μεγάλφ κατήστο τού παι· 
δός έστερημένος. μετά δέη Άστυάγεος τού Ινυαξάρεω ήγεμονίη κατ- 
αιρεθείσα υπό Κύρου τού Καμβύσεω καί τά τών ΙΙερσέων πρήγματα 
αυξανόμενα πένθεος μέν Κροίσον άπέπαυσε, ένέβησε δέ ές φρον
τίδα, εϊ κως δύναιτο, πριν μεγάλους γενέσθαι τούς ΙΙέρσας. κατα- 
λαβεΐν αυτών αύξανομένην τήν δύναμιν. μετά ών τήν διάνοιαν ταύτην
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gatott ifjakkal és kutyákkal ellátva elindultak. Az Olympos hegy
hez érvén, fölkutatták a vadkant ; ráakadva pedig körülállták és 
körben vetették rá kopjáikat. Ekkor a gyilkosságtól megtisztult 
vendég, kit Adrastosnak hívtak, a vadkanra czélozva elhibázta a 
dobást és Kroisosnak fiát találta. Ez tehát a lándzsától holtra sebe
sülvén, beváltotta az álom szavát. Egy szolga rögtön elszaladt, hogy 
megjelentse a dolgot Kroisosnak ; és Sardisba érve hírül adta neki fia 
halálát.38 Kroisos fia halála miatt magán kívül még inkább jajveszé-11 
kelt-, hogy az ölte meg, a kit ő oldott fel a gyilkosság alól. A csa
páson szörnyen siránkozva a tisztító Zeushoz fohászkodott ; tanuúl 
hívta, hogy mit szenvedett vendégétől ; majd a tűzhelynek és barát
ságnak istene gyanánt hívta ; a tűzhelyének, mert mikor vendégét 
palotájába fogadta, nem sejtette, hogy fia gyilkosát vendégeli ; a 
barátság istene gyanánt pedig, hogy azt felvigyázóként adta fia mellé, 
s a legellenségesebb emberére akadt benne. Megérkeztek azután 
a lydiaiak is, kik a holttestet hozták, s hátul követte őket a gyil- 15 
kos. Odaállt a halott elé s kezeit kitárva Kroisos hatalmába adta 
magát ; könyörgött hozzá, hogy szúrja le a halott előtt. Felhozta 
előbbi szerencsétlenségét, s hogy azt dönté romlásba, a kitől tisz
tulást nyert ; végre hogy ő neki már teher az élet. Kroisos e sza
vakra megszánta Adrastost, bár maga oly csapást szenvedett, s 
így szólt hozzá : «Teljes elégtételt szolgáltatsz nekem, vendég, * 
hogy önmagodra halált mondasz. Mert nem -te vagy e csapás
nak oka, a mennyiben akaratod ellen tetted, hanem valamely 
isten, ki már rég megjelentette nekem a jövendőt.» Kroisos azu
tán fiát szokás szerint eltemette. Adrastos pedig, Gorgias fia és 
Midas unokája, ki saját testvérét megölte és bűne feloldójának 
gyilkosa lett, mikor az emberek már odahagyták a sírt, belátva, 
hogy tudomása szerint ő a legboldogtalanabb ember, a sír fölött 
önmaga vetett véget életének.

Kroisos két évig mély gyászban élt fia elvesztése miatt ; később 45 
azonban az. hogy Kyaxares fiának, Astyagesnek királyságát Kyros, 
Kambyses fia, megdöntötte, továbbá a perzsáknak növekedő 
hatalma véget vetett Kroisos gyászának. Azon gondolkozott, 
hogy mielőtt a perzsa hatalom nagvgyá fejlődnék, mikép 
bírhatná növekedésében meggátolni. E gondolata után tehát
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αύτίκα άπεπειράτο τών μάντη ίων τών τε έν “Έλλησι καί τού έν 
Λιβύη, διαπέμψας άλλους άλλη, τούς μεν ές Δελφούς ìévat, τούς 
δε ές Άβας τάς Φωκίων, τούς δέ ές Δωδώνην οί δέ τινες έπέμ- 
ποντο παρά τε Άμφιάρεων καί παρά Τροφώνιον, οϊ δέ της Μιλη- 
σίης ές Βραγχίδας. ταύτα μέν νυν τα Ελληνικά μαντήια ές τά 
άπέπεμψε μαντευσόμενος Κροΐσος- Λιβύης δε παρά Άμμων a 
άπέστελλε άλλους χρησομένους, διέπεμπε δέ πειρώμενος τών 
μαντηίων δ τι φρονέοιεν, ως εί φρονέοντα τήν άληθείην εύρεΟείη, 
έπείρηταί σφεα δεύτερα πέμπων εί έπιχειρέοι έπί ΙΙέρσας στρα- 

47 τεύεσθ-αι. έντειλάμ,ενος δέ τοϊσι Λοδοΐσι τάδε άπέπεμπε ές τήν 
διάπειραν τών χρηστηρίων, απ’ ης άν ήμερης όρμηθέωσι έκ Σαρ- 
δίων, άπύ ταύτης ήμερολογέοντας τον λοιπόν χρόνον εκατοστή 
ήμερη χράσθαι τοίσι χρηστηρίοισι, έπειρωτώντας δ τι ποιέων τυγ- 
χάνοι è Λυδών βασιλεύς Κροΐσος ό Άλυάττεω- ασσα δ’ άν έ'καστα 
τών χρηστηρίων θέσπιση, συγγραψαμένους άναφέρειν παρ’ έωυτόν. 
δ τι μέν νυν τά λοιπά τών χρηστηρίων έθέσπισε, ου λέγεται προς 
ουδαμών έν δέ Λελφοϊσι ως έσήλθον τάχιστα ές το με γάρον οί 
Λυδοί χρησόμενοι τφ θεφ καί έπειρώτων το έντεταλμένον, ή Πυ- 
ίΐίη έν έςαμέτρφ τόνφ λέγει τάδε.

οΐδα δ’ έγώ ψάμμον τ’ άρώμόν χαΐ μέτρα θαλάσσης, 
καί χωοοΰ συνίημι, κα'ι ού φωνενντος ίχούω. 
όδμή μ’ ές φοένας ήλ3ε χραταιρίνοιο χελώντ,ς 
έψομένης Ιν χαλκω άμ’ άρνείοισι κρέεσσιν,
 ̂ χαλκός μέν άπέστρωται, χαλκόν δ’ έπιέσται.

4 8 ταύτα οί Λυδοί θεσπισάσης της ΠυίΗης συγγραψάμενοι οιχοντο 
άπιόντες ές τάς Σάρδις. ως δέ καί ώλλοι οί περιπεμφθέντες παρ- 
ησαν φεροντες τούς χρησμούς, ένθαοτα ό Κροΐσος έ'καστα 
αναπτύσσων έπώρα τών συγγραμμάτων. τών μέν δή ούδέν προσίετό 
μιν" δ δέ ώς το έκ Δελφών ηκουσε, αύτίκα προσεύχετό τε καί 
προσεδέξατο, νομίσας μούνον είναν μαντήιον το έν Δελφοϊσι, δτι 
οί έςεορήκεε τά αυτός έποίησε. έπείτε γάρ δή διέπεμψε παρά τά 
χρηστήρια τούς θεοπρόποος, φυλάςας τήν κυρίην τών ήμερέων εμη- 
χανάτο τοιάδε. έπινοήσας τά ήν άμήχανον έξευρεΐν τε καί 
έπιφράσασθαι, χελώνην καί άρνα κατακόψας όμού ήψε αυτός 

4 9  έν λέβητι χαλκέφ, χάλκεον επίθημα έπιθ-είς. τά μέν δή έκ 
Δελφών οδτω τφ Κροίσφ έχρήσθη· κατά δέ τήν Άμφιάρεω 
τού μάντηίου ύπόκρισιν ουκ Ι'χω είπεΐν δ τι τοίσι Λυδοΐσι 
εχρησε ποιήσασι περί το ίρόν τά νομιζόμενα (οό γάρ ών ουδέ



mindjárt próbára tette a görögországi és libyai jóshelyeket, min
denüvé másokat küldvén ; némelyeket Delphoiba, másokat a pho- 
kigi Abaiba, másokat Dodonába ; úgyszintén Amphiaraos és Tro- 
phonios jóshelyéhez és a miletosi brancliidákhoz. Ezek azok a görög 
jóshelyek, a melyeket Kroisos követei által meg akart kórdeztetni. 
Libyába Ammonhoz ismét másokat küldött jóslatért/ ’4 Követei 
által próbára tette a jóshelyeket, vájjon mit tudnak ; hogy azután, 
ha jóslataik eltalálják az igazat, ismét megkérdezze, vájjon kezd
jen-e háborút a perzsák ellen. A jóshelyek megpróbálására küldött 47 
lydiaiaknak pedig megparancsolta, hogy a mely napon Sardisból 
útra kelnek, attól számítva a századik napon kérdezzék meg a 
jóshelyeket ; tudakolják meg, mit csinál a lydiaiak királya,' Kam- 
byses fia, Kroisos ; a mit azután a jóslatok egyenként felelnek, 
azt összeírva hozzák meg neki. Hogy mit feleltek a többi jós
helyeken, nem tudhattam meg sehonnan ; Delphoiban azonban, 
mikor a lydiaiak a szentélybe léptek, hogy megkérdezzék az istent, 
s a meghagyott kérdést feladták, a Pythia hatméretű versben így 
felelt :

Ismerem én a fövény számát s a tengeri síkot ;
Értem a némát is, meghallok olyat, ki nem is szól.
Teknősbéka szagát érzem pánczélfedelével,
Bárányhússal a m int forr érczkatlannak űrében;
A melyen érez a fedél, s az edénynek is érez az alapja.

A Pythiának ezt a jóslatát a lydiaiak feljegyezték s haza48 
mentek Sardisba. Mikor a többi követség is megérkezett a 
jóslatokkal, Kroisos mindegyiket felbontó s elolvasta ; de egyik 
sem elégítette ki. Mikor azonban a delphoibelit meghallotta, rög
tön megtisztelte és elfogadta, mert látta, hogy egyedül Delphoi
ban van az a jóshely, mely kitalálta, mit tett ő. Mert mikor a jóslat
kérőket már elküldötte a jóshelyekre, figyelemben tartá a meghatá
rozott napot, s a ily dolgot eszelt ki : olyan gondolata támadt, a mit 
kitalálni vagy csak megsejteni is lehetetlen, t. i. teknősbékát és 
bárányt összevágva maga főzött egy edényben, melyre érezfedőt 
tett. Delphoiből tehát ezt a jóslatot kapta Kroisos. Amphiaraos 49 
jóshelyének feleletét, melyet a lydiaiak a szükséges szertartások 
megtétele után a templomban kaptak, nem közölhetem, mert se-
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τούτο λέγεται), άλλο γε ή δτι καί τούτον ένόμισε μαντήιον άψευδές 
έκτήσθαι.

50 Μετά δέ ταϋτα θυσίησι μεγάλγρι τον έν Δελφοΐσι θεόν 
ίλάσκετο’ κτήνεά τε γάρ τα θύσιμα πάντα τρισχίλια εθυσε, 
κλίνας τε έπιχρόσους καί έπαργόροος καί φιάλας χρυσέας 
καί εΐματα πορφόρεα καί κιθώνας, νήσας πυρήν μεγάλην, 
κατέκαιε, έλπίζων τον θεόν μάλλον τι τούτοισι άνακτήσε- 
σθαι· Λυδοΐσί τε πάσι προεΐπε θόειν πάντα τινά αυτών τούτ<;) 
δ τι εχοι έκαστος, ώς δέ έκ τής θυσίης έγένετο, κατα- 
χεάμενος χρυσόν άπλετον ήμιπλίνθια ές αυτού έξήλαυνε, επί 
μέν τα μακρότερα ποιέων έςαπάλαιστα, επί δέ τα βραχύτερα 
τριπάλαιστα, ύψος δέ παλαιστιαΐα, αριθμόν δέ έπτακαίδεκα 
καί εκατόν, καί τούτων άπεφθου χρυσού τέσσερα, τρίτον ήμι- 
τάλαντον έκαστον ελκοντα, τα δέ άλλα ήμιπλίνθια λευκού 
χρυσού, σταθμόν διτάλαντα. έποιέετο δέ καί λέοντος ει
κόνα χρυσού άπέφθου ελκουσαν σταθμόν τάλαντα δέκα, 
ούτος ό λέων, έπείτε κατεκαίετο ό έν Δελφοΐσι νηός, κατέ
πεσε άπό τών ήμιπλινθίων (επί γάρ τούτοισι Τδρυτο.), καί 
νύν κεΐται έν τφ Κορινθίων θησαυρφ, έλκων σταθμόν έβδο
μον ήμιτάλαντον ■ άπετάκη γάρ αυτού τέταρτον ήμιτάλαντον.

51 έπιτελέσας δέ ό Κροΐσος ταύτα άπέπεμπε ές Δελφούς, καί 
τάδε άλλα άμα τοίσι, κρητήρας δύο μεγάθεϊ μεγάλους, χρύ- 
σεον καί άργύρεον, τών ό μέν χρύσεος έ'κειτο έπί δεξιά 
,έσιόντι ές τον νηόν, ό δέ άργύρεος έπ’ αριστερά, μετε- 
κινήθησαν δέ καί οϋτοι υπό τον νηόν κατακαέντα, καί ό 
μέν χρύσεος κεΐται έν τφ Κλαζομενίων θησαυρφ, έλκων 
σταθμόν εΐνατον ήμιτάλαντον καί ετι δυώδεκα μνέας, ό δέ άρ
γύρεος έπί τού προνηίου τής γωνίης, χωρέων αμφορέας έξακο 
σίους· έπικίρναται γάρ υπό Δελφών θεοφανίοισι. φασί δέ μιν 
Δελφοί Θεοδώρου τού Σαμίου έργον είναι, καί έγώ δοκέω- ου γάρ 
το συντυχόν φαίνεται μ.οι έ'ργον είναι, καί πίθους τε άργυρέους 
τέσσερας άπέπεμψε, ο’ί έν τφ Κορινθίων θησαυρφ έστάσι, καί 
περιρραντήρια δύο άνέθηκε, χρύσεόν τε καί άργύρεον, τών τφ 
χρυσέφ έπιγέγραπται Λακεδαιμονίων φαμένων είναι άνάθημα, 
ουκ δρθώς λέγοντες" έ'στι γάρ καί τούτο Κροίσου, έπέγραψε 
δέ τών τις . Δελφών Λακεδαιμονίοισι βουλόμενος χαρίζε- 
σθαι, τού έπιστάμενος το ούνομα ούκ έπιμνήσομαι. άλλ’ ό μέν 
παΐς, δι’ ου τής χειρός ρέει το ύδωρ, Λακεδαιμονίων έστί,



hol sincs hagyományozva ; csak annyit mondanak, hogy ez a jós
hely is igazmondónak bizonyúlt.

Ezután nagy áldozatokkal kereste a delphoibeli istonnek ke- .50 
gyét, ugyanis összesen háromezer marhát áldozott neki ; majd 
aranyozott és ezüstözött ágyakat, aranycsészéket, bibor-ruhákat és 
köpenyegeket égetett el egy felhalmozott nagy máglyán. Ilyen mó
don remélte, hogy az istent nniga részére nyerheti. Meghagyta az 
összes lydiaiaknak, hogy mindenki áldozzon annyit, a mennyire 
vagyona szerint képes. Mikor így megáldozott, végtelen mennyiségű 
aranyat olvasztott össze s féltéglákat veretett belőle, melyeknek 
hossza hat tenyér, szélessége három tenyér s vastagsága egy te
nyér volt, számszerint tizenötöt ; s ezek közül négyet tiszta arany
ból, mindegyiket harmadfél talentumnyi súlylyal, a többi féltég
lát fehér aranyból verette, két talentumnyi súlylyal. Készíttetett 
azután tiszta aranyból egy oroszlánszobrot is, mely tiz talentumot 
nyomott. Ez az oroszlán a delphoibeli templom leégése után a 
féltéglákról, a melyekre állítva volt, leesett, s most a korinthosiak 
kincsesházában áll ; súlya azonban csak hetedfél talentum, mert 
negyedfél talentum leolvadt belőle. Ezeket elkészítvén Kroisos 51 
Delphoiba küldte, egyúttal más tárgyakat is, így két tekintélyes 
nagyságú vegyítő-edényt, egyet aranyból s egyet ezüstből ; ezek 
közül az arany edény a templom bejáratától jobbra, az ezüstből 
való balra volt felállítva. A templom leégése után ezeket is más
hová tették ; az aranyból való a klazomenaibeliek kincsesházában 
áll, súlya kilenczedfél talentum és tizenkét mina ; az ezüst edény 
pedig az előcsarnok szegletében hatszáz amphora nagyságú, s a 
delphoibelik bort vegyítenek benne a Tlieophania ünnepén. A del
phoibeliek szerint ez a samosi Theodoros3e műve, s magam is 
azt hiszem, mert nem közönséges munkának látszik. Küldött to
vábbá négy ezüst edényt, melyek a korinthosiak kincsesházában 
állanak ; s felajánlott két vizmedonezét, egyet aranyból, egyet 
ezüstből. Az arany edénynek felirata szerint ez a lakedaimoniak 
ajándéka ; de hamisan állítja, mert ez is Kroisos küldeménye, s 
csak egy delphoibeli írta azt rá, hogy a lakedaimoniaknak híze
legjen. Nevét azonban, habár tudom, nem mondom meg. A gyer
mek, a melynek kezén át a víz folyik, a lakedaimoniak ajándéka,
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ού μέντοι τών γε περιρραντηρίων ουδέτερον, άλλα τε αναθήματα 
ούκ επίσημα πολλά άπέπεμψε αμα τούτοισι ό Κροίσος, και χεό- 
ματα άργόρεα κυκλοτερέα, καί δή καί γυναικός εΐδωλον χρόσεον 
τρίπηχυ, το Δελφοί τής άρτοκόπου τής Κροίσου εικόνα λέγουσι 
είναι, προς δέ καί τής έωυτού γυναικός τα άπύ τής δειρής άνέ-

52 θηκε ό Κροίσος καί τάς ζώνας. ταύτα μέν ές Δελφούς άπέπεμψε, 
τφ δέ Άμφιάρεψ, πυθόμενος αυτού τήν τε άρετήν καί τήν πάθην, 
άνέθηκε σάκος τε χρόσεον παν ομοίως καί αιχμήν στερεήν πάσαν 
χρυσέην, το ξυστόν τήσι λόγχησι έόν όμοιους χρόσεον τα ετι καί 
άμφότερα ες εμέ ήν κείμενα έν Θήβησι καί Θηβέων εν τφ νηφ 
τού Ίσμηνίου Απόλλωνος.

53 Τοΐσι δέ άγειν μέλλουσι τών Λυδών ταύτα τα δώρα ές τα ίρά 
ένετέλλετο ό Κροίσος έπειρωτάν τα χρηστήρια εί στρατεύηται επί 
ΙΙέρσας Κροίσος καί ε’ί τινα στρατόν άνδρών προσθέοιτο φίλον, ώς 
δέ άπικόμενοι ές τά άπεπέμφθησαν οι Λυδοί άνέθεσαν τα άναθή- 
ματα, έχρέωντο τοΐσι χρηστηρίοισι λέγοντες «Κροίσος ό Λυδών 
τε καί άλλων έθνέων βασιλεύς, νομίσας τάδε μαντήια είναι μοόνα 
έν άνθρώποισι, ύμΐν τε άξια δώρα εδωκε τών έξευρημάτων, καί 
νόν ύμέας έπειρωτφ εί στρατεύηται έπί Πέρσας καί ε’ί τινα στρατόν 
άνδρών προσθέοιτο σύμμαχον.» οι μέν ταύτα έπειρώτων, τών δέ 
μαντηίων άμφοτέρων ές τώυτό αί γνώμαι συνέδραμον, προλέγουσαί 
Κροίσφ, ήν στρατεύηται έπί Πέρσας, μεγάλην άρχήν μιν καταλό- 
σειν τούς δέ Ελλήνων δυνατωτάτους συνεβοόλευόν οί έξευρόντα

54 φίλους προσθέσθαι. έπείτε δέ άνενειχθέντα τά θεοπρόπια έπόθετο 
ό Κροίσος, ύπερήσθη τε τοΐσι χρηστηρίοισι πάγχυ τε έλπίσας 
καταλύσειν τήν Κόρου βασιλήίην, πέμψας αύτις ές Ιΐυθώ, Δελ
φούς δωρέεται, πυθόμενος αυτών τύ πλήθος, κατ’ άνδρα δύο στα- 
τήρσι έκαστον χρυσού. Δελφοί δέ άντί τούτων έ'δοσαν Κροίσφ καί 
Λυδοΐσι προμαντηίην καί άτελείην καί προεδρίην καί έξεΐναι τφ

55 βουλομένφ αυτών γίνεσθαι Δελφόν ές τον αίει χρόνον, διορησά- 
μενος δέ τους Δελφούς ό Κροίσος έχρηστηριάζετο το τρίτον' 
έπείτε γάρ δή παρέλαβε τού μαντηίου άληθείην, ένεωορέετο αυτού, 
έπειρώτα δέ τάδε χρηστηριαζόμενος, εΐ οί πολυχρόνιος Ι'σται ή 
μουναρχίη. ή δέ Πυθίη οί χρφ τάδε.
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de a vizmedenczék közül egyik sem. Kroisos ezen tárgyakkal még 
sok más, de jelentéktelen fogadalmi ajándékot küldött, így kör
alakú ezüst tálakat, továbbá egy három rőf nagyságú, aranyból 
készült női szobrot, mely a delphoibeliek szerint Kroisos síitőnő- 
jénok a szobra.37 Azonkívül nejének nyakékszereit és öveit is felaján
lotta Kroisos. Ezeket a tárgyakat küldötte Delphoiba ; Amphiaraos- 52 
nak pedig, mikor vitézségéről és szenvedéseiről33 értesült, tiszta 
aranyból készült pajzsot és tömör arany lándzsát ajánlott fel, mely
nek fogója és hegye egyaránt aranyból volt. Mind a két tárgy az én 
időmig megvolt Thebaiban, az ismenei Apollon thebai templomában.

Azoknak a lydiaiaknak tehát, kiknek ezen ajándékokat a 53 
templomba kellett vinniök, meghagyta Kroisos, hogy kérdezzék 
meg a jóshelyet, vájjon indítson-e Kroisos háborút a perzsák 
ellen, s melyik népet vegye hozzá szövetségesül ? Mikor a lydiaiak 
küldetésük helyére megérkeztek s a fogadalmi ajándékokat fel
ajánlották, e szavakkal kértek jóslatot: «Kroisos, a lydiaiak és 
más népek királya, abban a hitben, hogy egyedül ez az igaz jós
hely a földön, kinyilatkoztatásaidhoz méltó ajándékokat adott ; 
s most azt kérdezi tőled, vájjon indítson-e háborút a perzsák 
ellen, s melyik népet vegye hozzá szövetségesül ? » E kérdé
sekre mind a két jóshelynek megegyezett a felelete, kijelentették 
Kroisosnak, hogy ha háborút indít a perzsák ellen, nagy birodal
mat fog megdönteni ; tanácsolták továbbá, hogy fürkészsze ki, 
melyik görög nép a leghatalmasabb, s ezt szerezze meg szövetsé
geséül. Midőn Kroisos a hírül hozott isteni kijelentést meghallotta, 54 
nagyon megörült a jóslatnak, s erősen hitte, hogy Kyros birodal
mát meg fogja dönteni. Majd ismét Pythóba küldötte embereit, 
megtudakolta a delphoibeliek számát s minden embert egyenként 
két staterral ajándékozott meg. Ennek fejében a delphoibeliek 
Kroisosnak és a lydiaiaknak megadták a jóslat kikérésének jo
gát, az adómentességet, játékok alkalmával első sorban az ülést 
és örök időkre a szabadságot, hogy bárki közülök delphoibelivé 
lehet. A delphoibeliek megajándékozása után Kroisos harmadszor 55 
kórt jóslatot. Mert miután a jóshely igaz voltáról meggyőződött, 
nem tudott vele betelni. Azt kérdezte a jóshelytől, vájjon sokáig 
fog-e fenállni királysága ; s a Pythia ezt feleié :
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άλλ’ όταν ήμίονος βασιλεύς Μήδοισι γένηται, 
και τότε, Αυδε ποδαβρε, πολυψήφιδα παρ’ "Κραον 
?εύγειν ;χηδέ μένειν μηδ’ αιδείσ3αι κακός είναι.

Τοότοισι έλθοόσι τοϊτι έ'πεσι ό Κροίσος πολλόν νι (χάλι- 
στα πάντων ήσθη, έλπίζων ήμίονον οόδαμά άντ’ άνδρός βασι- 
λεύτιειν Μήδων, ουδ’ ών αυτός ουδέ οί εξ αυτού παύσεσθαί 
κοτε τής αρχής, μετά δέ ταύτα έφρόντιζε ίστορέων τούς άν 
Ελλήνων δόνα τωτάτους έόντας προσκτήσαιτο φίλους, ίστο- 
ρέων δέ εύρισκε Λακεδαιμονίους καί Αθηναίους προέχοντας 
τούς μεν τού Δωρικού γένεος τούς δέ τού 'Ιωνικού, ταύτα γάρ 
ήν τά προκεκριμένα, ιόντα το άρχαίον το μέν Πελασγικόν το 
δέ Ελληνικόν εθ-νος. καί το μέν ουδαμή κω έξεχώρησε, το 
δέ πολυπλάνητο-; κάρτα, επί μέν γάρ Δευκαλίωνος βασιλέος 
οίκεε γήν τήν Φθ-ιώτιν, επί δέ Δώρου τού Έλληνος τήν υπό 
την Όσσαν τε καί τον Όλυμπον χώρην, καλεομένην δέ Ίστιαι- 
ώτιν εκ δέ τής Ηστιαιώτιδος ώς έξανέστη υπό Καδμείων, 
οϊκεε εν Πίνδφ Μακεδνόν καλεόμενον ένθεύτεν δέ αυτις ές 
τήν Δρυοπίδα μετέβη, καί έκ τής Δρυοπίδος ουτω ές Πελο-

57 πόννήσον έλθ-òv Δωρικόν έκλήίΐη. ήντινα δέ γλώσσαν Τεσαν οί 
Πελασγοί, ούκ έ'χω άτρεκέως είπείν. εί δέ χρεόν έστι τεκμαιρόμε- 
νον λέγειν τοίσι νύν έ'τι έούσι Πελασγών τών υπέρ Τυρσηνών Κρη- 
στώνα πόλιν οίκεόντων, οϊ δμουροί κοτε ήσαν τοίσι νύν Λωριεύσι 
καλεομένοισι (οϊκεον δέ τηνικαϋτα γήν τήν νύν Θεσσαλιώτιν κα
λεομένην), καί τών Πλακίην τε καί Σκυλάκην Πελασγών οίκησάν- 
των έν ’Κλλησπόντφ, οι σύνοικοι έγένοντο 'Αθηναίοισι, καί οσα 
άλλα Πελασγικά έόντα πολίσματα το ούνομα μετέβαλε, εί τούτοισι 
τεκμαιρόμενον δει λέγειν, ήσαν οί Πελασγοί βάρβαρον γλώσσαν 
ίέντες. εί τοίνυν ήν καί παν τοιούτο το ΙΙελασγικόν, το Αττικόν 
έθνος έύν Πελασγικόν άμα τή μεταβολή τή ές 'Έλληνας καί τήν 
γλώσσαν μετεμαθε. κάΓγάρ δή οϋτε οί Κρηστωνιήται ούδαμοισι

"των νυν σφεας περιοικεόντων είσί ομόγλωσσοι ούτε οί Πλακιηνοί, 
σφίσι δέ ομόγλωσσοι- δηλούσί τε δτι τον ήνείκαντο γλώσσης 
χαρακτήρα μεταβαίνοντες ές ταύτα τα χωρία, τούτον εχουσι

58 έν φυλακή, το δέ Ελληνικόν γλώσση μέν έπείτε έγένετο αίεί 
κοτε τή αυτή διαχράται, ώς έμοί καταφαίνεται είναι, άπο- 
σχισθέν μέντοι. από τού Πελασγικού έόν ασθενές, από 
σμικρού τεο τήν αρχήν όρμώμενον αύςηται ές πλήθος
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Majd mikor öszvér lesz trónján a méd hatalomnak,
Szép lábú lyd sarj, a Hermosnak kavicsához
Fuss akkor, s ne maradj, se ne szegyeid gyáva mivoltod.

A követeknek e szavain Kroisos mód nélkül megörült, re- 56 
inélvén, hogy a médek fölött sohasem fog ember helyett öszvér 
uralkodni, s így tehát sem ő, sem valamely utódja valamikor nem 
veszti el trónját. Ezután avval foglalkozott, hogy kikutassa, vájjon 
mely görög törzsek a legerősebbek, hogy ezeket barátaivá tegye ; s 
tudakozódásai után a lakedaimoniakat és az athénieket találta ki
válóknak, azokat a dór, ezeket az ión törzsből. Ezek voltak ugyanis 
a hatalmasak, s közülök eredetre nézve az egyik pelasg, a másik a 
görög néphez tartozott.31' Amaz sohasem vándorolt, mig ez nagyon 
sokszor cserélte hazáját. így Deukalionnak királysága alatt Plithio- 
tisban lakott ; Hellen fiának, Borosnak idejében pedig az Ossa és 
Olympostövénél elterülő földön, melyet Histiaiotisnak neveznek ;4U 
mikor Kadmos fiai innen elkergették, a makedoniai Pindosba költö
zö tt; 41 innen ismét Drycpisba vándorolt, a honnan azután aPelo- 
ponnesosba jutván dór népnek neveztetett el. Hogy a pelasgok 
milyen nyelven beszéltek, nem mondhatom meg pontosan. De ha 57 
szabad tanúkép venni a még máig élő pelasgokat, kik a tyrrheneken 
túl Kreston városában42 laknak s egykor a most dórnak nevezett 
törzs szomszédai valának — de abban az időben még a mai Tlies- 
saliotisban éltek - , továbbá a Hellespontoson Plakia és Skylake 
nevű városokban43 lakó pelasgokat, kik az athéniekkel voltak együtt, 
azonkívül a többi pelasg városokat, melyek más nevet kaptak, 
ha ezeket tanúkép lehet venni : akkor a pelasgok barbár nyelven 
beszéltek. Ha így áll a dolog az egész pelasg népre vonatkozólag, 
viszont az attikai nép, mely pelasg eredetű, Görörögországba való 
átköltözése után a nyelvet is eltanulta. A krestoniak ugyanis 
egy körülöttük lakó néppel sem beszélnek közös nyelvjárás 
szerint, valamint a plakiaiak sem ; egymással azonban egy nyelv
járásnak. Világos tanúságul szolgálnak tehát, hogy megőrizték 
nyelvüket, melyet e földre való költözésükkor magukkal hoztak.
A görög nép azonban, véleményem szerint, eredete óta ugyanazon 58 
a nyelven beszél. A pelasgoktól külön még bizonyára gyenge 
volt ; 44 de csekély eredetéből kifejlődve, a népek egész tömegévé
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τών έθνέων, Πελασγών μάλιστα προσκεχωρηκότων αύτφ καί 
άλλων έθνέων βαρβάρων συχνών, πρόσθε δέ ών έμοιγε δοκέει 
ουδέ το ΙΙελασγικόν έθνος, έόν βάρβαρον, ούδαμά μεγάλως αύξη- 
θήναι.

59 Τούτων δή ών τών έθνέων το μέν Αττικόν κατεχόμενόν τε 
καί διεσπασμένον έπυνθάνετο ό Κροισος υπό Πεισιστράτου τού 
Ίπποκράτεος τούτον τον χρόνον τυραννεύοντος Αθηναίων. Ίππο- 
κράτεϊ γάρ έόντι ιδιώτη καί θεωρέοντι τα 'Ολύμπια τέρας έγένετο 
μέγα- θύσαντος γάρ αυτού τά ίρά οί λέβητες έπεστεώτες καί 
κρεών τε έόντες έμπλεοι καί υδατος άνευ πυρος έζεσαν καί υπερ- 
έβαλον. Χίλων δέ ό Λακεδαιμόνιος παρατυχών καί θεησάμενος 
το τέρας συνεβούλευε ' Ιπποκράτεϊ πρώτα μέν γυναίκα μη αγεσθαι 
τεκνοποιόν ές τά οικία, εί δέ τυγχάνει έχων, δεύτερα την γυναίκα 
έκπέμπειν, καί εϊ τις οί τυγχάνει έών παΐς, τούτον άπείπασθαι. 
ουκων ταύτα παραινέσαντος Χίλωνος πείθεσθαι θέλειν τον Ίππο- 
κράτεα* γενέσθαί οί μετά ταύτα τον Πεισίστρατον τούτον, δς στα- 
σιαζόντων τών παράλων καί τών έκ τού πεδίου Αθηναίων, καί τών 
μέν προεστεώτος ιΜεγακλέος τού Λλκμέωνος, τών δέ έκ τού πεδίου 
Λυκούργου Λριστολαιδεω, καταφρονήσας την τυραννίδα ήγειρε 
τρίτην στάσιν συλλέςας δέ στασιώτας καί τώ λόγψ τών υπερ- 
ακρίων προστάς μηχανάται τοιάδε. τρωματίσας έωυτόν τε καί 
ήμιόνους ηλασε ές την άγορήν το ζεύγος ώς έκπεφευγώς τούς εχ
θρούς, οι μιν έλαύνοντα ές αγρόν ήθέλησαν άπολέσαι δήθεν, 
έδέετό τε τού δήμου φυλακής τίνος προς αυτού κυρήσαι, πρότερον 
εύδοκιμήσας έν τη προς Μεγαρέας γενομένη στρατηγίη, Νίσαιάν 
τε ελών καί αλλα άποδεξάμενος μεγάλα έργα, ό δέ δήμος ό τών 
Αθηναίων έξαπατηθείς έδωκέ οί τών αστών καταλέξας άνδρας 
τούτους οΐ δορυφόροι μέν ούκ έγένοντο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι 
δέ· ξύλων γάρ κορύνας έχοντες είποντό οί όπισθε. συνεπαναστάντες 
δέ ουτοι άμα Πεισιστράτφ έσχον τήν άκρόπολιν. ένθα δή ό ΙΙει- 
σίστρατος ήρχε Αθηναίων, ούτε τιμάς’τάς έούσας συνταράξας ούτε 
θέσμια μεταλλάξας, έπί τε τοΐσι κατεστεώσι ένεμε τήν πόλιν

00  κοσμέων καλώς τε καί εΰ. μετά δέ ού πολλον χρόνον τώυτό φρο- 
νήσαντες οΐ τε τού Μεγακλέος στασιώται καί οί τού Λυκούργου 
έξελαύνουσί μιν. ούτω μέν Πεισίστρατος έσχε τό πρώτον Α θή 
νας, καί τήν τυραννίδα ούκω κάρτα έρριζωμένην έχων άπέβαλε. 
οΐ δέ έξελάσαν'τες Πεισίστρατον αΰτις έκ νέης έπ’ αλλή- 
λοισι έστασίασαν. περιελαυνόμενος δέ τή στάσι ό Μεγα- 
κλέης έπεκηρυκεύετο Πεισιστράτι;), εί βούλοιτό οί τήν θυγατέρα



gyarapodott, mikor a pelasgok több más barbár népekkel együtt 
hozzá csatlakoztak. Előbb legalább, úgy hiszem, a pelasg faj mint 
barbár nép nem nagyon szaporodott.15

Ezen népek közül tehát Kroisos értesülése szerint az attikai pár- 59 
tokra volt szakítva és Hippokrates fia, Peisistratos által leigázva, 
a ki ez időben Athén tyrannusa volt. Hippokratessel ugyanis, ki 
egyszerű polgár vaia, az olympiai játékok szemlélése alkalmával 
nagy csoda esett meg. A mint felajánlotta áldozatát, hússal és víz
zel telt edényei tüzelés nélkül forrni kezdettek és kiáradtak. A la- 
kedaimoni Chilon, ki ott volt és látta a csodát, azt tanácsolta 
Hippokratesnek, hogy ne vegyen nőül olyan asszonyt, a ki gyerme
keket szülne ; vagy ha már van neje, akkor küldje el, és ha múl
ván gyermeke, azt is tagadja ki. Chilon ezen tanácsaira azonban 
a hagyomány szerint nem akart hallgatni Hippokrates, s az ezu
tán született fia volt az a Peisistratos, a ki, midőn a tengerparti 
és a mezőn lakó athéniek összevesztek, s azoknak Alkmeon fia, 
Megakies,1“ a mezőn lakóknak pedig Aristolaides fia, Lykurgos, volt 
a vezére, — a királyságra vágyva egy harmadik pártot szervezett. 
Azon jogczím alatt toborzott híveket, hogy ő a hegyi lakóknak ve
zére, s a következőt eszelte ki : magát és öszvéreit megsebesítvén, 
a piaczra hajtotta fogatát, mintha -ellenségei elől menekülne, kik 
meg akarták ölni, mikor a mezőre hajtott. Arra kérte tehát a 
népet, hogy adjon mellé őrizetet, minthogy mar a megarai hábo
rúban kitüntette magát, Nisaiút17 elfoglalta és más nagy tetteket is 
vitt véghez. Az athéni nép elámitva, válogatott polgárokat adott 
melléje ; ezek azonban nem lándzsa-, hanem buzogányvivői vol
tak Peisistratosnak ; mert fabuzogányokkal követték. Ezek Pei- 
sistratossal együtt föllázadván, elfoglalták a fellegvárat. Ezután 
Peisistratos Athén ura lett ; de nem szüntette meg a létező hiva
talokat, hanem a megállapított intézmények szerint szépen és 
bölcsen igazgatta a várost. Nem sok idő múlva azonban Megakies 60 
és Lykurgos pártja kibékült egymással és őt elűzték. így volt Pei
sistratos első ízben ura Athénnek ; királysága azonban még nem 
tudott erős gyökeret verni s elbukott. Peisistratos elfízői azonban 
újra egymás ellen támadtak. A lázadástól szorongatott Mega- 
kles megkérdeztette Peisistratostól, vájjon hajlandó volna e leányát
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εχειν γυναίκα επί τή τυραννίδι. ένδεξαμένου δέ τον λόγον καί 
όμολογήσαντος επί τούτοισι Ιίεισιστράτου, μηχανώνται δή επί τή 
κατόδψ πρήγμα εύηθέστατον, ώς έγώ ευρίσκω, μακρψ, έπεί γε 
άπεκρίθη έκ παλαιτέρου του βαρβάρου έ'θνεος το Ελληνικόν έόν 
καί δεςιώτερον καί εύηθείης ηλιθίου άπηλλαγμένον μάλλον, εί 
καί τότε γε ουτοι έν Αθηναίοισι τοίσι πρώτοισι λεγομένοισι είναι 
Ελλήνων σοφίην μηχανώνται τοιάδε. έν τψ δήμφ τψ ΓΙαιανιέι ήν 
γυνή τή ουνομα ήν Φόη, μέγαθος από τεσσέρων πηχέων άπολεί- 
πουσα τρεις δακτύλους καί άλλως ευειδής, ταύτην τήν γυναίκα 
σκευάσαντες πανοπλίη, ές άρμα έσβιβάσαντες καί προδέξαντες 
σχήμα οίόν τι έ'μελλε ευπρεπέστατον φανέεσθαι έχουσα, ήλαυνον 
ές το άστυ, προδρόμους κήρυκας προπέμψαντες’ οί τα έντεταλμένα 
ήγόρευον άπικόμενοι ές το άστυ, λέγοντες τοιάδε. «ώ Αθηναίοι, 
δέκεσθε άγαθψ νόφ Ιίεισίστρατον, τον αυτή ή Αθηναίη τιμήσασα 
ανθρώπων μάλιστα κατάγει ές τήν εωυτής άκρόπολιν.» ο'ί μέν δή 
ταύτα διαφοιτέοντες ελεγον αύτίκα δέ ες τε τούς δήμους φάτις 
άπίκετο ώς Αθηναίη Πεισίστρατον κατάγει, καί οι έν τψ άστεϊ 
πειθόμενοι τήν γυναίκα είναι αυτήν τήν θεόν προσεύχοντό τε τήν 

fii άνθρωπον καί έδέκοντο Πεισίστρατον. απολαβών δέ τήν τυραν
νίδα τρόπω τψ είρημένψ ό Πεισίστρατος κατά τήν όμολογίην 
τήν προς Μεγακλέα γενομένην γαμέει του Μεγακλέος τήν θυγα
τέρα. οία δέ παίδων τέ οι υπαρχόντων νεηνιέων καί λεγομένων 
έναγέων είναι τών Άλκμεωνιδέων, ού βουλόμενός οί γενέσθαι 
έκ τής νεογάμου γυναικός τέκνα έμίσγετό οί ού κατά νόμον, 
τα μέν νυν πρώτα έκρυπτε ταύτα ή γυνή, μετά δέ είτε ίστο- 
ρεύση είτε καί ου φράζει τή εωυτής μητρί, ή δέ τψ άνδρί’ 
τον δέ δεινόν τι έ'σχε άτιμάζεσθαι πρός Ιίεισιστράτου’ οργή 
δέ ώς είχε καταλλάσσετο τήν έ'χθρην τοίσι στασιώτησι. μα- 
θών δέ ό ΙΙεισίστρατος τά ποιεύμενα έπ’ εωυτψ άπαλλάσσετο 
έκ τής χώρης το παράπαν, άπικόμενος δέ ές Ερέτριαν έβου- 
λεύετο άμα τοίσι παισί. ‘Ιππίεω δέ γνώμη νικήσαντος άνα- 
κτάσθαι όπίσω τήν τυραννίδα, ένθάύτα ήγειρον δωτίνας έκ τών 
πολίων αϊτινές σφι προαιδέοντό κού τι. πολλών δέ μεγάλα πα- 
ρασχόντων χρήματα, Θηβαίοι ύπερεβάλοντο τή δόσι τών χρημά
των. μετά δέ, ού πολλψ λόγψ είπείν, χρόνος διέφυ καί πάντα σφι- 
έςήρτυτο ές τήν κάτοδον καί γάρ Αργεϊοι μισθωτοί άπίκοντο 
έκ Πελοπόννησου, καί Νάξιός σφι άνήρ άπιγμένος έθελοντής, τψ 
ουνομα ήν Λύγδαμις, προθυμίην πλείστην παρείχετο, κομίσας καί 

^χρήματα καί άνδρας. εξ Έρετρίης δέ όρμηθέντες διά ενδεκάτου
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a királyságért feleségül venni. Peisistratos elfogadta az ajánlatot 
s megegyezvén a dologban, az ő visszavezetésére, úgy találom, a 
lehető legegyügyííbb tervet gondolták ki ; mert a görög már rég 
elvált a barbár népektől ; ügyesebb volt s együgyü ostobaságtól in
kább ment. Ezek tehát az athéniek, mint a görögök között ravasz
ságban legkiválóbb nép számára a következőt eszelték ki. A paia- 
niai városrészben volt egy Phye nevű asszony, ki három hüvely 
hijján négy rőf magas és különben is szépalakú volt. Ezt a nőt tel
jes fegyverzetben kocsira ültették, s oly módon alakítva külsejét, 
hogy az a legnagyobb hatást idézze elő, miután már hírnököket kül
döttek volt előre, a város felé hajtottak. Azok a városba érve, a 
parancs szerint így beszéltek : «0 athéniek, fogadjátok jó szívvel 
Peisistratost, kit maga Athene is nagyon tisztel az emberek közt, 
és most saját fellegvárába visszavezet. » így beszéltek ezek minden
felé, s csakhamar elterjedt a nép közt a hir, hogy Athene vezeti 
vissza Peisistratost. A városbeliek elhitték, hogy maga az istennő 
az az asszony, imádkoztak az emberi lényhez és Peisistratost vissza
fogadták. Elnyervén a jelzett módon Peisistratos a királyságot, az 61 
egyezmény szerint nőül vette Megakies leányát. Minthogy azon
ban már voltak serdülő gyermekei, s hir szerint az alkmeonidákat 
átok terhelte, nem akart ezen uj feleségétől gyermekeket, s ezért 
nem a rendes módon közösült vele.48 E dolgot felesége kezdetben 
titkolta ; majd azonban akár kérdezősködésekre, akár nem, el
mondta anyjának, ez meg a féljenek, ki felháborodva a Peisistratos- 
tól eredő meggyaláztatáson, felhagyott az ellenfeleivel való gyűlöl
ködéssel. Peisistratos értesült arról, hogy mit mívelnek ellene ; 
azért egész házával elhagyta az országot, s Eretriába érve fiaival 
tanácskozott. Hippias véleménye győzött, hogy vissza kell szerezni 
a királyságot, ezért ajándékokat gyűjtöttek azon városokból, me
lyek valamikép le voltak irántok kötelezve. Azon sok hely közül, 
melyek nagy ajándékokat adtak, Tliebai tűnt ki leginkább kincsei
vel.4” Majd pedig, hogy röviden végezzek, bizonyos idő eltelte alatt 
mindent előkészítettek a visszatérésre ; mert argosi zsoldosok is 
jöttek a Peloponnesosból, s önkéntesen hozzájuk csatlakozott egy 
férfi is, kit Lygdamisnak hívtak,5’s a ki nagy buzgalmat tanúsított, 
pénzt és embereket hozott magával. Eretriából elindulván, a tizen- 62
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ετεος άπίκοντο ύπίσω. καί πρώτον της Αττικής ίσχουσι Μαραθώνα' 
έν δέ τούτο) τψ χώρψ σφι στρατοπεδευομένοισι οΤ τε εκ τού άστεος 
στασιώται άπίκοντο άλλοι τε έκ τών δήμων προσέρρεον, τοϊσι ή τυ- 
ραννίς προ έλευθερίης ήν άσπαστότερον. ούτοι μεν δή συνηλίζοντο, 
Αθηναίων δέ οί εκ τού αστεος, εως μέν ΙΙεισίστρατος τα χρήματα 
ήγειρε καί μεταύτις ως έ'σχε Μαραθώνα, λόγον ούδένα ειχον" έπείτε 
δέ έπύθοντο έκ τού Μαραθώνος αύτόν πορεύεσθαι επί το αστό, 
ουτω δή βοηθέουσι επ’ αύτόν. καί ουτοί τε πανστρατιή ήισαν 
έπί τούς κατιόντας, καί οί άμφί Πεισίστρατον, ως όρμηθέν- 
τες εκ Μαραθώνος ήισαν έπί το αστό, ές τώυτύ σονιόντες άπι- 
κνεονται έπί ΙΙαλληνίδος Άθηναίης ίρόν, καί άντία έ'θεντο τα 
όπλα, ένθαύτα θείη πομπή χρεωμένος παρίσταται I Ιεισιστράτω 
Αμφίλυτος ό Άκαρνάν χρησμολόγος άνήρ, δς οί πρασιών χρά έν 
έξαμέτρψ τόνφ τάδε λέγων.

Ι'ρριπται δ’ δ βόλος, τό δε δίκτυον έκπεπέτασται, 
θύννοι δ’ οιμήσουσι σέληναίης διά νυκτός.

63δ μέν δή οί ένθεάζων χρά τάδε, ΙΙεισίστρατος δέ συλλαβών το 
χρηστήριον καί φας δεκεσθαι το χρησθέν έπήγε τήν στρατιήν. 
Αθηναίοι δέ οί έκ τού αστεος προς άριστον τετραμμένοι ήσαν δή 
τηνικαύτα, καί μ.ετά το άριστον μετεξέτεροι αύτών οϊ μέν προς 
κύβους οϊ δέ προς ύπνον, οί δέ άμφί IΙεισίστρατον έσπεσόντες 
τούς Αθηναίους τράπουσι. φευγόντων δέ τούτων βουλήν ένθαύτα 
σοφωτάτην ΙΙεισίστρατος έπιτεχνάται, οκως μήτε άλισθειεν ετι οί 
Αθηναίοι διεσκεδασμένοι τε είεν άναβιβάσας τούς παϊδας έπί 
ίππους προεπεμπε, ο'ί δέ καταλαμβάνοντες τούς φεύγοντας έλεγον 
τα έντεταλμενα υπό ΙΙεισιστράτου, θαρσέειν τε κελεύοντες καί

ϋΐάπιέναι έ'καστον έπί τα έωυτού. πειθομένων δέ τών Αθηναίων, 
ουτω δή ΙΙεισίστρατος το τρίτον σχών Αθήνας έρρίζωσε τήν τυ
ραννίδα έπικούροισί τε πολλοΐσι καί χρημάτων συνόδοισι, τών μέν 
αυτόθεν τών δέ άπύ Στρυμόνος ποταμού συνιόντων, ομήρους τε τών 
παραμεινάντων Αθηναίων καί μή αύτίκα φυγόντων παϊδας λαβών 
καί καταστήσας ές Νάξον (καί γάρ ταύτην ό ΙΙεισίστρατος κατε- 
στρεψατο πολέμψ καί επίτρεψε Λυγδάμι), πρός τε ετι τούτοισι τήν 
νήσον Δήλον καθήρας έκ τών λογίων, καθήρας δέ ώδε" έπ’ οσον 
εποψις τού ίρού είχε, έκ τούτου τού χώρου παντός έξορύςας τούς 
νεκρούς μετεφόρεε ές άλλον χώρον τής Δήλου, καί ΙΙεισίστρατος 
μέν έτυράννευε Αθηναίων, Αθηναίων δέ οϊ μέν έν τή μάχη 
έπεπτώκεσαν, οϊ δέ αύτών μετ’ Άλκμεωνιδέων εφευγον έκ τής 
οίκηίης.
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egyedik évben haza érkeztek. Attikában először Marathont szállot
ták meg. Mikor itt tábort ütöttek, a városból sok párthíve gyűlt 
oda és a vidékről is többen, kiknek a tyrannis kedvesebb volt a 
szabadságnál. Ezek tehát itt összegyülekeztek ; az athéniek azon
ban a városban, míg Peisistratos pénzt gyűjtött, sőt később is, 
mikor már Marathont megszállotta, nem törődtek a dologgal 
semmit. De mikor megtudták, hogy Marathontól a város felé 
vonul, kivonultak ellene, s egész hadi erejükkel szembeszálltak a 
visszatérőkkel. Peisistratos hadserege, mikor Marathon felől a vá
ros ellen vonult, a pallenei Athene templománál találkozott ellen
felével. Itt állást foglaltak egymás ellen. Ekkor isteni végzet sze
rint az akarnaniai Amphilytos jós Peisistratos elé állott, s hozzá 
lépve hatméretű versi en ezt a jóslatot mondta neki :

A fonalat kivetéd, és már kiterítve a háló :
A teliholdú éj odagyűjti a halsereg árját, 

így jósolt ő neki ihletében ; Peisistratos pedig megérté a jós
latot, s kijelentvén, hogy elfogadja, megindította hadseregét. 
A városbeli athéniek akkor ép reggeliztek, s a reggeli után néme
lyek koczkajátékkal szórakoztak, mások pedig aludtak. Peisistratos 
serege megtámadta az athénieket, s megfutamította őket. Szaladá- 
suk közben Peisistratos igen ügyes cselt gondolt ki arra, hogy az 
athéniek ne gyűljenek összo, hanem el legyenek szórva. Fiait lóra 
ültetvén, előre kőidé, s azok a szaladókat utolérve a kapott meg
hagyás szerint beszéltek hozzájuk : buzdították őket, ne féljenek, és 
kiki menjen nyugodtan haza. Az athéniek megfogadták a szót, s Pei- 
sistratos harmadszor is birtokába kerítette Athént, királyságát sok 
segédcsapata és pénzjövedelmei által, melyek részint a szárazról, 
részint a Strymon folyótól folytak be, megszilárdította.51 Az otthon
maradt és a futni vonakodó athénieknek fiait kezesekül véve Na- 
xosba szállította, — mert Peisistratos ezt a szigetet is leigázta és 
Lygdamisra bízta — ; azonkívül a jóslatok értelmében Delos szi
getét is megtisztította,53 még pedig a következő módon : a mennyire 
a templomtól emberi szem elhatol, az egész földdarabból kiásatta 
a halottakat és Delosnak egy másik részére vitette át. Peisistratos 
tehát Athén ura lett ; az athéniek egy része pedig a csatában 
elesett, mások az alkmeonidákkal elmenekültek hazájukból.

4*
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65 Τούς μέν νυν Αθηναίους τοιαύτα τον χρόνον τούτον επυν- 
θάνετο έ Κροισος κατέχοντα, τούς δέ Λακεδαιμονίους έκ κακών 
τε μεγάλων πεφευγότας καί έόντας ήδη τψ πολεμώ κατυπερτέρους 
Τεγεητέων. επί γάρ Λέοντος βασιλεύοντος καί Ήγησικλέος έν 
Σπάρτη τούς άλλους πολέμους ευτυχέοντες οί Λακεδαιμόνιοι προς 
Τεγεήτας μοόνους προσέπταιον. το δέ ετι πρότερον τούτων καί 
κακονομώτατοι ή σαν σχεδόν πάντων Ιίλλήνων κατά τε σφέας αυ
τούς καί ςείνοισι άπρόσμικτοι’ μετέβαλον δε ώδε ές εύνομίϊ]ν. 
Λυκούργου τών Σπαρτιητέων δοκίμου άνδρός έλθόντος ές Δελφούς 
επί το χρηστήριον, ώς έσήιε ές το μέγαρον, ευθύς ή Πυθίη λέγει 
τάδε.

ηχείς ώ Λυκόοργε έμόν ποτ\ πίονα νηόν 
Ζηνι φίλος και πασιν ’Ολύμπια δώματ’ ε/ουσι. 
δίζω ή σε £εόν μαντεύσομαι ή άνθρωπον, 
άλλ’ ετι και μάλλον 3εόν ελπομαι ώ Λυκόοογε.

οί μέν δή τινες προς τούτοισι λέγουσι καί φράσαι αυτώ τήν Πυ- 
θίην τον νυν κατεστεώτα κόσμον Σπαρτιήτησι- ώς δ’ αυτοί Λακε
δαιμόνιοι λέγουσι, Λυκούργον έπιτροπεύσαντα Λεωβώτεω, άδελ- 
φιδέου μέν έωυτοΰ βασιλεύοντος δέ Σπαρτιητέων, εκ Κρήτης 
άγαγέσθαι ταύτα. ώς γάρ έπετρόπευσε τάχιστα, μετέστησε τά 
νόμιμα πάντα, καί έφύλαξε ταύτα μή παραβαίνειν. μετά δέ τα ές 
πόλεμον έ'χοντα, ενωμοτίας καί τριηκάδας καί συσσίτια, πρός τε 

ii« τούτοισι τούς εφόρους καί γέροντας έ'στησε Λυκούργος, ουτω μέν 
μεταβαλόντες εύνομήθησαν, τώ δέ Λυκούργο» τελευτήσαντι ίρον 
είσάμενοι σέβονται μεγάλως. οία δέ έν τε χώρη αγαθή καί πλή- 
θεϊ ούκ ολίγων άνδρών, άνά τε έδραμον αύτίκα καί εύθηνήθησαν, 
καί δή σφι ούκέτι άπέχρα ήσυχίην· άγειν, αλλά καταφρονήσαντες 
Λρκάδων κρέσσονες είναι έχρηστηριάζοντο εν Δελφοισι έπί πάση 
τή Αρκάδων χώρη. ή δέ ΙΙυθίη σφι χρά. τάδε.

Άρκαδίην μ’ αιτείς’ μέγα μ’ αιτείς' ου το*, δώσω, 
πολλοί εν Άρκαδά] βαλανηφάγοι ανδρες εασιν, 
οί σ’ Ιποκωλύσουσιν. εγώ δέ τοι ούτι μεγαίρω. 
δώσω τοι 'Γεγέην ποσσίκροτον ορχήσασ.^αι 
και καλόν πεδίον σχοίνω διαμετρήσασ.^αι.
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Kroisos értesülése szerint tehát az athéniek ez időben meg 65 
voltak fosztva szabadságuktól ; ellenben a lakedaimoniak nagy 
bajtól menekültek meg, a mennyiben háborús úton a tegeaiak 
fölé kerekedtek. Mert mig Leon és Hegesikles63 voltak Spárta 
királyai, a lakedaimoniak minden más ütközetben győztek, 
egyedül a tegeaiakkal szemben vallottak kudai'czot. Sőt előbb 
majdnem az összes görögök közt nekik voltak a legrosszabb tör
vényeik, és sem egymással, sem idegenekkel nem közlekedtek.
Jó törvényeikhez a következőkép jutottak : midőn Lykurgos, ki 
Spártában tekintélyes embor volt, Delphoiba ment a jóshelyre, a 
szentélybe léptekor rögtön így szólította meg a Pythia :

Kincses szentélyem küszöbéhez jösz te, Lykurgos,
Kit kedvel Zeus és az Olymp valamennyi lakója.
Nem tudom, istennek vagy mondjalak emberi lénynek ?
Inkább isteni lényt sejtek benned, te Lykurgos.

Némelyek azt is állítják, hogy a Pythia adta neki a gondola
tokat azon alkotmányhoz, mely most Spártában fennáll.54 A mint 
azonban a lakedaimoniak mondják, Lykurgos az alkotmányt ak
kor, midőn gyámja volt Lesbotesnek, — ki mint testvérének fia 
Spárta királyságát örökölte —, Krétából hozta át.55 Mert mihelyt 
átvette a gyámságot, az összes törvényeket megváltoztatta, s 
őrködött, hogy meg ne szegjék őket. Azonkívül a hadi szerveze
tet, az enomotiákat, a triakasokat, a közös étkezést, továbbél az 
ephorosok és vének szervezetét is Lykurgos alapította meg.56 E váltó- 66 
zások által jó törvényekhez jutottak, s Lykiu-gos halála után temp
lomot emeltek számára, s nagy tiszteletben tartották. Minthogy 
pedig földjük termékeny és népességük sem volt csekély, gyorsan 
emelkedtek és gazdagodtak. Most tehát már nem elégedtek meg a · 
békével ; s azon hitben, hogy hatalmasabbak az arkadiaiaknál, jós
latot kértek Delphoiban az egész arkadiai tartományra vonatkozó
lag. A Pythia azonban ezt válaszolta nekik :

Árkádiát kéred ; de nagyot kérsz ; azt nem adom meg.
Makkot evő ember sok van nagyon Árkádiában,
Kik gátat vetnek te eléd. De ne liigyj irigyednek.
Néked adom Tegeát ; lábad tánczol va tapossa,
És a szép síknak hosszát mérd meg kötelekkel.



*ταύτα ώς άπενειχθέντα ήκουσαν οί Λακεδαιμόνιοι, Αρκάδων μέν 
των άλλων άπείχοντο, οϊ δέ πέδας φερόμενοι επί Τεγεήτας έστρα- 
τεόοντο, χρησμφ κιβδήλφ πίσυνοί, ώς δή έξανδραποδιοόμενοι τούς 
Τεγεήτας. εσσωθέντες δέ τή συμβολή, οσοι αυτών έζωγρήθησαν, 
πέδας τε έ'χοντες τάς έφέροντο αυτοί καί σχοίνφ διαμετρησάμενοι 
το πεδίον το Τεγεητέων έργάζοντο. αί δε πέδαι αύται έν τήσι έδε- 
δέατο έ'τι καί ές έμέ ήσαν σόαι έν Τεγέη, περί τον νηύν τής Αλέης 
Αθηναίης κρεμάμεναι.

67 Κατά μεν δη τον πρότερον πόλεμον συνεχέως αίεί κακώς 
άέθλεον προς τους Τεγεήτας, κατά, δέ τον κατά Κροΐσον χρόνον 
καί τήν Αναξανδρίδεώ τε καί Αρίστωνος βασιληίην εν Λακεδαί- 
μονι ήδη οί Σπαρτιήται κατυπέρτεροι τφ πολεμώ έγεγόνεσαν, τρόπφ 
τοιφδε γενόμενοι. επειδή αίείτφ πολέμφ έσσοδντο υπό Τεγεητέων, 
πέμψαντες θεοπρόπους ές Δελφούς έπειρώτων τίνα αν θεών ίλα- 
σάμενοι κατύπερθε τώ πολέμφ Τεγεητέων γενοίατο. ή δέ ΙΙυθίη 
σφι εχρηοε τα 'Ορέστεω του Αγαμέμνονος όστέα έπαγαγομένους. 
ώς δέ άνευρεΐν ούκ οιοί τε έγίνοντο τήν θήκην του Όρέστεω, 
επεμπον αΰτις τήν ές θεόν έπειρησομένους τον χώρον έν τφ κέ- 
οιτο Όρέστης. είρωτώσι δέ ταύτα τοΐσι θεοπρόποισι λέγει ή Πυ- 
θίη τάδε.

εστι τις ’Αοκαδίης Τεγέη λευρω ένι χώρω, 
εν3’ άνεμοι ;;νείουσι δύω κρατερής ύπ’ άνάγκης, 
και τύπος άντίτυπος, και πημ’ έπ'ι πήματι κείται. 
ενθ’ Άγαμεμνονίδην κατέχει φυσίζοος α?α, 
τον σύ κομισσάμενος Τεγέης έπιτάρροθος εσση.

ώς δέ καί ταύτα ήκουσαν οί Λακεδαιμόνιοι, άπειχον τής-έξευρέσιος 
ρύδέν έλασσον, πάντα διζήμενοι, ές ου δή Λίχης των αγαθοεργών 
καλεομένων Σπαρτιητέων άνευρε, οί δέ·άγαθοεργοί είσί τών αστών, 
έςιόντες έκ τών ιππέων αίεί οί πρεσβύτατοι, πέντε έ'τεος έκάστου' 
τούς δει τούτον τον ένιαυτόν, τον άν έςίωσι έκ τών ιππέων, 
Σπαρτιητέων τφ κοινφ διαπεμπομένους μή έλινυειν άλλους

68 άλλη, τούτων ών τών άνδρών Λίχης άνευρε έν Τεγέη καί 
συντυχίη χρησάμενος καί σοφίη. έούσης γάρ τούτον τον 
χρόνον έπιμιΐίης προς τούς Τεγεήτας έλθών ές χαλκήιον 
έθηεΐτο σίδηρον εςελαυνόμενον, καί έν θώματι ήν όρέων 
το ποιεόμενον. μαθών δέ μιν ό χαλκεύς άποθωμάζοντα είπε

54  ΗΡΟΔΟΤΟΓ A.
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Mikor a lakedaimoniak e jóslatot meghallották, Arkadia többi 
népétől távol tartották magukat ; ellenben bilincseket vivőn maguk
kal, a tegeaiak ellen megindították a háborút; bíztak ugyanis a csa
lóka jóslatban, hogy a tegeaiakat le fogják igázni. De az ütközet
ben leverettek, s a hányat közülök élve elfogtak, azok a magukkal 
hozott bilincsekkel és kötelekkel fölmérve munkálták a tegeaiak 
földjét. Ezek a bilincsek, a melyekkel meg voltak kötözve, még az 
én időmben is épen megvalának Tegeában, a hol az aleai Athene 
templomában függtek.57

Az előbbi háborúban tehát mindig szerencsétlonűl küzdőt-,i7 
tek a tegeaiak ellen ; Kroisos idejében azonban, midőn a lakodai- 
moniaknak Anaxandrides és Ariston volt a királyuk, a spártaiak 
kerekedtek fölül a háborúban, a következő módon : minthogy 
mindig vereséget szenvedtek a tegeaiaktól, követeket küldöttek 
Delphoiba és megkérdeztették, hogy melyik istennek a kiengesz
telése után győzhetnék le a tegeaiakat. A Pythia pedig azt felelte, 
hogy Agamemnon fiának, Orestesnek csontjait keressék föl. Mint
hogy azonban Orostes koporsójának nem tudtak nyomára jönni, 
ismét elküldték az istenhez, hogy melyik helyen fekszik Orestes.
A kérdező követeknek a Pythia ezt a feleletet adta :

Árkádiának sík földjén van a hely Tegeában,
Két fuvalom fű ott nagy erős kényszerbül eredve.
Visszacsapás jő ott a csapásra, s vész ül a vészen.
Ott borul életadó földünk agamemnoni sarjra;
Ezt hozd el, s majdan szolgád lesz Tegea népe.

Mikor a lakedaimoniak ezt meghallották, csak úgy nem tud
ták megtalálni mint eddig, habár mindenütt kutatták. Végre Liches, 
egyike a spártaiak úgynevezett jótevőinek, nyomára jött. A jótevők 
olyan polgárok, kik mint a legidősebbek kilépnek a lovagok rendjé
ből, — és pedig minden évben öten — ; s ezek abban az évben, mikor 
a lovagok közül kilépnek, a spártai állam érdekébon szünet nélkül 
mindenfelé követségben járnak. Liches tehát, kinek ilyen hivatala Θ8 
volt, véletlenségböl, de okossága következtében is ráakadt Tegeában 
a csontokra. Ez időben ugyanis szabad közlekedés volt a tegeaiakkal, 
s ő egy kovácsműhelybe jutván, nézte a vas kovácsolását, és csodálva 
szemlélte a munkát. Mikor a kovács észrevette csodálkozását, abba
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παυσάμενος τοδ έργου «ή κου αν, ώ ξεΐνε Λάκων, εϊ περ 
είδες tò περ εγώ, κάρτα αν έθώμαζες, οκού νύν ουτω τυγχά
νεις θώμα ποιεόμενος τήν έργασίην του σιδήρου, εγώ γάρ έν 
τήδε θέλων τή αυλή φρέαρ ποιήσασθαι, ορύσσων έπέτυχον 
σορώ έπταπήχει" 6πό δέ άπιστίης μή μέν γενέσθαι μηδαμά 
μέζονας ανθρώπους τών νυν άνοιξα αυτήν, καί είδον τον 
νεκρόν μήκεϊ ίσον έόντα τή σορψ· μετρήσας δέ συνέχωσα
όπίσω.» δ μέν δή οί έλεγε τά περ όπώπεε, ο δέ έννώσας τα 
λεγάμενα συνεβάλλετο τον Όρέστεα κατά το θεοπρόπιον τού
τον είναι, τήδε συμβαλλόμενος· του χαλκέος δύο όρέων φάσας 
τούς ανέμους ευρισκε έόντας, τον δέ ακμονα καί τήν σφυ
ράν τον τε τύπον καί τον άντίτυπον, τον δε έξελαυνόμενον 
σίδηρον το πήμα επί πήματι κείμενον, κατά τοιόνδε τι είκά- 
ζων, ώς επί κακφ άνθρώπου σίδηρος άνεύρηται. συμβαλόμε-
νος δε ταύτα καί απελλών ές Σπάρτην έφραζε Λακεδαιμονί-
οισι πάν το πρήγμα. οϊ δε έκ λόγου πλαστού έπενείκαντές 
οί αίτίην έδιωξαν, δ δε άπικόμενος ές Τεγέην καί φράξων 
τήν έωυτού συμφορήν προς τον χαλκέα έμισθούτο παρ’ ούκ 
έκδιδόντος τήν αυλήν χρόνφ δέ ώς άνέγνωσε, ένοικίσθη, άνο- 
ρύξας δέ τον τάφον καί τά Οστέα συλλέξας οϊχετο φέρων
ές Σπάρτην, καί από τούτου τού χρόνου, οκως πειρφατο άλ- 
λήλων, πολλφ κατυπέρτεροι τιΐ> πολέμιο έγίνοντο οί Λακεδαι
μόνιοι · ήδη δέ σφι καί ή πολλή τής ΙΙελοποννήσου ήν κατε
στραμμένη.

(i'j Ταύτα δή ών πάντα πυνθανόμενος ό Κροϊσος έπεμπε ές 
Σπάρτην αγγέλους δώρα τε φέροντας καί δεησομένους συμμαχίης, 
έντειλάμενός τε τά λέγειν χρήν. οι δέ έλθόντες έλεγον «έπεμψε 
ήμέας Κροϊσος δ Λυδών τε καί άλλων έθνέων βασιλεύς, λέγων 
τάδε, ώ Λακεδαιμόνιοι, χρήσαντος τού θεού τον Έλληνα φίλον 
προσθέσθαι, ύμέας γάρ πυνθάνομαι προεστάναι τής Ελλάδος, 
υμέας ών κατά το χρηστήριον προσκαλέομαι φίλος τε θέλων γε- 
νέσθαι καί σύμμαχος άνευ τε δόλου καί απάτης.» Κροϊσσς μέν δή 
ταύτα δι αγγέλων έπεκηρυκεύετο, Λακεδαιμόνιοι δέ άκηκοότες καί 
αυτοί το θεοπρόπιον το Κροίσφ γενόμενον ήσθησάν τε τή άπίξι 
τών Λυδών καί έποιήσαντο όρκια ξεινίης πέρι καί συμμαχίης· καί 
γάρ τινες αύτού.ς ευεργεσίαι είχον έκ Κροίσου πρότερον έτι γεγο- 
νυϊαι. πέμψαντες γάρ οί Λακεδαιμόνιοι ές Σάρδις χρυσόν ώνέοντο, 
ές άγαλμα βουλόμενοι χρήσασθαι τούτο το νύν τής Λακωνικής



hagyta a munkát és így szólt : «valóban, lakoniai barátom, ha te is 
láttad volna azt, a mit én, még inkább csodálkoznál, ha már a vas 
megmunkálása is csodálatba ejt. Udvaromban ugyanis kutat akartam 
fúrni, s ásás közben egy hétrőfnyi koporsóra akadtam. Minthogy 
pedig nem hittem, hogy valaha nagyobb emberek lettek volna a 
mostaniaknál, felnyitottam, és a koporsóval egyenlő nagyságú holt
testet találtam benne. Megmérve azután újra behánytam a gödröt.» 
Mikor ez elmondta, a mit látott, Liches gondolkozott rajta és sej
teni kezdte, hogy a jóslat szerint ez lesz Orestes. így okoskodott 
t. i. : a kovácsnak két fujtatójában a szelekre ismert ; az ütőben és 
kalapácsban a csapásra és visszacsapásra, a kovácsolt vasban pedig 
a vészen fekvő vészre. Mert olyanféle véleményben volt, hogy a 
vasat az ember veszedelmére találták föl. így következtetett ő, és 
Spártába visszatérvén, elmondta a lakedaimoniaknak az egész dol
got ; de ezek hazug beszéd vádjának alapján száműzték. Ó Te- 
geába ment, elbeszélte szerencsétlenségét a kovácsnak, s bérbo 
akarta venni az udvart ; ámde az nem adta. Később mégis rábe
szélte, kibérelte,a sirt felásta, és összeszedvén a csontokat, magával 
vitte Spártába. S ez időtől fogva, valahányszor ütközetbe bocsát
koztak, mindig a lakedaimoniak győztek ; majd pedig Peloponne- 
sosnak nagy részét is meghódították.

Kroisos mindezekről értesülvén, ajándékokkal követekot kül- 69 
dött Spártába, hogy ezek kérjék fel szövetségre ; egyszersmind meg
hagyta, hogy mit kell mondaniok. Ezek a mint megérkeztek, így 
szóltak : «Kroisos, a lydiaiak és más népek királya, küldött bennün
ket a következő izenettel. Lakedaimoniak ! Minthogy az isten azt 
a jóslatot adta, hogy a görög népet barátommá tegyem, s rólatok 
úgy értesültem, hogy ti vagytok a legkiválóbbak a görögök között, 
titeket szólítalak fel tehá t a jóslat értelmében ; barátotok és szövet
ségestek akarok lenni minden csel és ármány nélkül.» Kroisos ezt az 
izenetet küldte követei által ; a lakodaimoniak pedig, kik a Kroi- 
sosnak adott jóslatot már ismerték, nagyon megörültek a követek 
megérkezésének, és vendégbaráti valamint szövetségi esküt tettek. 
Mert őket Kroisosnak már némely régibb ajándékai is lekötelezték.
A lakedaimoniak ugyanis arany vásárlása végett Sardisba küldöttek, 
hogy azt Apollon szobrához használhassák, mely most a lakoniai
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έν βόρνακι ΐδρυται Απόλλωνος- Κροίσος δέ σφι ώνεομένοισι Ιδωκε
7θδωτίνην. τούτων τε ών εΤνεκεν οί Λακεδαιμόνιοι τήν συμμαχίην 

έδέξαντο, καί ότι εκ πάντων σφέας προκρίνας Ελλήνων αίρέετο 
φίλους. καί τούτο μεν αύτοί ήταν έτοιμοι έπαγγείλαντι, τούτο δέ 
ποιησάμενοι κρητήρα χάλκεον ζφδίων τε έξωθεν πλήσαντες περί 
το χείλος καί μεγάθεϊ τριηκοσίους άμ,φορέας χωρέοντα ήγον, δώ- 
ρον βουλόμενοι άντιδούναι Κροίσφ. ούτος ό κρητήρ ούκ άπικετο ές 
Σάρδις δι’ αιτίας διφασίας λεγομένας τάσδε. οί μέν Λακεδαιμόνιοι 
λέγοοσι ώς έπείτε αγόμενος ές τάς Σάρδις 6 κρητήρ έγίνετο κατά τήν 
Σαμίην, πυθόμενοι Σάμιοι άπελοίατο αύτόν νηυσί μάκρη τι έπιπλώ- 
σαντες· αύτοί δέ Σάμιοι λέγοοσι ώς έπείτε υστέρησαν οι άγοντες τών 
Λακεδαιμονίων τον κρητήρα, έπυνθάνοντο δέ Σάρδις τε καίΚροΐσον 
ήλωκέναι, άπέδοντο τον κρητήρα έν Σάμφ, ίδιώτας δέ άνδρας πρια- 
μένοος άναθείναί μιν ές το "ΙΙραιον. τάχα δέ αν καί οί άποδόμ,ενοι 
λέγοιεν άπικόμενοι ές Σπάρτην ώς άπαιρεθείησαν υπό Σαμίων.

71 Κατά μέν νυν τον κρητήρα ουτω έ'σχε. Κ ροίσος δέ άμαρτών 
τού χρησμού έποιέετο στρατηίην ές Καππαδοκίην, έλπίσας καται- 
ρήσειν Κύρόν τε καί τήν ΙΙερσέων δόναμιν. παρασκευαζομένου δέ 
Κροίσου στρατεύεσθαι έπί Πέραας, τών τις Λυδών νομιζόμενος 
καί πρόσθε είναι σοφός, από δέ ταύτης τής γνώμης καί το κάρτα 
ούνομα έν Λυδοΐσι έ'χων, συνεβοόλευαε Κροίσφ τάδε- ούνομά οί 
ήν Σάνδανις. «ώ βασιλεύ, έπ’ άνδρας τοιοότους στρατεύεσθαι πα- 
ρασκευάζεαι, οι σκυτίνας μέν άναςυρίδας σκυτίνην δέ τήν άλλην 
έαθήτα φορεουσι, σιτέονται δέ ούκ οσα έθέλουσι άλλ’ οσα έ'χουσι, 

i χώρην εχοντες τρηχέαν. προς δέ ούκ οΐνφ διαχρέωνται αλλά 
! υδροποτέουσι, ού σύκα δέ έ'χουσι τρώγειν, ούκ άλλο αγαθόν ούδέν. 

τούτο μέν δή, εί νικήσεις, τί σφεας άπαιρήσεται, τοΐσί γε μή έστι 
μηδέν ; τούτο δέ, ήν νικηθής, μάθε οσα αγαθά άποβαλέεις· γευ- 
σάμενοι γάρ τών ήμετέρων αγαθών περιέςονται ούδέ άπωστοί 
εσονται. έγώ μέν νυν θεοίσι έ'χω χάριν, οί ούκ επί νόον ποιέουσι 
Πέρσησι στρατεόεσθαι έπί Λυδούς.» ταύτα λέγων ούκ έ'πειθε τον 
Κροίσον. Πέρσησι γάρ, πριν Λυδους καταστρέψασθαι, ήν ούτε 
αβρόν ούτε αγαθόν ούδέν.



Tbornaxon68 van felállítva. Kroisos azonban ájándékkép adta 
oda, a mit meg akartak venni. Ez okból fogadták el tehát 70 
a lakedaimoniak a szövetséget, valamint azért is, hogy az 
Összes görögök között őket tüntette ki és választotta bará
taiul. Felszólítására készeknek nyilatkoztak ; majd egy ércz- 
eúényt akartak viszonzásul Kroisosnak ajándékozni, melynek 
széle kívül alakokkal volt kitöltve és háromszáz amphora tér
fogatával bírt.59 Ez az edény azonban nem jutott Sardisba, 
és pedig kétfélekép hagyományozott okból. A lakedaimoniak 
azt állítják, hogy midőn az edény sardisi útjában Samosig jutott, 
az erről értesült samosiak nagy hajókkal odaeveztek és elvették. 
Maguk a samosiak pedig azt mondják, hogy az edényt hozó 
lakedaimoniak elkéstek, s megtudván, hogy Sardis és Kroisos 
az ellenség hatalmába jutott, az edémt Samosban eladták; 
magán emberok vásárolták meg s Hera templomában felajánlották. 
Azok talán, kik eladták, Spártába visszatérvén azt mondhatták, 
hogy samosiak vették el tőlük.

Ez volt az edénynek története Kroisos azalatt csalatkozván a jós- 71 
lat czélzatában, hadat indított Kappadokiába ; azt remélte ugyanis, 
hogy Kyrost és a perzsa hatalmat meg fogja törni. A perzsák ellen 
való hadi készületei közben egy lydiai ember, kit már azelőtt is 
bölcsnek tartottak, de a következő tanácsa által még nagyobb ne
vet szerzett magának a lydiaiak között — Sandanis volt a neve, — 
ezekkel a szavakkal járult Kroisos elé : «Királyom, olyan emborek *  

ellen készülsz háborúba, kik bőrnadrágot és máe bőrruházatot 
viselnek ; 69 nem olyat esznek, a mit szeretnének, hanem a mijük 
van, mivel földjük kopár. Azonkívül nem bort, hanem vizet isz
nak ; még fügét sem esznek, sem más kellemes ételt. Mondd te
hát, ha győztes leszel, mit fogsz azoktól elvenni, a kiknek semmi
jük sincs ? Míg ha ők győznek, gondold meg, mily vagyont fogsz 
veszteni ! Mert ha mogizlelik vagyonúnkat, ragaszkodni fognak 
hozzá és nem lesznek eltaszítliatók. Én bizony hálát adok az iste
neknek, hogy nem adták pieg a perzsáknak a lydiaiak ellen való 
hadmenet gondolatát. » Kroisos azonban nem hallgatott reá. Pedig 
a perzsáknak csakugyan fogalmuk se volt kellemes és jó dologról, 
míg a lydiaiakat le nem győzték.
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Οί δέ Καππαδόκαι υπό Ελλήνων Σύριοι ονομάζονται, ήσαν 
δέ οί Σύριοι ουτοι το μέν πρότερον ή Πέρσας άρξαι Μήδων κατή- 
κοοι, τότε δέ Κόρου- ό γάρ οΰρος ήν τής τε Μηδικής αρχής καί 
τής Λυδικής ό ίΑλυς ποταμός, δς ρέει έξ Αρμενίου ορεος διά Κι- 
λίκων, μετά δέ Ματιηνοΰς μέν έν δεξιή έχει ρεών, έκ δέ. του έτέ-. 
ρου Φρύγας" παραμ,ειβόμενος δέ τούτους καί ρέων άνω προς βορέην 
άνεμον ένθεν μέν Συρίους Καππαδόκας άπέργει, έξ εύωνόμου δέ 
Παφλαγόνας. ουτω ό Άλυς ποταμός άποτάμνει σχεδόν πάντα τής 
Άσίης τα κάτω έκ θαλάσσης τής άντίον Κύπρου ές τον Εδξεινον 
πόντον, έσci δέ αύχήν ουτος τής χώρης ταότης άπάσης- μήκος 
οδού ευζών-μ άνδρί πέντε ήμέραι άναισιμούνται. έστρατεύετο 
δέ ό Κροΐσος επί την Καππαδοκίην τώνδε εινεκα, καί ' γής 
ίμέρψ προσκτήσασθαι προς την έωυτοΰ μοίραν βουλόμενος, καί 
μάλιστα τψ χρηστηρίφ πίσυνος έών καί τίσασθαι θέλων υπέρ 
Άστυάγεος Κόρον. Άστυάγεα γάρ τον Κυαςάρεω, έόντα Κροί- 
σου μ.έν γαμβρόν Μήδων δέ βασιλέα, Κύρος ό Καμβόσεω 
καταστρεψάμενος είχε, γενόμενον γαμβρόν Κροίσφ ώδε. Σκυ- 
θέων τών νομάδων εΐλη άνδρών στασιάσασα υπεξήλθε ές γήν 
τήν Μηδικήν έτυράννευε δέ τον χρόνον τούτον Μήδων Κυ- 
αξάρης ό Φραόρτεω τού Δηιόκεω, δς τούς Σκύθας τούτους τό 
μέν πρώτον περιείπε ευ ως έόντας ίκέτας- ώστε δέ περί πολλού 
ποιεόμ-ενος αυτούς, παΐδάς σφι παρέδωκε τήν γλώσσάν τε έκμα- 
θειν καί τήν τέχνην τών τόξων, χρόνου δέ γενομένου, καί αίεί 
φοιτεόντων τών Σκυθέων έπ’ άγρην καί αίεί τι φερόντων, καί 
κοτε συνήνεικε έλεϊν σφεας μηδέν" νοστήσαντας δέ αυτούς 
κεινήσι χερσί δ Κυαξάρης (ήν γάρ, ώς διέδεξε, οργήν άκρος) 
τρηχέως κάρτα περιέσπε άεικείγρ οί δέ ταύτα προς Κυαξά- 
ρεω παθόντες, ώστε ανάξια σφέων αυτών πεπονθότες, έβοόλευσαν 
τών παρά σφίσι διδασκομένων παίδων ενα κατακόψαι, σκευάσαν- 
τες δέ αυτόν ώσπερ έώθεσαν καί τα θηρία σκευάζειν, Κυαξάρη 
δούναι φέροντες ώς άγρην δήθεν, δόντες δέ τήν ταχίστην κομίζεσθαι 
παρά Αλυάττεα τόν Σαδυάττεω ές Σάρδις. ταύτα καί έγένετο- καί 
γάρ Κυαξάρης καί οί παρεόντες δαιτυμόνες τών κρεών τούτων 
έπάσαντο, καί οι Σκύθαι ταύτα ποιήσαντες Άλυάττεω ίκέται έγέ- 

74νοντο. μετά δέ ταύτα, ου γάρ δή ό Άλυάττης έξεδίδου τούς 
Σκύθας έξαιτέοντι Κυαξάρη, πόλεμος τοίσι Λυδοΐσι καί τοίσι 
Μήδοισι έγεγόνεε έπ’ έτεα πέντε, έν τοίσι πολλάκις μέν οί 
Μήδοι τούς Λυδούς ένίκησαν, πολλάκις δέ οί Λυδοί τούς 
Μήδους, έν δέ καί νυκτομαχίην τινά έποιήσαντο. διαφέρουσι
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A kappadokiaiakat a görögök syriaiaknak nevezik. Ezek a 72 
syriaiak a perzsa uralom előtt a médek alattvalói, később a Kyroséi 
voltak. A méd és lydiai birodalom határa ugyanis a Halys folyam 
vaia , mely az armeniai hegységből a kilikiai földön át folyik ;01 tovább- 
folyásában azután jobb partján a matienai, baloldalán a phrygiai 
föld fekszik. Ezek mellett elhaladván, északra fordul, s egyik olda
lán Kappadokiát zárja el, baloldalán pedig Paphlagoniát. A Halys 
folyam így alsó Ázsiának tengerre eső részét Kypros átellenében 
az Euxeinos tengerig majdnem egészen átmetszi. Ezen egész tar
tományon itt ez a földhát húzódik végig, s hosszát javaerejíi ember 
is csak öt nap alatt járhatja be.02 Kroisos azért vezetett hadat Kappa-7:! 
dokia ellen, mert el akarta foglalni, hogy birodalmához csatolja ; 
továbbá nagyon bízott a jóslatban és Kyroson boszút akart állani 
Astyages miatt. Astyagest, Kyaxares fiát ugyanis, ki Kroisos 
sógora és a médek királya volt, Kambyses fia, Kyros, legyőzte. 
Astyages a következőkép lett Kroisos sógorává : a nomád skythák- 
nak egy tömege valamely lázadás alkalmával a méd birodalomba 
ment át. Ebben az időben a médek királya Kyaxares, Pliraortes 
fia és Deiokes unokája volt, ki ezen skythákkal mint menekülők
kel kezdetben jól bánt. Minthogy pedig nagyon becsülte őket, fiú
kat bízott rájuk, hogy azok nyelvüket és nyílvetésbeli ügyessé
güket eltanulják. Idő múltával, mialatt mindig vadászatra jártak 
és mindig hoztak is valamit, történt egyszer, hogy semmit sem 
fogtak. Üres kézzel tértek haza, s Kyaxares, ki, a mint elárulta, 
hirtelen haragú volt, durván és kegyetlenül bánt velük. Kyaxares- 
től ily módon megsértve — s ezt magukra nézve méltatlan sére
lemnek vették — elhatározták, hogy a náluk tanuló fiúk közül 
egyet levágnak és oly módon készítik el, mint a vadat szokták, 
azután Kyaxaresnek vadász-zsákmány gyanánt átadják, majd az
után a lehető leggyorsabban Sadyattes fiához, Alyatteshez mennek 
Sardisba. így is történt. Kyaxares és megjelent vendégei ettek eb
ből a húsból ; a skythák pedig e tettük után Alyatteshez menekül
tek. Midőn ezután Alyattes a skvthákat Kyaxares kérelmére sem 74 
adta ki, öt évig tartó háború ütött ki a lydiaiak és a médek kö
zött ; s ebben gyakran a médek győzték le a lydiaiakat, gyakran 
viszont a lydiaiak a médeket. Sőt volt egy éjjeli harcz is. A háború
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δέ σφι επί Ισης τον πόλεμον τφ έκτω ε'τεϊ συμβολής γενομενης 
συνήνεικε ώστε της μάχης συνεστεώσης την ήμέρην εξαπίνης 
νύκτα γενέσθαι. την δέ μεταλλαγήν ταύτην τής ήμερης Θαλής ό 
Μιλήσιος τοΐσι Ίωσι προηγόρευσε έσεσθαι, ούρον προθέμενος ενι
αυτόν τούτον έν τφ δή καί έγένετο ή μεταβολή, οί δέ Λυδοί τε καί 
οί Μήδοι έπείτε είδον νύκτα αντί ήμερης γενομένην, τής μάχης 
τε έπαύσαντο καί μάλλον τι έσπευσαν καί άμφότεροι ειρήνην έωυ- 
τοισι γενέσθαι. οί δέ συμβιβάσαντες αυτούς ήσαν οΐδε, Συέννεσίς 
τε ό Κίλιξ καί Λαβύνητος ό Βαβυλώνιος, ούτοί σφι καί το ορκιον 
οί σπεύσαντες γενέσθαι ήσαν καί γάμων έπαλλαγήν έποίησαν- 
Άλυάττεα γάρ έγνωσαν δούναι τήν θυγατέρα Άρύηνιν Άστυάγεΐ 
τφ Κυαξάρεω παιδί- άνευ γάρ άναγκαίης ισχυρής συμβάσιες ίσχυ- 
ραί ούκ έθέλουσι συμμένειν. όρκια δέ ποιέεται ταύτα τα έ'θνεα τά 
πέρ τε Έλληνες, καί προς τούτοισι, έπεάν τούς βραχίονας έπιτά- 
μωνται ές τήν όμοχροίην, το αίμα άναλείχουσι άλλήλων.

Τούτον δή ών τον Άστυάγεα Κύρος έόντα έωυτού μητροπά- 
τορα καταστρεψάμενος έ'σχε δι’ αιτίην τήν εγώ έν τοΐσι οπίσω 
λόγοισι σημανέω- τά Κροίσος έπιμεμφόμενος τφ Κύριο ές τε τα 
χρηστήρια έπεμπε εί στρατεύηται επί ΙΙέρσας, καί δή καί άπικο- 
μένου χρησμού κιβδήλου, έλπίσας προς έωυτού τον χρησμόν είναι, 
έστρατεύετο ές τήν ΙΙερσέων μοίραν, ώς δέ άπίκετο έπί τον ’Άλυν 
ποταμόν ό Κ ροίσος, το ένθεύτεν, ώς μέν έγώ λέγιο, κατά τάς 
έούσας γεφύρας διεβίβασε τον στρατόν, ώς δέ ό πολλός λόγος 
Ελλήνων, Θαλής οί ό Μιλήσιος διεβίβασε. άπορέοντος γάρ Κροί- 
σου οκως οί διαβήσεται τον ποταμόν ό στρατός (ου γάρ δή είναι 
κιο τούτον τον χρόνον τάς γεφύρας ταύτας) λέγεται παρεόντα τόγ 
Θαλήν έν τφ στρατοπέδψ ποιήσαι αύτφ τον ποταμόν εξ αριστερής 
χειρύς ρέοντα τού στρατού καί έκ δεξιής ρέειν, ποιήσαι δέ ώδε· 
άνωθεν τού στρατοπέδου άρξάμενον διώρυχα βαθέαν όρύσσειν, 
άγοντα μηνοειδέα, δκιυς αν το στρατόπεδον ίδρυμένον κατά νώτου 
λάβοι, ταύτη κατά τήν διώρυχα εκτραπόμενος έκ τών αρχαίων 
ρεέθρων, καί αύτις παραμειβόμενος το στρατόπεδον ές τά αρχαία 
έσβάλλοι- ώστε έπείτε καί έσχίσθη τάχιστα ό ποταμός, άμφοτέρη 
διαβατός εγένετο. οί δέ καί το παράπαν λέγουσι καί το άρχαίον 
ρέεθρον άποξηρανθήναι. άλλα τούτο μέν ού προσίεμαι" κώς γάρ 

76όπίσω πορευόμενοι διέβησαν αυτόν; Κροΐσος δέ έπείτε διαβάς 
σύν τφ στρατφ άπίκετο τής Καππαδοκίης ές τήν Γΐτερίην 
καλεομένην (ή δέ Γΐτερίη έστί τής χώρης ταύτης το ίσχυρό- 
τατον, κατά Σινώπην πόλιν τήν έν Κύξείνψ πόντιρ μάλιστά 
κη κειμένη), ένθαύτα έστρατοπεδεύετο φθειρών τών Συρίων
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egyenlő hadi szerencsével folyt tovább, mig a hatodik évben egy üt
közet alkalmával történt, hogy csatározás közben a nap éjjé válto
zott. A miletosi Thales a nappalnak ezen átalakulását előre meg
jósolta az iónoknak s határidőül ép ezt az évet jelölte meg, mely
ben az átalakulás valóban megtörtént.“3 A lydiaiak és médek látva, 
hogy a nappal éjjé változik, fölhagytak a harczczal és mindkét 
részről békét iparkodtak kötni egymással. A közvetítő férfiak a 
kilikiai Syennesis és a babyloniai Labynetos voltak.04 Ezek részint 
az eskü megtételén fáradoztak, részint viszonos házasságot létesí
tettek. Alyattesre ugyanis azt határozták, hogy leányát, Aryenist, 
Astyagesnek, Kyaxares fiának, fogja adni ; mert erős kötelék nélkül 
a szerződések nem szoktak szilárdak lenni. Az esküt e népek ép 
úgy teszik, mint a görögök ; azonfelül fölmetszik karjukon a bőrt 
és egymás vérét lenyalják.

Kyros teliéit ezt az Astyagest, ki neki anyai részről nagyapja 75 
volt, leigázta ; ennek későbbi elbeszéléseimben mondom el az okéit. 
Kroisos e miatt szemrehányással illette Kyrost, és jóslatokért kül
dött, vájjon indítson-e hadat a perzsák ellen ; s mikor a csalfa jós
lat tudomására jutott, abban a reményben, hogy az az ő javára 
szól, hadseregével berontott a perzsa földre. Midőn Kroisos a Ha- 
lys folyamhoz ért, véleményem szerint a rajta vert hídon vezette át 
hadát ; sok görögnek állítása szerint azonban a miletosi Thales szál
lította keresztül. Mialatt ugyanis Kroisos zavarban volt, hogy mi
kép keljen át hada a folyamon, — mert abban az időben még nem 
voltak rajta hidak — a hagyomány szerint Thales a táborba ment 
és úgy intézte a dolgot, hogy a folyam, mely azelőtt a hadseregtől 
balra folyt, most a jobb oldalon vaia ; mégpedig a következő módon : 
a tábor felső részétől hold-alakban mély csatornát ásatott, hogy így 
a folyam a táborozó seregnek hátat fordítson, a csatorna által régi 
medréből kimozdítva, a tábor mellett újra elhaladjon és régi med
rébe szakadjon. Miután így a folyó ketté szakadt, mindkét oldalán 
át lehetett rajta kelni. Sőt némelyek azt is állítják, hogy a régi 
meder kiszáradt. De azt nem hiszem ; mert mikép kelhettek 
volna át rajta, mikor visszatértek ? Kroisos a folyamon átkelvén, 76 
Kappadokiának egyik, Pteria nevű tartományába érkezett. Pteria 
ennek a vidéknek legerősebb helye és úgy Sinope 05 felé fekszik az 
Euxeinos tenger mellett. Itt tábort ütött és a syriaiaknak birto-
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τούς κλήρους· καί ειλε μέν τών Πτερίων τήν πάλιν καί ήνδραποδί- 
σατο, είλε δέ τάς περιοικίδας αυτής πάσας, Συρίους τε ούδέν έόν- 
τας αιτίους άναστάτοος έποίησε. Κύρος δέ άγείρας τον έιουτού 
στρατόν καί παραλαβών τούς μεταξύ οίκέοντας πάντας ήντιούτο 
Κροίσιμ πριν δέ εξελαύνειν όρμήσαι τον στρατόν, πέμψας κήρυκας 
ές τούς Ίωνας έπειράτο σφέας από Κροίσου άπιστάναι. Ίωνες 
μέν νυν ούκ έπείθοντο' Κύρος δέ ώς άπίκετο καί άντεστρατοπε- 
δεόσατο Κροίσιο, ένθαύτα εν τή Ιΐτερίη χώρη έπειρώντο κατά το 
ισχυρόν άλλήλων. μάχης δέ καρτερής γενομένης καί πεσόντων 
άμφοτέρων πολλών, τέλος ουδέτεροι νικήσαντες διέστησαν νυκτύς

Ή έπελθούσης. καί τα μέν στρατόπεδα άμφότερα οίίτω ήγωνίσατο- 
Κροΐσος δέ μεμφθείς κατά το πλήθος το έωυτού στράτευμα (ήν 
γάρ ot ό συμβαλών στρατός πολλόν έλάσσων ή ό Κόρου), τούτο 
μεμφθείς, ώς τη ύστεραίη ούκ έπειράτο έπιών ό Κύρος, άπή- 
λαυνε ές τάς Σάρδις, έν νόφ έ'χων παρακαλέσας μέν Αιγυ
πτίους κατά το ορκιον (έποιήσατο γάρ καί προς Αμασιν βασι
λεύοντα Αίγυπτου συμμαχίην πρότερον η περ προς Λακεδαιμο
νίους), μεταπεμψάμενος δε καί Βαβυλωνίους (καί γάρ προς 
τούτους αύτφ έπεποίητο συμμαχίη, έτυράννευε δέ τον χρόνον 
τούτον τών Βαβυλωνίων Λαβύνητος), έπαγγείλας δέ καί Λα- 
κεδαιμονίοισι παρείναι ές χρόνον ρητόν, άλίσας τε δή τούτους 
καί τήν έωυτού συλλέςας στρατιήν ένένωτο, τον χειμώνα πά
ρεις, αμα τψ εαρι στρατεόειν έπί τούς ΙΙέρσας. καί δ μέν ταύτα 
φρονέων, ώς άπίκετο ές τάς Σάρδις, έπεμπε κήρυκας κατά τάς 
συμμαχίας προερέοντας ές πεμπτον μήνα συλλέγεσθαι ές Σάρ- 
δις· τον δέ παρεόντα καί μαχεσάμενον στρατόν ΙΙέρσησι, δς 
ήν αυτού ξεινικός, πάντα άπείς διεσκέδασε, ούδαμά έλπίσας μή 
κοτε άρα άγωνισάμενος ούτω παραπλησίως Κύρος ελάση επί 
Σάρδις.

78 Ταύτα έπιλεγομένω Κροίσφ το προάστειον παν δφίων ένε- 
πλήσθη’ φανέντων δέ αυτών, ot ίπποι μετιέντες τάς νομάς νέμεσθαι 
φοιτέοντες κατήσθιον. ίδόντι δέ τούτο Κροίσω, ώσπερ καί ήν, 
έ'δοξε τέρας είναι, αυτίκα δέ έπεμπε θεοπρόπους ές τών έξηγη- 
τέων Τελμησσέων. άπικομένοισι δέ τοίσι θεοπρόποισ: καί μα- 
θούσι προς Τελμησσέων το θέλει σημαίνειν το τέρας, ούκ 
έξεγένετο Κροίσω άπαγγεϊλαι' πριν γάρ ή οπίσω σφέας άνα- 
πλώσαι ές τάς Σάρδις ήλω ό Κροΐσος. Σελμησσέες μέντοι

fii
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kait pusztítgatta. A pteriaiak városát elfoglalta és szolgaságba ve
tette ; sőt a környékbelieket is leigázta és a teljesen ártatlan syriai- 
akat magával Imrczolta. Kyros is összegyűjtötte hadát, és hozzá
csatolván mind a közbenlakókat, Kroisos ellen vonult. Mielőtt 
azonban támadásra vezette volna seregét, követeket küldött az 
iónokhoz, hogy pártoljanak el Rroisostól. De az iónok nem hall
gattak szavára. Mikor Kyros odaérkezett és Kroisossal szem
ben fölállította táborát, Pteria földjén teljes erővel összecsaptak.
A kemény ütközetnek, melyben mind a két részen sokan elhullottak, 
az volt a vége, hogy az éj beálltával győzelem nélkül oszlottak 
szét. így  küzdött egymással a két sereg. Kroisos ennek okát sere- 77 
gének számában kereste ; mert az ő küzdő tábora sokkal kisebb 
volt a Kyrosénál. Ennek tudva be a dolgot, s mert Kyros a követ
kező napon nem kísérelte meg a támadást, maga Sardisba vonult 
vissza azzal a tervvel, hogy az egyiptomiakat eskiijök értelmében 
magához fogja rendelni. Mert ő az Egyiptomban uralkodó Ama- 
sissal még előbb kötött szövetséget, mint a lakedaimoniakkal.
A babyloniakhoz is küldött, a kikkel szintén volt szerződése ; ezek
nek ebben az időben Labynetos volt a királyuk. Megizente még a 
lakedaimoniaknak is, hogy a kitűzött időre megjelenjenek. Úgy 
számított, hogy, ha mindezeket összegyűjti és a saját erejét is ösz- 
szeszedi, a tél múltával tavasz elején megtámadja a perzsákat.
Ez volt tehát a terve, midőn Sardisba érkezett ; majd azzal az ize- 
nettel küldötte követeit a szövetségesekhez, hogy azok öt hónap 
múltával Sardisba gyülekezzenek össze. A perzsákkal küzdő had
sereg maradványából, a mi idegen eredetű volt, azt mind szét- 
kiildte ; mert semmikép sem gondolta, hogy Kyros ilyen eldöntet
len küzdelem után Sardis ellen fog vonulni.

Míg Kroisos így járt el terveiben, az egész külvárost kígyók 78 
lepték el, s a mint megjelentek, a lovak elhagyták legelőjüket, elő
jöttek és felfalták őket. Kroisos, ki e szokatlan jelenséget látta, 
csodajelnek tartotta, a minthogy az is volt, s rögtön jóslatkérő kö
veteket küldött a telmessosi jóspapokhoz.“  Ezek odaértek ugyan és 
a telmessosi jósoktól megtudták, hogy mit akar mondani e csoda
jel, de már nem jelenthették megEroisosnak ; mert mielőtt Sardisba 
visszahajóztak volna, Kroisos foglyul esett. A telmessosiak úgy ma-

H erodotos. 5
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τάδε έ'γνωσαν, στρατόν άλλόθροον προσδόκιμον είναι Κροίσω 
επί τήν χώρην, άπικόμενον δέ τούτον καταστρέψεαθαt τούς επι
χωρίους, λέγοντες δφιν είναι γης παΐδα, ίππον δέ πολέμιόν τε 
καί έπήλυδα. Τελμησσέες μέν νυν ταΰτα ύπεκρίναντο Κροίσφ 
ήδη ήλωκότι, ούδέν κω είδότες τών ήν περί Σάρδις τε καί αυτόν 
Κροΐσον.

79 Κύρος δέ αυτίκα άπελαύνοντος Κροίσου μετά την μάχην την 
γενομένην έν τη ΙΙτερίη, μα»Τών ώς άπελάσας μέλλοι Κροίσος 
διασκεδάν τον στρατόν, βουλευόμενος ευρισκε πρήγμά οι είναι 
έλαύνειν ώς δύναιτο τάχιστα επί τάς Σάρδις, πρίν ή το δεύτερον 
άλισθήναι τών Λυδών την δύναμιν. ώς δέ οί ταύτα έ'δοξε, καί 
εποίεε κατά τάχος- έλάσας γάρ τον στρατόν ές την Λυδίην αυτός 
άγγελος Κροίσω έληλύθεε. ένθαύτα Κροίσος ές άπορίην πολλήν 
άπιγμένος, ως οί παρά δόξαν έ'σχε τά πρήγματα ή ώς αυτός κατε- 
δόκεε, όμως τούς Λυδούς έξήγε ές μάχην, ήν δέ τούτον τον χρόνον 
έθνος ούδέν έν τη Άσίη ούτε άνδρηιότερον ούτε άλκιμώτερον τού 
Λυδίου. ή δέ μάχη σφέων ήν απ’ ίππων, δόρατά τε έφόρεον με-

8 0  γάλα, καί αυτοί ήσαν ίππεύεσθαι αγαθοί, ές τό πεδίον δέ συνελ- 
θόντων τούτο τό προ τού άστεός έστι τού Σαρδιηνού, έόν μέγα τε 
καί ψιλόν (διά δέ αυτού ποταμοί ρέοντες καί άλλοι καί "Ύλλος συρ- 
ρηγνύσι ές τον μέγιστον, καλεόμενον δέ Έρμον, δς ές δρεος ίρού 
μητρός Δινδυμήνης ρεών έκδτδοί ές θάλασσαν κατά Φωκαίην πό- 
λιν), ένθαύτα ό Κύρος ώς είδε τούς Λυδούς ές μάχην τασσόμενους, 
καταρρωδήσας τήν ίππον έποίησε Άρπάγου ύποθεμένου άνδρός 
Μήδου τοιόνδε. δσαι τψ στρατώ έωυτού είποντο σιτοφόροι τε καί 
σκευοφόροι κάμηλοι, ταύτας πάσας άλίσας καί άπελών τά άχθεα 
άνδρας έπ’ αύτάς άνέβησε ίππάδα στολήν ένεσταλμένους, σκευάσας 
δέ αυτούς προσέταςε της άλλης στρατιης προϊέναι προς τήν Κροί
σου ίππον, τη δέ καμήλω επεσθαι τον πεζόν στρατόν έκέλευε, 
δπισθε δέ τού πεζού επέταξε τήν πάσαν ίππον, ώς δέ οί πάντες 
διετετάχατο, παραίνεσε τών μέν άλλων Λυδών μή φειδομένους 
κτείνειν πάντα τόν έμποδών γινόμενον, Κροΐσον δέ αυτόν μή κτεί- 
νειν, μηδέ ήν συλλαμβανόμενος άμόνηται. ταύτα μέν παραίνεσε, 
τάς δέ καμήλους έταξε άντία τής ίππου τώνδε είνεκεν κάμηλον 
ίππος φοβέεται, καί ουκ ανέχεται ούτε τήν ίδέην αυτού έρέων ούτε 
τήν όδμήν όσφραινόμενος, αυτού δή ών τούτου είνεκεν έσεσόφιστο, 
ίνα τιΐ) Κροίσω άχρηστον ή τό ιππικόν, τίϊ> δή τι καί επείχε έλλάμ- 
ψεσθαι ό Λυδός. ώς δέ καί συνήισαν ές τήν μάχην, ένθαύτα ώς
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gyarázták a dolgot, hogy Kroisos birodalmába idegen hadsereg 
fog jönni, mely a bennlakókat leigázza. Szavaik szerint ugyanis a 
kígyó a föld gyermeke, a ló azonban ellenséges és jövevény. A tel- 
messosiak ezt a feleletet adták a már fogságban élő Kroisosnak, 
a nélkül azonban, hogy valamikép tudták volna, mi történt 
Sardissal és magával Kroisossal.

Midőn Kyros a Pteriában lefolyt ütközet után Kroisos elvonu- 79 
lásakor arról értesült, hogy Kroisos a tábort szét akarja oszlatni, 
megfontolta a dolgot és úgy találta, hogy neki lehetőleg gyorsan 
Sardis ellen kell vonulnia, mielőtt a lydiaiak ereje újra összegyűl
hetnék. S a mint ezt kieszelte, nyomban ki is vitte. Lydiába ve
zette hadát, s maga jelentette meg Kroisosnak eljövetelét, a ki 
ekkor nagy zavarba jutott, minthogy a dolog számítása ellenéro 
máskép ütött ki, mint a hogyan ő gondolta. Mindazonáltal hábo
rúba vezette a lydiaiakat. Ebben az időben Ázsiában egy nép sem 
volt vitézebb és erősebb a lydiainál. Lovon harczoltak, nagy lánd
zsákat viseltek és kitünően lovagoltak. így  jöttek ők össze a Sardis 
városa előtt elterülő térségen, a mely nagy és kopár. Több folyó 80 
foly rajta keresztül, így a Hyllos is a legnagyobbikba ömlik, mely
nek Hermos a neve, Dindymene anyának szent hegyéből ered,87 
s Phokaia városa mellett ömlik a tengerbe. Mikor itt Kyros a 
csatára elkészült lydiaiakat meglátta, a lovasságtól megijedt. Améd 
származású Harpagosnak tanácsára tehát a következőkép intézke
dett. A hány élelem- és zsákmánybordó teve csak követte táborát, 
mindannyit összegyűjtvén, levétette róluk a tebert, és lovas fegy
verzetbe öltözött embereket ültetett rájuk. Miután így felszerelte 
őket, megparancsolta nekik, hogy a többi katonásáig előtt menjenek 
Kroisos tábora ellen ; a gyalogságnak meghagyta, hogy kövesse a 
tevéket ; lovasságát pedig egészen a gyalogság mögé helyezte. Mi
kor így mindent elrendezett, meghagyta nekik, hogy minden más 
ellenálló lydiait kímélet nélkül öljenek le, Kroisost magát azon
ban ne öljék meg, még ha védekeznék is az elfogatás ellen. Ezt a 
parancsot adta ki. A tevéket a következő okból vezette a lovas
ság ellen : a ló fél a tevétől, és sem látását, sem szagát nem tűrheti. 
Tehát azért eszelte ki e tervet, hogy Kroisos ne használhassa lo
vasságát, a melylyel a lydiai kitűnni remélt. Ezután egymás ellen
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ωσφραντο τάχιστα των καμηλών οί Ιπποι καί είδον αύτάς, δπίσω 
άνέστρεφον, διέφθαρτό τε τφ Kpotac«) ή ελπίς, ού μέντοι οΐ γε 
Λυδοί το ένθ·εύτεν δειλοί ήσαν, άλλ’ ώς εμαίίον το γινόμενον, άπο- 
θορόντες από τών Ιππων πεζοί τοΐσι ίΐέρσησι συνέβαλλον. χρόνψ 
δέ πεσόντων άμφοτέρων πολλών έτράποντο οί Λυδοί, κατειληθέντες 
δέ ές το τείχος έπολιορκέοντο δπό τών Περσέων.

81 Τοίσι μεν δή κατεστήκεε πολιορκίη. Κροΐσος δε δοκέων οί 
χρόνον επί μακράν εσεσθ-αι τήν πολιορκιην επεμπε έκ του τείχεος 
άλλους αγγέλους ές τάς συμμαχίας· οί μέν γάρ πρότερον διεπέμ- 
ποντο ές πέμπτον μήνα προερέοντες συλλέγεσθαι ές Σάρδις, 
τούτους δε έξέπεμπε τήν ταχίστην δέεσίίαι βοηθέειν ώς πο-

82 λιορκεομένου Κροίσου. ες τε δή ών τάς άλλας επεμπε συμ
μαχίας καί δή καί ές Λακεδαίμονα. τοΐσι δέ καί αυτοΐσι τοίσι 
Σπαρτιήτησι κατ’ αυτόν τούτον .τον χρόνον συνεπεπτώκεε Ιρις έούσα 
προς Άργείους περί χώρου καλεομένου Θυρέης· τάς γάρ Θυρέας 
ταύτας έούσας τής Αργολίδας μοίρης άποταμόμενοι έ'σχον οί Λα
κεδαιμόνιοι. ήν δέ καί ή μέχρι Μαλέων ή προς εσπέρην Άργείων, 
ή τε έν τή ήπείρψ χώρη καί ή Κυθηρίη νήσος καί αί λοιπαί τών 
νήσων, βοηίί-ησάντων δε Άργείων τή σφετέρη άποταμνομένη, έν- 
θ-αύτα συνέβησαν ές λόγους συνελθόντες ώστε τριηκοσίους έκα- 
τέρων μαχέσασθ-αι, όκότεροι δ’ αν περιγένωνται, τούτων είναι τον 
χώρον το δε πλήι>ος του στρατού άπαλλάσσεσίλαι έκάτερον ές τήν 
έωυτού μηδέ παραμένειν άγωνιζομένων, τώνδε είνεκεν Iva μή πα- 
ρεόντων τών στρατοπέδων όρέοντες οί ετεροι έσσουμένους τούς 
σφετέρους έπαμύνοιεν. συνίίέμενοι ταύτα άπαλλάσσοντο, λογάδες 
δέ έκατέρων υπολειφθέντες συνέβαλον. μαχομένων δέ σφέων καί 
γινομένων ίσοπαλέων ΰπελείποντο ές άνδρών έςακοσίων τρεις, Άρ
γείων μέν Άλκήνωρ τε καί Χρομίος, Λακεδαιμονίων δέ Όίίρυά- 
δης· ύπελείφθησαν δέ ούτοι νυκτύς έπελθούσης. ο? μέν δή δύο 
τών Άργείων ώς νενικηκότες εθεον ές το Άργος, δ δέ τών Λακε
δαιμονίων Όθρυάδης σκυλεύσα  ̂τούς Άργείων νεκρούς καί προσφο- 
ρήσας τα όπλα προς το έωυτού στρατόπεδον έν τή τάςι είχε έωυτόν. 
ήμερη δέ δευτέρη παρήσαν πυνθανόμενοι άμφότεροι. τέως μέν δή 
αυτοί έκάτεροι εφασαν νικάν, λέγοντες οι μέν ώς έωυτών πλεύνες



indultak ; mihelyt a lovak megérezték a tevék szagát és meglátták 
őket, visszafordultak, úgyhogy Kroisos reményét tönkretették. 
Pedig ekkor a lydiaiak nem viselték magukat gyáván ; mert mikor 
a dolgot észrevették, lovaikról leugorva gyalog küzdöttek a per
zsák ellen. Végtére azonban, miután mindkét részről sokan elhul
lottak, a lydiaiak futni kezdettek, beszorultak a városba, s a perzsák 
ostrom alá vették őket.

így jutottak tehát ostrom alá. Kroisos azonban azt hitte, hogy 81 
az ostrom sokáig el fog húzódni, s a falak közül új követeket kül
dött a szövetségesekhez. Az előbb elküldöttek ugyanis csak az ötö
dik hónapra szólították fel őket a Sardisban való összegyüleke- 
zésre ; ezeket viszont azzal a kérelemmel küldötte szét, hogy a 
lehető leggyorsabban nyújtsanak segítséget, minthogy Kroisos 
ostrom alatt áll. A többi szövetségeseken kívül Lakedaimonba is 82 
küldött. De maguk a spártaiak ebben az időben szintén viszálko- 
dásban voltak az argosiakkal egy földdarab miatt, melynek Thyrea 
a neve.“" Ez a Thyreát, mely Argolishoz tartozik, elszakítva a spár
taiak vették birtokukba. Azonban nyugatra Maleáig az argosiaké 
volt a szárazföld, Kythere szigete, valamint a többi szigetek 
is. Mikor tehát az argosiak elszakított földrészük védelmére 
jöttek, izenetet váltván, abban egyeztek meg, hogy mindkét rész
ről háromszáz ember fog harczolni ; s a melyik rész a másik föle 
kerekedik, az lesz a föld ura ; azalatt pedig a hadsereg zöme mind 
a két táborból haza megy, s azért nem fog a küzdők mellett ma
radni, nehogy akármelyik az ottmaradt sereg vereségét látván, 
övéinek segítségére siessen. E megegyezés után eltávoztak ; a két 
részről kiválasztottak ott maradtak s összecsaptak. Ez ütközetben, 
mely mindkét félre egyenlő eredmónynyel végződött, a hatszáz em
ber közűi három maradt életben ; az argosiak közűi Alkenor és 
Chromios, a lakedaimoniak közűi Othryades. Ezek voltak még 
életben, mikor az éj beállt. A két argosi tehát győztesnek tartván 
magát, Argosba sietett ; a lakedaimoni Othryades pedig kifosz
totta az argosi holtakat, fegyvereiket övéinek táborába hurczolta, 
és belépett a sorba. Másnap mind d két fél megjelent, hogy utána 
nézzen a dolognak, s egy ideig mindkettő magát vallotta győző
nek; az egyik arra hivatkozott, hogy az övéi közül többen marad-
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περιγεγόνασι, οι δέ τούς μεν άποφαίνοντες πεφευγότας, τόν δέ 
σφέτερον παραμείναντα καί σκυλεύσαντα τούς εκείνων νεκρούς’ 
τέλος δέ εκ της έριδος συμπεσόντες έμάχοντο, πεσόντων δέ καί 
άμφοτέρων πολλών ένίκων Λακεδαιμόνιοι. Αργείο ι μέν νυν από 
τούτου τού χρόνου κατακειράμενοι τάς κεφαλάς, πρότερον έπάναγ- 
κες κομώντες, έποιήσαντο νόμον τε καί κατάρην μή πρότερον θρέ
ψε ιν κόμην Άργείων μηδένα, μηδέ τάς γυναίκας σφι χρυσοφορήσειν, 
πρίν Θυρέας άνασώσωνται. Λακεδαιμόνιοι δέ τα εναντία τούτων 
έ'θεντο νόμον’ οο γάρ κομώντες προ τούτου από τούτου κομάν. τον 
δέ ενα λέγουσι τον περιλειφθέντα τών τριηκοσίων ’Οθρυάδην, 
αίσχονόμενον άπονοστέειν ές Σπάρτην τών οι συλλοχιτέων διε
φθαρμένων, αυτού μιν έν τησι Θυρέησι καταχρήσασθαι έωυτόν.

83 Τοιούτων δέ τοΐσι Σπαρτιήτησι ένεστεώτων πρηγμάτων ήκε 
ό Σαρδιηνος κηρυξ δεόμενος Κ'ροίσΐ;) βοηθέειν πολιορκεομένφ. οι 
δέ δμως, έπείτε έπόθοντο του κήρυκος, όρμέατο βοηθέειν. καί σφι 
ήδη παρεσκευασμένοισι καί νεών έουσέων ετοίμων ήλθε άλλη 
άγγελίη, ώς ήλώκοι το τείχος τών Λυδών καί έχοιτο Κροϊσος

8| ζωγρηθείς. οδτω δή ούτοι μέν συμφορήν ποιησάμενοι μεγάλην 
έπέπαυντο, Σάρδιες δέ ήλωσαν ώδε. επειδή τεσσερεσκαιδεκάτη 
έγένετο ήμέρη πολιορκεομένφ Κροίσψ, Κόρος τη στρατιή τη 
εωυτοϋ διαπέμψας ιππέας προεΐπε τφ πρωτιό έπιβάντι του τείχεος 
δώρα δώσειν. μετά δέ τούτο πειρησαμένης της στρατιης ώς ου 
προεχώρεε, ένθαότα τών άλλων πεπαυμένων άνήρ Μάρδος έπει- 
ράτο προσβαίνων, τφ οδνομα ήν Τροιάδης, κατά τούτο της άκρο- 
πόλιος πη ουδείς έτέτακτο φύλακος’ ου γάρ ήν δεινόν κατά τούτο 
μή άλφ κοτε. απότομός τε γάρ έστι ταύτη ή άκρόπολις καί άμα
χος’ τη ουδέ Μήλης δ πρότερον βασιλεύς Σαρδίων μούνη ού 
περιήνεικε τον λέοντα τον οί ή παλλακή έτεκε, Τελμησσέων δικα- 
σάντων ώς περιενειχθέντος τοό λέοντος το τείχος έ'σονται Σάρ- 
διες άνάλωτοι. ό δέ Μήλης κατά το άλλο τείχος περιενείκας, 
τη  ήν έπίμαχον [το χωρίον] της άκροπόλιος, κατηλόγησε τούτο 
ώς έον άμαχόν τε καί άπότομον έ'στι δέ προς τοό Τμώλου τε- 
τραμμένον της πόλιος. ό ών δή Τροιάδης οΰτος ό Μάρδος 
ίδών τη προτεραίη τών τινα Λυδών κατά τούτο της άκροπόλιος



tak életben, a másik pedig, hogy azok megszaladtak, míg az ő em
berük ott maradt és amazoknak holtjait kifosztotta. Végre a vi- 
szálkodás után harczba elegyedtek ; s miután mindkét részről 
sokan elhullottak, a lakedaimoniak kerekedtek fölül. Az argosiak 
azóta nyírt fővel járnak, bár előbb általában hosszú hajat viseltek ; 
törvényt hoztak és átokkal fogadták, hogy egy argosi sem" fogja 
előbb megnöveszteni haját, sem asszonyaik nem fognak előbb arany
ékszert viselni, míg Thyreát vissza nem szerezték. A lakedaimoniak 
pedig ép ellenkező törvényt alkottak : ők ugyanis, a kik ezelőtt 
nyírt fővel jártak, azóta hosszú hajat hordanak. Arról az Othrya- 
desről, a ki a háromszáz közül megmaradt, azt beszélik, hogy baj
társai eleste után szégyelt visszatérni Spártába, s Thyreában ön
maga vetett végett életének.61’

így álltak a dolgok Spártában, mikor a sardisi követ oda 83 
érkezett, hogy őket az ostrom alatt álló Kroisosnak segítségére 
kérje föl. Mikor a követtől meghallották a hírt, elhatározták, 
hogy segítségére mennek. S már mindennel el voltak látva ; már a 
hajók is készen álltak, midőn a másik hír is eljött, hogy a lydiaiak 
falait bevették és Kroisos foglyul esett. így  azután, habár nagy 
részvétet tanúsítottak, abbahagyták a dolgot. Sardis bevétele a 84 
következőkép történt. Mikor már tizennégy napja múlt, hogy 
Kroisos ostrom alatt állott, Kyios lovasokat küldött szét táborá
ban, s kihirdette, hogy annak, a ki először mászsza meg a falakat, 
ajándékot fog adni. Ezt meg is kísérelte a sereg, de nem sike
rült ; majd azután, mikor a többiek már elállottak, egy mardus70 
ember, kit Hvroiadesnek hívtak, a vár azon részén kísérelte meg 
a felmászást, a hol egy őr sem volt kirendelve ; mert nem kellett 
félni, hogy arról az oldalról elfoglalhatnák. A vár ugyanis ezen 
az oldalon meredek és bevehetetlen. Még Meles, a sardisiak előbbi 
királya sem vitette erre körül az oroszlánt, melyet ágyasa szült, 
mikor a telmessosiak azt jósolták, hogy Sardis bevehetetlen lesz, 
ha az oroszlánt körülhordják a falaknál.71 Meles a falnak többi ré
szénél körülliordatta, a hol a vár helyzeténél fogva bevehető vaia ; 
erről azonban úgy vélekedett, hogy bevehetetlen és meredek. Ez a 
városnak a Tmolosra néző része. Ez a mardus Hvroiades tehát 
látva egy nappal előbb, hogy egy lydiai a várnak ezen az oldalán
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καταβάντα επί κονέην άνωθεν κατακυλισθεισαν καί άνελόμενον, 
έφράσθη καί ές θυμόν έβάλετο. τότε δέ δή αυτός τε άναβεβήκεε 
καί κατ’ αυτόν άλλοι Περσέων άνέβαινον’ προσβάντων δέ συχνών 
ουτω δή Σάρδτές τε ήλώκεσαν καί παν το άστυ έπορθέετο.

■ίδ Κατ’ αυτόν δέ Κροίσον τάδε έγίνετο. ήν οί παίς, του καί 
πρότερον έπεμνήσθην, τα μέν άλλα επιεικής άφωνος δέ. έν τή ών 
παρελθούση εύεστοί ό Κροίσος το παν ές αυτόν έπεποιήκεε, άλλα 
τε έπιφραζόμενος καί δή καί ές Δελφούς περί αυτού έπεπόμφεε 
χρησομένους, ή δέ Πυθίη οί είπε τάδε.

\υδε γένος, πολλών βασιλεύ, |χέγα νήπιε ΚοοΤσε, 
μή βούλευ πολύευκτον ιήν άνα δώματ’ άκούειν 
παιδός ©θεγγομένου. ιό δέ σοι πολύ λαηον άμφις 
εμμεναι αύοήσει γαο εν ήματι πρώτον άνόλβω.

άλισκομένου δή τού τείχεος, ήιε γάρ των τις Περσέων άλλογνώσας 
Κροίσον ώς άποκτενέων, Κροίσος μέν νυν δρέων έπιόντα υπό τής 
παρεούσης συμφορής παρημελήκεε, ουδέ τί οί διέφερε πληγέντι 
άποθανείν ό δέ παίς ούτος ό άφωνος ώς είδε έπιόντα τον ΙΙέρσην, 
υπό δέους τε καί κακού έ'ρρηςε φωνήν, είπε δέ «ώνθρωπε, μή 
κτείνε Κροίσον.» ουτος μέν δή τούτο πρώτον έφθεγςατο, μ,ετά δέ 

86τούτο ήδη έφώνεε τον πάντα χρόνον τής ζόης. οί δέ ΙΙέρσαι τάς 
τε δή Σάρδις εσχον καί αυτόν Κροίσον έζώγρησαν, άρςαντα έ'τεα 
τεσσερεσκαίδεκα καί τεσσερεσκαίδεκα ημέρας πολιορκηθέντα, 
κατά το χρηστήριόν τε καταπαόσαντα τήν έωυτού μεγάλην αρχήν, 
λαβόντες δέ αυτόν οί Πέρσαι ήγαγον παρά Κύρον δ δέ συννήσας 
πυρήν μεγάλην άνεβίβασε επ’ αυτήν τον Κροίσον τε έν πέδησι 
δεδεμένον καί δίς επτά Αυδών παρ’ αυτόν παίδας, έν νόιρ έ'χων 
είτε δή άκροθίνια ταύτα καταγιειν θεών δτειρ δή. είτε καί ευχήν 
έπιτελέσαι θέλων, είτε καί πυθόμενος τον Κροίσον είναι θεοσεβέα 
τούδε είνεκεν άνεβίβασε έπί τήν πυρήν, βουλόμενος ειδεναι εί τις 
μιν δαιμόνων ρύσεται τού μή ζώντα κατακαυθήναι. τον μέν δή 
ποιέειν ταύτα’ τψ δέ Κροίσιρ έστεώτι έπί τής πυρής έσελθείν, 
καίπερ έν κακι]> έόντι τοσούτιρ, το τού Σόλωνος ώς οί είη σύν θειρ 
είρημένον, τό μηδένα είναι τών ζωόντων όλβιον, ώς δέ άρα μιν προσ- 
στήναι τούτο, άνενεικάμενόν τεκαί άναστενάξανταέκπολλής ήσυχίης 
ές τρις όνομάσαι 'Σόλων’, καί τον Κύρον άκοόσαντα κελεύσαι τούς
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mászik le felülről leguruló sisakja után, és hogy azt felveszi : meg
jegyezte magának és meghányta lelkében. Akkor azután maga is 
felmászott és utána a többi perzsák is felkapaszkodtak. Mikor 
pedig már sokan fenn voltak, elfoglalták Sardist és az egész várost 
elpusztították.

Magával Kroisossal a következő történt. Volt egy fia, kiről 85 
már előbb megemlékezém, minden másban derék, de néma. Előbbi 
jómódjában Ivroisos mindent elkövetett érdekében ; sok minden
félére gondolt, s egyebek közt Delphoiba is küldött, hogy róla jós
latot kérjen. A Pythia pedig ezt feleié :

Lydia gyermeke, éli te sokak feje, ostoba Kroisos!
Házadban ne kívánd oly forrón hallani hangját 
Gyermeked ajkának. Mert jobb lesz sorsod e nélkül.
Gyászos nap lesz rád, mikor őt meghallod először.

Mikor a falakat már elfoglalták volt, egy perzsa, a ki nem ismerte 
Kroisost, neki ment, hogy megölje ; Kroisos a mint a reá rohanó 
embert látta, a most rá sulyosodó balsorsa miatt nem törődött 
vele, s nem bánta volna, ha egy csapás véget vet életének.
E néma fiának azonban, mikor látta az atyjára rohanó perzsát, a 
félelem és vész miatt előtört a hangja s felkiáltott: «Ember, ne öld 86 
meg Kroisost ! » Ez volt első szava, s ezután már egész életén át 
beszélt. A perzsák tehát bevették Sardist s elfogták magát 
Kroisost, ki tizennégy évig uralkodott és tizennégy napig volt ostrom 
alatt ; így ő a jóslat értelmében saját hatalmas birodalmát 
tette tönkre.™ A perzsák megragadták és Kyros elé vezették. Ez 
nagy máglyát rakatott és a lánczokba vert Kroisost oldalán tizen
négy lydiai fiúval ráléptette,73 akár azon czélból, hogy zsákmány
áldozat gyanánt ajánlja fel valamely istennek, akár, hogy fogadal
mát beváltsa ; vagy talán mert értesült arról, hogy Kroisos vallásos 
ember, azért léptette föl a máglyára, hogy meggyőződjék, vájjon 
megszabadítja-e őt egy isten attól, hogy máglyatűzben haljon meg.
0  tehát ekkép intézkedett ; Kroisosnak pedig, a mint ott állt a 
máglyán, nagy bajában is eszébe jutottak Solonnak mintegy 
ihlettel kiejtett szavai, hogy nincs boldog ember az élők között.
A mint ott állt, mélyen fölsohajtott és a nagy csendben háromszor 
kiáltá Solon nevét. A mint Kyros ezt hallotta, megparancsolta a
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ερμηνέας έπείρεσθαι τον Κροίσον τίνα τούτον έπικαλέοιτο, καί 
τούς προσελθόντας επειρωτάν Κροίσον δέ τέως μέν σιγήν εχειν 
είρωτώμενον, μετά δέ ώς ήναγκάζετο, είπείν, «τον αν εγώ πάσι τυ- 
ράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων ές λόγους έλθειν.» ώς δέ 
σφι άσημα εφραζε, πάλιν έπειρώτων τα λεγάμενα, λιπαρεόντων δέ 
αυτών καί όχλον παρεχόντων έ'λεγε δή ώς ήλθε αρχήν ο Σόλων 
εών Αθηναίος, και θεησάμενος πάντα τον έωυτοΰ όλβον άποφλαυ- 
ρίσειε οία δή ειπας, ώς τε αυτψ πάντα άποβέβηκε τή περ εκείνος 
είπε, ουδέν τι μάλλον ές έωυτόν λέγων ή ουκ ές απαν τό ανθρώ
πινον καί μάλιστα τούς παρά σφίσι αυτοϊσι ολβίους δοκέοντας 
είναι, τον μέν Κροίσον ταϋτα άπηγέεσθαι, τής δέ πυρής ήδη 
άμμένης καίεσθαι τα περιέσχατα, καί τον Κύρον άκούσαντα των 
έρμηνέων τα Κροϊσος είπε, μεταγνόντα τε καί έννώσαντα ότι καί 
αυτός άνθρωπος έών άλλον άνθρωπον, γενόμενον έωυτού εύδαι- 
μονίη ούκ ελάσσω, ζώντα πυρί διδοίη, πρός τε τούτοισι δείσαντα 
τήν τίσιν καί έπιλεξάμενον ώς ουδέν εϊη των έν άνθρώποισι άσφα- 
λέως έ'χον, κελεόειν σβεννόναι τήν ταχίστην τό καιόμενον πυρ καί 
καταβιβάζειν Κροίσον τε καί τούς μετά Κροίσου. καί τούς πειρω-

87 μένους ου δύνασθαι έ'τι τού πυρός έπικρατήσαι. ένθαύτα λέγεται 
υπό Λυδών Κροίσον μαθόντα τήν Κόρου μετάγνωσιν, ώς ώρα 
πάντα μέν άνδρα σβεννόντα τό πύρ δυναμένους δέ οΰκέτι κατα- 
λαβεϊν, έπιβώσασθαι τον Απόλλωνα έπικαλεόμενον, ει τί οι κε- 
χαρισμένον εξ αυτού έδωρήθη, παραστήναι κα' ρύσασθαι αυτόν έκ 
τού παρεόντος κακού, τόν μέν δακρόοντα έπικαλέεσθαι τόν θεόν, 
έκ δέ αίθρίης τε καί νηνεμιης συνδραμειν εξαπίνης νέφεα καί 
χειμώνά τε καταρραγήναι καί υσαι υδατι λαβροτάτφ, κατασβεσθή- 
ναί τε τήν πυρήν. ουτο̂  δή μαθόντα τόν Κύρον ώς εϊη ό Κροϊσος 
καί θεοφιλής καί άνήρ αγαθός, καταβιβάσαντα αυτόν από τής 
πυρής εϊρεσθαι τάδε. «Κροϊσε, τις σε ανθρώπων άνέγνωσε επί γήν 
τήν έμήν στρατευσάμενον πολέμιον αντί φίλου έμοί καταστήναι ; » 
δ δέ είπε «ώ βασιλεύ, έγώ ταύτα έπρηξα τή σή μέν εύδαιμονίή, 
τή έμεωυτού δέ κακοδαιμονίή. αίτιος δέ τούτων έγένετο ό ' Ελλή
νων θεός έπαείρας έμέ στρατεύεσθαι. ουδείς γάρ ουτω ανόητος 
έστι όστις πόλεμον πρό ειρήνης αίρέεται" έν μέν γάρ τή οί παϊδες 
τούς πατέρας θάπτουσι, έν δέ τω οί πατέρες τούς παϊδας. άλλα 
ταύτα δαίμοσί κου φίλον ήν ουτω γενέσθαι. »

88 Ό  μέν ταύτα ελεγε, Κύρος δέ αυτόν λόσας κατεΐσε τε έγγύς 
έωυτού καί κάρτα έν πολλή προμηθίη είχε, άπεθώμαζέ τε όρέων



tolmácsoknak, hogy kérdezzek meg Kroisost, ki az, a kinek nevét 
kiáltotta. Azok odamentek s megkérdezték. Kroisos egy ideig nem 
felelt a kérdésre; majd pedig, mikor unszolták, így szólt : «Nem 
adnám sok kincsért, ha az illető minden uralkodóval társalgásba bo- » 
csátkoznék. » Minthogy azonban nem értették meg, a mit nekik 
mondott, újra megkérdezték szavainak értelmét. A sok faggatás és 
kérdezés után elbeszélte, hogy egykor eljött hozzá az athéni Solon, s 
hogy látva összes kincseit, azokat ócsárolta, s hogy minden szava be
teljesült rajta, a mint ő mondta, s hogy az nem annyira magára, 
mint az egész emberiségre vonatkozott, s leginkább azokra, a kik 
magukat boldogoknak hiszik. Mikor ezt Kroisos elbeszélte, a meg- 
gyujtott máglyának szélei már égni kezdettek. Kyros meghallván 
a tolmácsoktól Kroisos szavait, mást gondolt ; belátta, hogy maga 
is ember létére más embert, ki nálánál nem volt szerencsésebb, 
élve a tűzbe dob ; azonkívül félt a bosszútól, s meggondolta, hogy 
semmi sem állandó az emberi életben. Megparancsolta tehát, hogy 
tüstént oltsák el a tüzet, s hogy Kroisost és Kroisos környezetét 
vezessék le·; azonban hasztalan erőlködtek a tüzet elfojtani. A ly- 
diai hagyomány szerint ekkor Kroisos észrevette, hogy Kyros meg- 87 
változtatta szándékát ; s mikor látta, hogy bár minden ember oltja a 
tüzet, mégsem tudják elfojtani : felkiáltott s Apollonhoz könyörgött, 
hogy ha valaha kedves ajándékot kapott tőle, segítsen rajta és 
ragadja ki a jelen veszélyből. S míg ő könnyezve az istenhez fohász
kodott, a derült idő és szélcsend után rögtön égszakadás és ziva
tar támadt ; heves zápor tört ki, mely eloltotta a tüzet. így azután 
Kyros belátta, hogy Kroisost az istenek szeretik s derék ember ; 
levétette a máglyáról, s e kérdéssel fordult hozzá: «Ki bírt 
rá téged, hogy országom ellen támadva, barát helyett ellenség 
gyanánt állj velem szembe?» — «0 király — feleié ez, -  a te sze
rencsédre s az én káromra tettem én ezt. ©ka pedig a görögök 
istene volt, a ki engem harczra buzdított. Mert senki sem lehet 
oly esztelen, hogy a háborút válaszsza a béke helyett ; hisz ebben 
a fiúk temetik el az apákat, míg abban az apák a fiúkat. Az isten
nek volt talán tetsző, hogy a így történjék dolog. »

így szólt ő ; Kyros pedig leoldván bilincseit, magához közel 88 
ültette, nagy tisztelettel bánt vele, s mind ő, mind egész környezete
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καί αυτός καί οί περί εκείνον έόντες πάντες. ό δέ συννοίη έχόμενος 
ήσυχος ήν μετά δέ έπιστραφείς τε καί ίδόμενος τούς ΙΙέρσας το 
τών Λυδών άστυ κεραΐζοντας είπε «ώ βασιλεύ, κότερον λέγειν προς 
σέ τα νοέων τυγχάνω ή σιγάν έν τφ παρεόντι χρή ; » Κύρος δέ jj.iv 
θαρσέοντα έκέλευε λέγε ιν ο τι βούλοιτο. δ δέ αυτόν είρώτα λέγων 
«ουτος ό πολλός ο[χιλος τί ταύτα πολλή σπουδή εργάζεται;» δ δέ 
είπε «πόλιν τε τήν σήν διαρπάζει καί χρήματα τα σά διαφορέει.» 
Κροίσος δέ άμείβετο «ούτε πόλιν τήν έμήν ούτε χρήματα τά έμά 
διαρπάζει. ουδέν γάρ έμοί ετι τούτων μέτα* άλλα φέρουσι τε καί 

89αγουσι τα σά.» Κόρφ δέ επιμελές έγένετο τά Κροίσος είπε- μετα- 
στησάμενος δέ τούς άλλους, ε’ίρετο Κροίσον ο τι οί ένορφη έν 
τοΐσι ποιευμένοισι. δ δέ είπε «έπείτε με θεοί έ'δωκαν δούλον σοί, 
δικαιώ εΐ τι ένορέω πλέον σημαίνειν σοί. ΙΙέρσαι φόσιν έόντες 
ύβρισταί είσί άχρήματοι. ήν ών σύ τούτους περιίδης διαρπάσαντας 
καί κατασχόντας χρήματα μεγάλα, τάδε τοι εξ αυτών επίδοξα γε- 
νέσθαι* δς άν αυτών πλείατα κατάσχγ), τούτον προσδέκεσθαί τοι 
έπαναστησόμενον. νύν ών ποίησον ώδε, ε’ίτοι άρέσκει τά έγώ λέγω, 
κάτισον τών δορυφόρων έπί πάσησι τήσι πύλησι φυλάκους, ο’ί λε- 
γόντων προς τούς έκφέροντας τά χρήματα άπαιρεόμενοι ως σφεα 
άναγκαίως έ'χει δεκατευθήναι τφ Αιί. καί σύ τέ σφι ούκ απεχθή- 
σεαι βίη άπαιρεόμενος τά χρήματα, καί έκεΐνοι συγγνόντες ποιέειν 

90 σε δίκαια έκόντες προήσουσι. » ταύτα άκούων ό Κύρος ύπερήδετο, 
ως οί έδόκεε εύ ύποτίθεσθαι- αίνέσας δέ πολλά, καί έντειλάμενος 
τοΐσι δορυφόροισι τά Κροίσος ύπεθήκατο έπιτελέειν, είπε προς 
Κροίσον τάδε. « Κροϊσε, άναρτημένου σεύ άνδρός βασιλέος χρηστά 
έργα καί έ'πεα ποιέειν, αίτέο δόσιν ήντινα βούλεαί τοι γενέσθαι 
παραυτίκα.» ό δέ είπε «ώ δέσποτα, έάσας με χαριεί μάλιστα τον 
θεόν τών Ελλήνων, τον έγώ έτίμησα θεών μάλιστα, έπείρεσθαι 
πέμψαντα τάσδε τάς πέδας, εί έξαπατάν τούς εύ ποιεύντας νόμος 
έστί οί. » Κύρος δέ είρετο ο τι οί τούτο έπηγορέων παραιτέοιτο. 
Κροίσος δέ οί έπαλιλλόγησε πάσαν τήν έωυτού διάνοιαν καί 
τών χρηστηρίων τάς υποκρισίας καί μάλιστα τά αναθήματα, 
καί ώς έπαερθείς τφ μαντηίφ έστρατεύσατο έπί Πέρσας· 
λέγων δέ ταύτα κατέβαινε αύτις παραιτεόμενος έπείναί οί
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bámulva néztek reá. Kroisos magába merülve hallgatott ; majd 
azután megfordult, s látva, mikép fosztogatják a perzsák a lydiaiak 
városát, így szólt : «0 király ! vájjon kimondjam-e, amit most gondo
lok, avagytánjobb liaajelen körülmények között hallgatok ?» Kyros 
bátorította, hogy beszéljen. 0  tehát e kérdéssel fordult hozzá : 
«Mit mível ott az a nagy tömeg oly nagy buzgósággal ?» — «A te 
városodat fosztogatja — feleié ez, — s kincseidet hordja szét». 
Kroisos azonban így szólt: «Nem az én városomat s nem az én ·  
kincseimet fosztogatja ; hisz ezután semmi sem az enyém belőlük.
A tiédet viszik és hordják ott szét ! » Kyros meggondolta Kroisos 89 
szavait, elküldte a többieket s megkérdezte Kroisostól, hogy mit 
tegyen a jelen körülmények között. Ez pedig így felelt: «Minthogy 
az istenek engem szolgáddá tettek, kötelességemnek tartom, hogy 
ha valamit jónak találok, azt neked megmondjam. A természetük
nél fogva féktelen perzsák szegények. Ha tehát megengeded, hogy 
raboljanak és megtartsák a nagy kincseket, a következőt várhatod 
tőlük : a kinek legtöbb vagyona lesz közöttük, az fel fog ellened 
lázadni. Most tehát, ha ugyan tetszik beszédem, a következőkép 
cselekedjél. Lándzsásaid közül minden kapuhoz állíts őrt ; ezek 
vegyék el a kincseket a zsákmányolóktól, és jelentsék ki, hogy te 
kötelességszertíleg Zeusnak ajánlod fel a tizedet. így nem válsz 
előttük gyűlöletessé, ha elveszed a kincseket ; ők belátják, hogy te 
igazságosan jársz el s önként át fogják adni.» E szavak hallatára 9it 
Kyros megörült, mert jó tanácsnak tartotta. Mindenben helyeselte, 
s miután a lándzsásoknak kiadta a parancsot Kroisos tanácsának 
véghezvitelére, e szavakkal fordult Kroisoshoz : «Minthogy szóval 
és tettel jót cselekedve királyi férfiúnak kegyét érdemelted ki, 
Kroisos, kérj, bármi ajándékot akarsz, s rögtön megkapod». Ez 
azonban így felelt: «0 uram, engedd meg kegyelmesen, hogy a 
görögök istenét, a kit én leginkább tiszteltem az istenek között, 
megkérdezhessem, s elküldhessem ezeket a bilincseket, vájjon nála 
a jótevők megcsalása-e a szokás ? Kyros megkérdezte, hogy mi 
lyen vád alapján kéri ezt tőle ; erre Kroisos felsorolta előtte minden 
tervét, a jóshelyek feleleteit, különösen fogadalmi ajándékait, s 
hogy a jóslat buzdítására indította hadát a perzsák ellen. Szavai 
végeztével újra áttért kérelmére, hogy engedje meg, hadd tehes-
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τφ 9-εφ τούτο όνειδίσαι. Κύρος δέ γελάσας είπε «καί τούτου 
τεύξεαι παρ’ έμεύ, Κροΐσε, καί άλλου παντός τού αν έκάστοτε 
δέη.» ώς δέ ταύτα ήκουσε ό Κροΐσος, πέμπων τών Λυδών ές Δελ
φούς ένετέλλετο τιθέντας τάς πέδας επί τού νηού τον ουδόν είρωτάν 
ει ού τι έπαισχύνεται τοϊσι μαντηίοισι έπαείρας Κροΐσον στρα- 
τεύεσθ-αι επί ΙΙέρσας ώς καταπαύσοντα την Κύρου δύναμιν, άπ’ ής

• οί άκροθίνια τοιαύτα γενέσθ-αι, δεικνύντας τάς πέδας· ταυτά τε 
έπειρωτάν καί εί άχαρίστοισι νόμος είναι τοϊσι Έλληνικοΐσι D-εοϊσι.

91 άπικομένοισι δέ τοϊσι Λυδοΐσι καί λέγουσι τα εντεταλμένα την 
ΙΙυθίην λέγεται είπείν τάδε, «την πεπρωμένην μοίραν αδύνατά εστι 
άποφυγεΐν καί θ·εφ. Κροΐσος δέ πέμπτου γονέος άμαρτάδα ε£έ- 
πλησε, δς έών δορυφόρος ' ΙΙρακλειδέιον δόλιο γυναικηίι·) έπισπό- 
μενος έφόνευσε τον δεσπότεα καί εσχε τήν εκείνου τιμήν ούδέν οί 
προσήκουσαν. προθυμεομένου δέ Λοςίεω δκως αν κατά τους παΐδας 
τού Κροίσου γένοιτο τό Σαρδίων πάθ-ος καί μη κατ’ αυτόν Κροΐσον, 
ούκ οίόν τε έγίνετο παραγαγείν μοίρας, όσον δέ ένέδωκαν αύται, 
ήνυσέ τε καί έχαρίσατό οι' τρία γάρ ετεα έπανεβάλετο τήν Σαρ
δίων αλωσιν, καί τούτο έπιστάσθω Κροΐσος ώς ύστερον τοϊσι 
Ιτεσι τούτοισι άλους τής πεπρωμένης. δεύτερα δέ τούτων καιο- 
μένιρ αυτώ έπήρκεσε. κατά δέ τό μαντήιον τό γενόμενον ούκ 
δρθώς Κροΐσος μέμφεται. προηγόρεύε γάρ οί Λοςίης, ήν στρα- 
τεύηται επί ΙΙέρσας, μεγάλην αρχήν αυτόν καταλύσειν. τόν δέ 
προς ταύτα χρήν εύ μέλλοντα βουλεύεσθαι έπείρεσθαι πέμψαντα 
κότερα τήν έωυτού ή τήν Κύρου λέγοι αρχήν, ού συλλαβών δέ τό 
ρηθέν ούδ’ επανειρόμενος έωυτόν αίτιον άποφαινέτω’ τφ καί τό 
τελευταΐον χρηστηριαζομένφ είπε Λοςίης περί ήμιόνου, ούδέ τούτο 
συνέλαβε, ήν γάρ δή ο Κύρος ούτος ήμίονος· έκ γάρ δυών ούκ 
όμοεθ-νέων έγεγόνεε, μητρός άμείνονος, πατρός δέ υποδεεστέρου- 
ή μέν γάρ ήν Μηδίς καί Λστυάγεος ί)·υγάϋηρ τού Μήδων βασιλέος, δ 
δέ Πέρσης τε ήν καί άρχόμενος ύπ’ έκείνοισι καί ενερθ-ε έών τοϊσι 
απασι δεσποίνη τή έωυτού συνοίκεε.» ταύτα μέν ή ΙΙυίΚη ύπεκρίνατο 
τοϊσι Λυδοΐσι, οι δέ άνήνεικαν ές Σάρδις καί απήγγειλαν Κροίσω, δ 
δέ άκούσας συνέγνιο έωυτού είναι τήν άμαρτάδα καί ού τού θ-εού.

9 2  Κατά μέν δή τήν Κροίσου τε αρχήν καί Ίωνίης τήν πρώτην
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sen ezekért szemrehányást az istennek. Kyros mosolyogva feleié : 
«Valamint e kegyet, úgy minden mást is megadok neked, Kroisos, 
bármikor lesz rá szükséged. » Mikor ezt Kroisos meghallotta, lydiai 
embereket küldött Delphoiim ; meghagyta nekik, hogy a bilin
cseket tegyék a templom küszöbére, s kérdezzék meg, vájjon 
nem szégyenli-e magát az isten, hogy Kroisost jóslataival 
Kyros hatalmának megsemmisítésére nógatta; ime, itt van ennek 
zsenge áldozata, — s ezalatt mutassanak a bilincsekre ; azt is kér
dezzék meg, vájjon a görög isteneknél szokás-e a hálátlanság. Mi- 91 
kor a lydiaiak odamentek és megbízásukat elmondták, a Pythia a 
hagyomány szerint így felelt : kijelölt sorsát még isten sem kerül
heti ki ; Kroisos pedig ötödik ősének vétkéért bűnhődött, ki mint 
a herakleidák testőre asszonyi cselre hajtva urát megölte s 
annak a méltóságát elnyerte, pedig az nem illette meg. Loxias '* 
ugyan rajta volt, hogy csak Kroisos gyermekeinek idejére 
essék Sardis veszedelme, ne pedig Kroisoséra ; de nem bírta sorsát 
elhárítani. A mennyit ez elengedett, azt ő eszközölte ki és tette 
meg kedvéért, a mennyiben három évre elhalasztotta Sardis elfog
lalását ; s Kroisos tudja meg, hogy a kijelölt időnél három évvel 
később került fogságba. Továbbá ő mentette meg a tűzhalálból. Az 
adott jóslatnak sem vethet Kroisos semmit jogosan szemére; mert 
Loxias azt jelentette ki, hogy ha a perzsákat megtámadja, nagy 
birodalmat fog tönkre tenni. Ezt pedig jól megfontolva követek 
által meg kellett volna kérdeznie, vájjon az ő birodalmát érti-e 
vagy a Kyrosét. Minthogy tehát nem értette meg a szavakat, s nem 
is tett kérdést, önmagát kell okolnia. A mit pedig utoljára jósolt 
Loxias az öszvérre vonatkozólag, azt sem értette meg ; mert Kyros 
volt ez az öszvér. 0  ugyanis különböző nemzetiségííektől származott ; 
egy előkelőbb anyától s egy alantabb származású apától. Az méd 
asszony s a méd királynak, Astyagesnek, leánya volt, ez pedig 
perzsa, amazoknak alattvalója, s minden tekintetben alárendelt 
létére kötött házasságot úrnőjével. Ezt a feleletet adta a Pythia a 
lydiaiaknak, kik azt Sardisba hozták és Kroisosnak megjelentet
ték. 0  pedig ezt meghallván, belátta, hogy a hibának ő maga és 
nem az isten az oka.

Ez vonatkozik Kroisos birodalmára és Ioniának első leigázá- 92
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των ημείς io μεν νόμισμα χρυσοΰ καί αργύρου κοψάμενοι έχρή- 
σαντο, πρώτοι δέ καί κάπηλοι έγένοντο. φασί δέ αυτοί Λυδοί καί 
τάς παιγνίας τάς νδν σφίσι τε καί Έλλησι κατεστεώσας έωυτών 
εφεύρημα γενέσθαι- αμα δέ ταύτας τε έξευρεθήναι παρά σφίσι 
λέγουσι καί Τυρσηνίην άποικίσαι, ώδε περί αύτών λέγοντες. επί 
Λτυος τοδ Μάνεω βασιλέος σιτοδείην ισχυρήν άνά τήν Λυδίην 
πάσαν γενέσθαι, καί τούς Λυδούς τέως μέν διάγειν λιπαρέοντας, 
μετά δέ, ως ού παύεσθαι, ακεα δίζησθαι, άλλον δέ άλλο έπιμηχα- 
νάσθαι αυτών, έξευρεθήναι δή ών τότε καί τών κύβων καί τών 
αστραγάλων καί τής σφαίρης καί τών άλλεων πασέων παιγνιέων 
τα εϊδεα, πλήν πεσσών τούτων γάρ ών τήν έςεύρεσιν ούκ οίκηι- 
οδνται Λυδοί. ποιέειν δέ ώδε προς τον λιμόν έξευρόντας, τήν μέν 
έτέρην τών ήμερέων παίζειν πάσαν, Τνα δή μή ζητέοιειν αιτία, τήν 
δέ έτέρην σιτέεσθαι παυομένους τών παιγνιέων. τοιούτψ τρόπφ 
διάγειν επ’ έ'τεα δυών δέοντα είκοσι, έπείτε δέ ούκ άνιέναι τό κα
κόν άλλ’ ετι επί μ,άλλον βιάζεσθαι, ουτω δή τόν βασιλέα αυτών 
δύο μοίρας διελόντα Λυδών πάντων κληρώσαι τήν μέν επί μονή 
τήν δ’ επί έςόδω έκ τής χώρης, καί επί μέν τή μένειν αυτοΰ λαγ- 
χανούσή τών μοιρέων έωυτόν τόν βασιλέα προστάσσειν, επί δέ τή 
άπαλλασσομένή τόν έωυτου παΐδα, τψ ουνομα είναι Τυρσηνόν. 
λαχόντας δέ αυτών τούς ετέρους έξιέναι έκ τής χώρης καταβήναι 
ές Σμύρνην καί μηχανήσασθ·αι πλοία, ές τά έσθεμένους τα πάντα 
οσα σφι ήν χρηστί έπίπλοα, άποπλέειν κατά βίου τε καί γής ζήτη- 
σιν, ές δ έ'θνεα πολλά παραμειψαμ.ένους άπικέσθαι ές Όμβρικούς, 
ένθα σφέας ένιδρύσασθαι πόλιας καί οικέειν τό μέχρι τοΰδε. άντί 
δέ Λυδών μετονομασθήναι αυτούς έπί τού βασιλέας τού παιδός, 
δς σφεας άνήγαγε" έπί τούτου τήν έπωνυμίην ποιευμένους δνομα- 
σθήναι Τυρσηνοός.

95 Λυδοί μέν δή υπό ΓΙέρσήσι έδεδούλωντο. έπιδίζηται δέ δή 
τό ένθεύτεν ήμΐν ο λόγος τόν τε Κΰρον δστις έών τήν Κροίσου 
αρχήν κατεΐλε, καί τούς ΓΙέρσας δτεψ τρόπψ ήγήσαντο τής 
Λσίης. ώς ών ΙΙερσέων μετεξέτεροι λέγουσι, οί μή βουλόμενοι 
σημνούν τά περί Κΰρον άλλα τόν έόντα λέγειν λόγον, κατά ταδτα 
γράψω, έπιστάμενος περί Κύρου καί τριφασίας αλλας λόγων 
οδούς φήναι.

90 Ασσυριών αρχόντων τής ανω Λσίης έπ’ ετεα είκοσι καί πεντα
κόσια, πρώτοι απ’ αυτών Μήδοιηρξαντο άπίστασθαι, καίκως ουτοι



Ők az első emberek, kik vert arany- és ezüstpénzt használtak, és 
náluk voltak először szatócsok. Maguk a lydiaiak azt állítják, hogy 
a náluk és a görögöknél divatozó játékok is az ő találmányaik. 
Szavaik szerint ezeket akkor találták fel, mikor Tyrrlieniában 
gyarmatokat telepítettek ; s ezekről a következő hagyományt köz
ük. Manes fiának, Atysnak uralkodása alatt egész Lydia gabona
hiányban szenvedett.’“ A lydiaiak egy ideig állhatatosan tűrtek ; 
majd azonban, minthogy az nem szűnt meg, mentőszert kerestek, 
s így ki egy , ki más találmányra jött rá. Ekkor találták fel 
a koczkát, a bütyökjátékot, a lapdát és mind a többi játék
fajokat, a deszkajáték kivételével ; ennek feltalálását a lydiaiak 
nem tulajdonítják maguknak. E foglalkozást az éhség ellen talál
ták fel ; az egyik nap folyamában játszottak, hogy no keressék az 
ételt, másnap pedig felhagytak a játékkal és ettek. Ily módon 
éltek át tizennyolcz évet. Minthogy azonban a baj nem tágított, 
sőt még nagyobb erővel tört ki : a király az összes lydiaiakat két 
részre osztotta, sorsot vetett, hogy az egyik maradjon, a másik ván
doroljon ki az országból ; s hogy azon résznek, melyre a maradás
nak sorsa esett, ő lesz a királya, a kivándorlóknak pedig saját fia, 
a kit Tyrsenosnak hívtak.80 A népnek kivándorlásra sorsolt része 
Smymába ment ; ott hajókat építettek, azokat mindennel fölszerel
ték, a mi a hajózásra szükséges volt s elhajóztak, hogy élelmet és 
hazát keressenek. Miután sok nép mellett elhajóztak volt, az um- 
briaiakhoz is eljutottak ; 81 ott várost alapítottak és a mai napig ott 
élnek. A lydiai név helyett a király fiáról nevezték el magukat, 
a ki őket vezette, s ennek nevéről tyrrheneknek hívják őket. 95

A lydiaiakat így szolgáikká tették a perzsák ; most tehát a 
következő fejezetekben arról fogok beszélni, hogy ki volt ez a 
Kyros, a ki Kroisos uralmának véget vetett, valamint arról, hogy 
mikép lettek a perzsák Ázsia urai. Azok nyomán fogom írni a ha
gyományt, a mint azt a perzsák közűi néhányan beszélik, a kik 
nem akarják Kyros történetét felczifrázni, hanem a való történe
tet adják elő. Mert tudom, hogy Kyrosra vonatkozólag három más
féle hagyomány is él a nép száján.82 96

Miután Ázsia felső részében az assvriaiak ötszázhúsz évig 
uralkodtak,88 először a médek kezdettek tőlük elpártolni. Ezek sza-
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περί τής έλευθερίης μαχεσάμενοι teilt Άσσυρίοισι έγένοντο 
άνδρες αγαθοί, καί άπωσάμενοι την δουλοσύνην έλευθερώθη- 
σαν. μετά δέ τούτους καί τα άλλα έθνεα εποίεε τώυτο τοισι 
Μήδοισι. έόντων δέ αυτονόμων πάντων άνά τήν ήπειρον, ώδε 
αύτις ές τυραννίδα περιήλθον. άνήρ έν τοισι Μήδοισι έγένετο 
σοφός τψ ούνομα ήν Δηιόκης, παίς δ’ ήν Φραόρτεω. ουτος 
ό Δηιόκης έρασθείς τυραννίδας εποίεε τοιάδε. κατοικημένων 
τών Μήδων κατά κώμας, έν τη έωυτοΰ έών καί πρότερον δόκι
μος καί μάλλον τι καί προθυμότερον δικαιοσύνην έπιθέμενος 
ήσκεε' καί ταύτα μέντοι έούσης άνομίης πολλής άνά πάσαν 
την Μηδικήν εποίεε, έπιστάμενος οτι τψ δικαίφ το άδικον 
πολέμιον έστι. οι δ’ έκ τής αυτής κώμης Μήδοι όρέοντες 
αυτού τούς τρόπους δικαστήν μιν έωυτών αίρέοντο. δ δέ 
δη, οία μνώμενος αρχήν, ίθυς τβ καί δίκαιος ήν ποιέων 
τε ταύτα έπαινον είχε ουκ ολίγον προς τών πολιητέων, ουτω 
ώστε πυνθανόμενοι οί έν τησι άλλησι κώμησι ώς Δηιόκης 
εϊη άνήρ μούνος κατά το ορθόν δικάζιον, πρότερον περιπί- 
πτοντες άδίκοισι γνώμησι, τότε έπείτε ήκουσαν ασμενοι έφοί- 
των παρά τον Δηιόκεα καί αυτοί δικασόμενοι, τέλος δέ ούδενί 
αλλιρ έπετράποντο. πλεύνος δέ αίεί γιγνομένου τού έπιφοι- 
τέοντος, οία πυνθανομένων τάς δίκας άποβαίνειν κατά το έόν, 
γνούς ό Δηιόκης ές έωυτόν πάν άνακείμενον ούτε κατίζειν 
έτι ήθελε ένθα περ πρότερον προκατίζων έδίκαζε, ούτ’ έφη 
δικάν έτι* ού γάρ οί λυσιτελέειν τών έωυτού έςημεληκότα τοισι 
πέλας δι’ ήμερης δικάζειν. έούσης ών αρπαγής καί άνομίης έτι 
πολλφ μάλλον άνά τάς κώμας ή πρότερον ήν, συνελέχθησαν 
οί Μήδοι ές τώυτο καί έδίδοσαν atfíat λόγον, λέγοντες περί τών 
κατηκόντων. ώς δ’ εγώ δοκέω, μάλιστα έλεγαν οι τού Δηιόκεω 
φίλοι «ού γάρ δή τρόπφ τώ παρεόντι χρεώμενοι δυνατοί είμεν 
οίκέειν τήν χώρην, φέρε στήσωμεν ήμέων αυτών βασιλέα' καί 
ουτω ή τε χώρη εύνομήσεται καί αυτοί προς έργα τρεψόμεθα, 
ουδέ ύπ’ άνομίης άνάστατοι έσόμεθα.» ταύτά κη λέγοντες πεί- 

9Κθουσι έωυτούς βασιλεύεσθαι. αυτίκα δέ προβαλλομένων οντινα 
στήσονται βασιλέα, ό Δηιόκης ήν πολλός υπό παντός άνδρός καί 
προβαλλόμενος καί αινεόμενος, ές δ τούτον καταινέουσι βασιλέα 
σφίσι είναι, ό δ’ έκέλευε αυτούς οικία τε εωυτφ άξια τής βασι- 
ληίης οίκοδομήσαι καί κρατύναι αυτόν δορυφόροισι. ποιεύσι δή 
ταύτα οι Μήδοι. οίκοδομέουσί τε γάρ αύτώ οικία μεγάλα τε



badságukért az assyriaiakkal síkra szállva, vitéz emberek lettek, 
lerázták a jármot, s kivívták függetlenségüket. Utánuk a többi 
népek R1 is úgy tettek, mint a médek. Mikor a szárazföldön már 
mindnyájan függetlenek valának, következőkép jutottak ismét 
királyi hatalom alá^jElt a médek közt egy okos ember, kit Deio- 
kesnek hívtak és Phraortes fia volt. Ez a Deiokes az uralomra 
vágyott és a következőkép cselekedett. A médek falvakban laktak ; 
mivel pedig ő az övében már előbb is becsületben állott,még buzgób
ban gyakorolta igazságosságát. Ezt azért tette, mert az egész méd 
birodalomban nagy törvénytelenség uralkodott, s ő tudta, hogy a 
jogtalanság ellensége az igazságnak. A saját falujabeli médek ismer
ték jellemét s bíróvá választották ; ő pedig az uralomra gondolva, 
egyenes és igazságos volt. Eljárását nagyon magasztalták polgár
társai, úgy hogy a többi falubeliek, meghallván, hogy Deiokes az 
egyetlen ember, ki igazságosan bíráskodik, később e hír után 
szívesen mentek Deiokeshez, nála intézték el pőréikét, s végre senki 97 
máshoz nem fordultak. Ezután mindig többen jártak bozzá, 
mert belátták, hogy Ítéletei igazságosak. De mikor Deiokes 
észrevevette, hogy minden az ő vállain nyugszik, nem akart 
többé a bírói székbe ülni, a hol ezelőtt bíráskodva ítéletet mon
dott, s nem is szolgáltatott többé igazságot ; látta, hogy nem válik 
hasznára, ha saját dolgait elhanyagolja, csaknem az egész nap folya
mán másoknak mond ítéletet. Minthogy azonban a rablás és 
törvénytelenség még inkább lábra kapott a falvakban, mint 
azelőtt, összejöttek a médek és a szükséges teendőkről tanács
koztak. Azt hiszem, leginkább Deiokes barátai vitték a szót. 
«Ilyen viszonyok közt nem lakhatunk tovább az országban; 
rajta, válaszszunk magunknak királyt ! így az ország is jó törvé
nyekhez fog jutni, magunk is dolgaink után láthatunk, s nem kell 
kivándorolnunk a törvénytelenség miatt.» Ilyenforma beszédek98 
után elhatározták, hogy királyt választanak. Mikor azt a kérdést 
tárgyalták, hogy kit tegyenek királylyá, minden ember Deiokest 
emlegette és magasztalta, úgy hogy egyhangúlag királylyá kiáltot
ták. Ez azonban felszólította őket, hogy királyi méltóságához 
méltó palotát építsenek neki, és testőrökkel is növeljék hatalmát."5 
A médek ezt meg is tették ; azon a helyen építettek neki egy nagy
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καί ισχυρά, ΐνα αυτός έφρασε τής χώρης, καί δορυφόρους αυτφ 
έπιτράπουσι έκ πάντων Μήδων καταλέςασθαι. δ δε ώς έσχε την 
αρχήν, τους Μήδους ήνάγκασε εν πόλισμα ποιήσασθαι καί τούτο 
περιστέλλοντας των άλλων ήσσον έπιμελεσθαι. πειθομένων δε καί 
ταΰτα τών Μήδων οίκοδομέει τείχεα μεγάλα τε καί καρτερά ταύτα 
τα νύν Άγβάτανα κεκληται, έτερον ετέρψ κύκλι.ι ένεστεώτα. μεμη- 
χάνηται δέ ουτω τούτο τό τείχος ώστε ό έτερος τού ετέρου κύκλος 
τοϊσι προμαχεώσι μούνοισι έστί υψηλότερος, το μ.έν κού τι καί το 
χωρίον συμμαχεει κολωνός εών ώστε τοιούτο είναι, το δέ καί 
μάλλον τι επετηδεύθη" κύκλων δ’ έόντων τών συναπαντούν επτά, 
έν δή τφ τελευταίφ τά βασιλήια ενεστι καί οί θησαυροί, τό δ’ 
αυτών μέγιστόν εστι τείχος κατά τον Άθηνέων κύκλον μάλιστά κη 
τό μέγαθος. τού μ.εν δή πρώτου κύκλου οί προμαχεώνες είσί 
λευκοί, τού δέ δευτέρου μελάνες, τρίτου δέ κύκλου φοινίκεοι, τε
τάρτου δέ κυάνεοι; πέμπτου δέ σανδαράκινοι. ούτο) πάντων τών 
κύκλων οί προμαχεώνες ήνθισμένοι είσί φαρμάκοισι" δύο δέ οί 
τελευταίοι είσί ο μέν καταργυρωμένους δ δέ κατακεχρυσωμ,ένους 

!ι!< £χων τούς προμαχεώνας. ταύτα μέν δή ό Δηιόκης έωυτιί) τε έτείχεε 
καί περί τά έωυτού οικία, τον δέ άλλον δήμον πέριξ εκέλευε τδ 
τείχος οίκέειν. οίκοδομηθέντων δέ πάντων κόσμον τόνδε Δηιόκης 
πρώτος εστί ό καταστησάμενος, μήτε έσιέναι παρά βασιλέα μη- 
δένα, δι’ άγγέλιυν δέ πάντα χράσθαι, όράσθαί τε βασιλέα υπό 
μηδενός, πρός τε τούτοισι έ'τι γελάν τε καί άντίον πτυειν καί απασι 
είναι τούτό γε αισχρόν, ταύτα δέ περί εωυτδν έσέμνυνε τώνδε 
εΐνεκεν, οκως αν μή όρέοντες οί ομήλικες, έόντες σύντροφοί τε 
έκείνφ καί οικίης ού φλαυροτέρης ουδέ ές άνδραγαθίην λειπόμε- 
νοι, λυπεοίατο καί έπιβουλεύοιεν, άλλ’ ετεροϊός σφι δοκέοι είναι

100 μή ορώσι. έπείτε δέ ταύτα διεκόσμησε καί εκράτυνε έωυτδν τη 
τυραννίδι, ήν τδ δίκαιον φυλάσσων χαλεπός" καί τάς τε δίκας 
γράφοντες έ'σω παρ’ εκείνον έσπέμπεσκον, καί εκείνος διακρίνων 
τάς έσφερομένας έκπέμπεσκε. ταύτα μέν κατά τάς δίκας έποίεε, 
τάδε δέ άλλα έκεκοσμέατό οί. ε’ί τινα πυνθάνοιτο υβρίζοντα, 
τούτον οκως μεταπέμψαίτο κατ’ άςίην έκάστου αδικήματος έδι- 
καίευ, καί οί κατάσκοποί τε καί κατήκοοι ήσαν άνά πάσαν τήν 
χώρην τής ήρχε.

101 Δηιόκης μέν νυν τδ Μηδικόν έθνος συνέστρεψε μούνον καί 
τούτου ήρξε" έστι δέ Μήδιυν τοσάδε γένεα, Βούσαι Παρητακη-

102 voi Στρούχατες Άριζαντοί Βούδιοι Μάγοι, γένεα μέν δή
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és szilárd palotát, a melyet ő jelölt ki, s ráhagyták, hogy tetszése 
szerint válaszszon ki magának testőröket a médek közül. Mikor 
így hatalomra jutott, arra kényszerítette a médekot, hogy építse
nek egy várost, azt gondozzák s a többi helységekkel kevesebbet 
törődjenek. Ebben is engedelmeskedtek a médek. Nagy és hatal
mas falakat emeltek — most A.»hatana a neve,“8 — s egyik a mási
kat körben zárja be. Ezek a falak úgy vannak építve, hogy egyik 
kör csak a védőbástyával magasabb a másiknál. A talaj halmos volta 
szintén előmozdította, hogy ilyenné váljék, s így még inkább sike
rült a hét körfal. Az utolsóban van a királyi palota és a kincstár.
A legnagyobb körfalnak nagysága körülbelül olyan, mint Athén 
kerülete.87 Az első kör védőbástyája fehér, a másodiké fekete, a har
madik köré biborpiros ; a negyediké kék, az ötödiké vörös. így 
minden körnek védősáncza festékkel van bemázolva. A két utolsó 
közül az egyiknek ezüstös, a másiknak aranyozott védőbástyája" 
van.88 Deiokes ilyen falakat épített palotája körül ; a köznépnek pe
dig megparancsolta, hogy a falak körűi telepedjék le. Mikor már 
mindenkinek volt lakása, Deiokes először a következő rendet hozta 
be : senkinek sem szabad a király elé járulni ; mindent követek 
által kell elintézni ; senki sem láthatja a királyt ; továbbá a neve- 
tés és köpés másnak jelenlétében jpinőnnkii·» nézve csúnya dolog. 
Önmagának azért vett oly nagy méltóságot, hogy kortársai, a kik
kel együtt nevelkedett volt, s a kik sem származásban, sem vitéz
ségben nem álltak hátrább, ne haragudjanak, se ellene ne fordul- 1°0 
janak, s hogy láthatatlanságában más lénynek képzeljék. Miután 
ekkép intézkedett és hatalmát megszilárdította, szigorú őre maradt 
az igazságnak. A panaszokat írásban küldötték be hozzá ő ítéle
tet hozott s a benyújtott iratokat visszaküldötte. Ilyen rendet tar
tott a törvénykezésnél. A többi dolgokra vonatkozólag a követke
zőkép intézkedett : ha valakinek erőszakoskodásáról értesült, azt 
magához idézte, s mindenkit kihágásához képest büntetett meg. 
Kémei és figyelői mindenfelé voltak egész birodalmában, a mely 
uralma alatt állott. 1 '1

Deiokes egyedül a méd népet igázta le s ezen uralkodott.
A médek a következő törzsekre oszolnak: a busákra, paretakenu- 
sokra, strüchatokra, arizantusokra, budiusokra, mágusokra. Ennyi 102
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Μήδων έστί τοσάδε. Δηιόκεω δέ παίς γίνεται Φραόρτης, δς τε- 
λευτήσαντος Δηιόκεω, βασιλεύσαντος τρία καί πεντήκοντα Ιτέα, 
παρεδέξατο τήν αρχήν, παραδεξάμενος δέ ούκ άπεχράτο μ,ούνων 
Μήδων άρχειν, άλλα στρατευσάμενος επί τούς Νέρσας πρώτοισί 
τε τούτοισι έπεθήκατο καί πρώτους Μήδων υπηκόους έποίησε. μετά 
δέ εχων δύο ταΰτα εθνεα καί άμφότερα ισχυρά, κατεστρέφετο 
τήν Ασίην άπ’ άλλου επ’ άλλο ιών έίίνος, ές δ στρατευσάμενος έπί 
τούς Άσσυρίους καί 'Ασσυριών τούτους οι Νίνον είχον καί ήρχον 
πρότερον πάντων, τότε δέ ήσαν μεμουνωμένοι μέν συμμάχων άτε 
άπεστεώτων, άλλως μέντοι έωυτών ευ ήκοντες, έπί τούτους δή 
στρατευσάμενος ό Φραόρτης αυτός τε διεφθάρη, άρξας δύο καί 
είκοσι ετεα, καί ό στρατός αυτού ό πολλός.

103 Φραόρτεω δέ τελευτήσαντος έξεδέξατο Κυαξάρης ό Φραόρ- 
τεω τού Δηιόκεω παΐς. ουτος λέγεται πολλόν ετι γενέσθαι άλκι- 
μώτερος των προγόνων, καί πρώτος τε έλόχισε κατά τέλεα τούς 
έν τή Ασίή καί πρώτος διέταξε χωρίς έκάστους είναι, τούς τε 
αίχμοφόρους καί τούς τοξοφόρους καί τούς ιππέας· προ τού δέ 
άναμίξ ήν πάντα ομοίως άναπεφυρμένα. ουτος ό τοΐσι Λυδοίσι 
έστί μαχεσάμενος ότε νύξ ή ήμερη έγένετό σφι μαχομένοισι, καί 
ό τήν Αλυος ποταμού άνω Ασίην πάσαν συστήσας εωυτφ. συλλέξας 
δέ τούς ύπ’ εωυτφ άρχομένους πάντας έστρατεύετο έπί τήν Νίνον, 
τιμωρέων τε τφ πατρί καί τήν πόλιν ταύτην θέλων έξελειν. καί οί, 
ως συμβαλών ένίκησε τούς Ασσυρίους, περικατημένφ τήν Νίνον 
έπήλθε Σκυθέων στρατός μέγας, ήγε δέ αυτούς βασιλεύς ό Σκυ
θέων Μαδύης Προποθύεω παίς’ ο'ί έσέβαλον μέν ές τήν Ασίην 
Κιμμερίους έκβαλόντες έκ τής Ευρώπης, τούτοισι δέ έπισπόμενοι

1 0 4  φεύγουσι ουτω ές τήν Μηδικήν χώρην άπίκοντο. εστι δέ από τής 
λίμνης τής Μαιήτιδος έπί Φάσιν ποταμόν καί ές Κόλχους τριή- 
κοντα ήμερέων εύζώνιρ οδός, έκ δέ τής Κολχίδος ού πολλόν όπερ- 
βήναι ές τήν Μηδικήν, άλλα έν το διά μέσου έ'θνος αυτών έστι, 
Σάσπειρες, τούτο δέ παραμειβομένοισι είναι έν τή Μηδική, οΰ 
μέντοι ο'ί γε Σκύθαι ταύτη έσέβαλον, άλλα τήν κατύπερθε οδόν 
πολλφ μακροτέρην έκτραπόμενοι, έν δεξιή έχοντες το Καυκάσιον 
δρος. ένθαύτα οί μέν Μήδοι συμβαλόντες τοΐσι Σκύθησι καί έσσω- 
ίλέντες τή μάχη τής αρχής κατελύθησαν, οι δέ Σκύθαι τήν Ασίην

1 0 5  πάσαν έπέσχον. ένθεδτεν δέ ήισαν επ’ Αίγυπτον καί έπείτε έγένοντο 
έν τή Παλαιστίνη Συρίη, Ψαμμήτιχός σφεας Αίγυπτου βασιλεύς άν- 
τιάσας δώροισί τε καί λιτήσι άποτράπει το προσωτέρω μή πορεύε-
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törzse van a méd népnek. Deiokesnek fia Phraortes vaia. Ez Deio- 
kesnek ötvenhárom évi uralkodás után bekövetkezett halálakor 
átvette az uralmat. S9De ezt átvéve, nem elégedett meg azzal, hogy 
csupán a médek fölött uralkodjék ; hanem először a perzsákat tá
madta meg, s őket legyőzvén, a médek első alattvalóivá tette. Ilyen 
két, egyaránt erős népnek lévén ura, hatalma alá vetette Ázsiát, 
mialatt egyik néptől a másik ellen vonult ; míg végre az assyriaia- 
kat támadta meg, és pedig azokat az assyriaiakat, kik Ninos urai 
voltak, s ezelőtt minden népen uralkodtak ; most azonban magukra 
valának hagyva, minthogy szövetségeseik elpártoltak. Máskülönben 
jól folyt a dolguk. Ezeket támadta meg Phraortes és huszonkét 
évi uralkodás után maga is, vaia int seregének nagy része is elesett.

Phraortes halála után Kvaxares, Phraortes fia és Deiokes 103 
unokája következett. Ez a hagyomány szerint még sokkal harczia- 
sabb volt elődeinél. 0  osztotta először csoportokba Ázsia népeit, s 
először állította őket külön csatarendbe, a lándzsásokat, íjászokat, 
kik ezelőtt vegyest össze voltak keverve. Ugyanő volt az, a kinek a 
a lydiaik ellen vívott csatája alkalmával a nappal a küzdők előtt 
éjjé vált, s a ki a Halys folyamtól északra egész Ázsiát birodalmához 
csatolta. Az malma alatt álló összes népséget összegyüjtvén, Ninos 
ellen támadt, hogy atyjáért bosszút álljon és ezt a városFéTpusztítsa. 
Mikor egy csatában az assyriaiakat legyőzte s Ninos ostromlásá
hoz fogott, egy skytha sereg jött oda, melyet Madyes^ Protothyes 
fia, á skytha király vezetett. Ezek azért törtek Ázsiába, mert Euró- 
pából a kimmeriaiák elűzték őket, s futásukban üldöztetve ekkép a 
méd birodalomig jutottak^ A Maiotis tavától a Phasis folyóig és K ol-104 
cliisig az utat jó gyalogló harminez nap alatt megteszi. Koldustól 
Mediáig már nem kell sok hegyet mászni, mert csak egy nép van 
közöttük, a saspeirusok ; '''u ezeket elhagyva, Mediában van az ember.
A skythák azonban nem ezt az utat választották, hanem fölfelé sok
kal nagyobb úton kerültek,01 jobb oldalon hagyva a Kaukasos 
hegyet. Itt csaptak összeg  skythákkal a médek ; de csatát vesztet- 
tek, birodalmuk feloszlott, a skythák pedig egész Ázsia urai let- 
tek. Később Ugyiptom ellen vonultak. Mikor már a—paleestinai 105 
Syriában valának, Psammeticlios, Egyiptom királya, elébük jött, s 
ajándékokkal és kérelmekkel rábírta őket, hogy ne menjenek tovább.
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σθαι. οϊ δέ έπείτε άναχωρέοντες όπίσω έγένοντο τής Συρίης έν Άσκά- 
λωνι πόλι, τών πλεόνων Σκυθέων παρεξελθόντων άσινέων, όλίγοί τι- 
νές αυτών υπολειφθέντες έσύλησαν τής ούρανίης Αφροδίτης το ίρόν. 
έστι δέ τούτο το ίρόν, ώς εγώ πυνθανόμενος ευρίσκω, πάντων άρχαι- 
ότατον ίρών όσα ταύτης τής θεού'καί γάρ το εν Κυπρί;» ίρόν ενθεύτεν 
έγένετο, ώς αυτοί Κύπριο’, λέγουσι, καί το έν Κυθήροισι Φοίνικες 
είσί οί ίδρυσάμενοι έκ ταύτης τής Συρίης έόντες. τοίσι δέ τών 
Σκυθέων συλήσασι το ίρόν το εν Ασκάλωνι καί τοίσι τούτων αίεί 
έκγόνοισι ενέσκηψε ό θεός θήλεαν νοδσον ώστε άμα λέγουσί τε 
οί Σθύθαι διά τούτο σφέας νοσέειν, καί όράν παρ’ έωυτοΐσι τούς 
άπικνεομένους ές την Σκυθικήν χώρην ώς διακέαται, τούς καλέ- 
ουσι Ένάρεας οί Σκύθαι.

Έπί μεν νυν οκτώ καί είκοσι έ'τεα ήρχον τής Άσίης οί Σκύ- 
θαι, καί τά πάντα σφι υπό τε ΰβριος καί όλιγωρίης ανάστατα ήν- 
χωρίς μ.έν γάρ φόρον έ'πρήσσον παρ' έκάστων το έκάστοισι έπέ- 
βαλλον, χωρίς δέ τού φόρου ήρπαζον περιελαύνοντες τούτο ο τι 
έχοιεν έκαστοι, καί τούτων μέν τούς πλεύνας Κυαςάρης τε καί 
Μήδοι ςεινίσαντες καί καταμεθύσαντες κατεφόνευσαν, καί ουτω 
άνεσώσαντο τήν άρχήν Μήδοι καί επεκράτεον τών περ καί πρότε- 
ρον, καί τήν τε Νίνον είλον (ώς δέ είλον, έν έτέροισι λόγοισι δη
λώσω) καί τούς Άσσυρίους υποχειρίους έποιήσαντο πλήν τής Βα- 
βυλωνίης μ,οίρης.

Μετά δέ ταύτα Κυαςάρης μέν, βασιλεύσας τεσσεράκοντα 
έ'τεα σύν τοίσι Σκύθαι ήρξαν, τελευτά, έκδέκεται δέ Αστυ- 
άγης Κυαξάρεω παΐς τήν βασιληίην. καί οί εγένετο θυγά- 
τηρ τή ούνομ,α έθετο Μανδάνην τήν εδόκεε Αστυάγης έν τφ 
υπνφ ούρήσαι τοσούτον ώστε πλήσαι μέν τήν έωυτού πόλιν έπι- 
κατακλύσαι δέ καί τήν Ασίην πάσαν, υπερθέμενος δέ τών Μάγων 
τοίσι όνειροπόλοισι το ένύπνιον, έφοβήθη παρ’ αύτών αυτά εκαστα 
μαθών. μ,ετά δέ τήν Μανδάνην ταύτην έούσαν ήδη άνδρύς ώραίην 
Μήδων μέν τών έωυτού άξιων ούδενί διδοΐ γυναίκα, δεδοικώς τήν 
δψιν · δ δέ ΙΙέρση διδοί τφ ούνομα ήν Καμβύσης, τον ευρισκε οί- 
κίης μέν έόντα αγαθής τρόπου δέ ήσυχίου, πολλφ ένερθε άγιον 

108 αύτόν μέσου άνδρός Μήδου. συνοικεούσης δέ τφ Καμβόση τής 
Μανδάνης, ό Αστυάγής τφ πρώτφ ετεϊ είδε άλλην όψιν έδόκεε
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Mikor azután visszavonulva Syriának Askalon nevű városáig jutot
tak, a skytliák legnagyobb része fosztogatás nélkül haladt tovább, 
néhányan azonban hátramaradtak és Aphrodite Urania templomát 
kirabolták."3 Ez a templom, a mint kutatásaim rávezettek, a legré
gibb az összes templomok között, a hány csak ennek az istennőnek 
épült. Mert még a kyprosi templom is innen ered, maguknak a 
kyprosiaknak állítása szerint ; Kytherába pedig a templomalapító 
plioinikiaiak ebből a Syriából jöttek. Ezeket a skythákat, kik As- 
kalonban a templomot kirabolták, valamint ezeknek utódait foly
tonosan bizonyos női betegséggel büntette meg az istennő ; úgy 
hogy maguk a skythák is ebből az okból magyarázzák a betegsé- 
get ; azok pedig, a kik őket a skytlia földön meglátogatják, láthat
ják, hogy milyen állapotban vannak azok, a kiket a skythák « ena
res »-eknek neveznek."4

Huszonuyolcz évig uralkodtak Ázsiában a skythák, s vad- 106 
ságukban és kapzsiságukban mindent elpusztítottak ; mert azon
kívül, hogy mindenkire kivetették a rá eső adót, mindent elrabol
tak. a mije bárkinek volt. Ezeknek nagy részét Kyaxares és a 
médek megvendégelvén, lerészegítették és felkonczolták. A médek 
így visszaszerezték a hatalmat, urai lettek régi birtokaiknak, 
Ninost “ elfoglalták, - azt, hogy mikép foglalták el, egy más könyv
bon fogom elmondani — és az assyriaiakat a babyloniai rész kivé
telével alattvalóikká tették.

Ezután Kyaxares a skythák uralmát is beszámítva negyven 
évi kormányzás után meghalt."“ A királyságot Astyages, Kyaxa- 1,17 
rés fia, vette át. Ennek született egy leánya, kinek Mandane 
nevet adott,37 s a kiről azt álmodta, hogy belőle oly forrás 
fakadt, mely városát ellepte, sőt egész Ázsiát elborította. Álom
látását elmondta álomfejtő mágusainak; de megrettent, midőn 
ezek a dolgot egész valóságában föltárták. Később ezt a Mandanét, 
mikor már kifejlődött, nem adta hozzá méltó méd embernek fele
ségül, mert félt álomlátásától, hanem egy perzsához adta, kit . 
Kambysesnek hívtak, s a kit jó családból valónak, csendes termé- . 
szetűnek talált, de sokkal alárendeltebbnek tekintett, mint egy 
középszármazású méd embert.98 Kambyses és Mandane házasságá-108 
nak első évében Astyagesnek egy másik álomlátása volt. Leányá-
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δέ οί έκ των atSoíojv τής θυγατρός ταύτης φύναι άμπελον, την δ; 
άμπελον έπισχεΐν την Ασίην πάσαν. ίδών δέ τούτο καί υπέρθέ- 
μενος τοίσι όνειροπόλοισι μετεπέμψατο έκ τών ΓΙερσέων τήν θυγα
τέρα έπίτεκα έούσαν, άπικομένην δε έφύλασσε βουλόμενος το 
γενόμενον ές αυτής διαφθειραι ■ έκ γάρ οί τής οψτος οί τών Μά
γων όνειροπόλοι έσήμαινον Su μέλλοι ό τής θυγατρός αυτού γόνος 
βασιλεύσειν αντί έκείνου. ταύτα δή ών φυλασσόμενος ό Αστυάγης, 
ώς έγένετο ό Κύρος, καλέσας Άρπα.γον άνδρα οίκήιον καί πιστό- 
τατόν τε Μήδων καί πάντων έπίτροπον τών έωυτού, έλεγε οί τοι- 
άδε. «Άρπαγε, πρήγμα το άν τοι προσθέω, μηδαμώς παράχρηση, 
μηδέ έμέ τε παραβάλη καί άλλους έλόμενος ές ύστερης σοί αυτφ 
περιπέσης. λάβε τον Μανδάνη έτεκε παϊδα, φέρων δέ ές σεωυτού 
άπόκτεινον · μετά δέ θάψον τρόπφ δτεφ αυτός βούλεαι.» ο δέ 
αμείβεται «ώ βασιλεύ, ούτε άλλοτέ κω παρείδες άνδρί τφδε άχαρι 
ουδέν, φυλασσόμεθα δέ ές σέ καί ές τον μετέπειτα χρόνον μηδέν 
έςαμαρτειν. άλλ' ει τοι φίλον τούτο ουτω γίνεσθαι, χρή δή τό γε

109 έμόν ύπηρετέεσθαι επιτήδειος, » τούτοισι άμειψάμενος ό Άρπαγος, 
ώς οί παρεδόθη τό παιδίον κεκοσμημένον τήν έπί θανάτφ, ήιε 
κλαίων ές τα οικία. παρελθών δέ έφραζε τή έωυτού γυναικί τόν 
πάντα Αστυάγεος ρηθεντα λόγον, η δέ προς αυτόν λέγει «νύν ών 
τι σοί έν νόφ έστί ποιέειν;» δ δέ αμείβεται «ου τή ένετέλλετο 
Άστυάγης ” ουδ’ ει παραφρονήσει τε καί μανέεται κάκιον η νύν 
μαίνεται, ου οί έγωγε προσθήσομαι τή γνώμη ουδέ ές φόνον τοι- 
ούτον υπηρετήσου. πολλών δέ εινεκα ου φονευσω μιν, καί δτι αυτφ 
μοι συγγενής έστι ό παΐς, καί δτι Άστυάγης μέν έστί γέρων καί 
άπαις έρσενος γόνου * εί δ’ έθελήσει τούτου τελευτήσαντος ές τήν 
θυγατέρα ταύτην άναβήναι ή τυραννίς, τής νύν τόν υιόν κτείνει δι’ 
έμεύ, άλλο τι ή λείπεται τό ένθεύτεν έμοί κινδύνων ό μέγιστος ; 
άλλα τού μέν άσφαλέος εινεκα έμοί δει τούτον τελευτάν τόν 
παϊδα, δει μέντοι τών τινα 'Αστυάγεος αυτού φονέα γενέσθαι καί

110 μή τών έμών.» ταύτα είπε καί αυτίκα άγγελον έπεμπε έπί τών 
βουκόλων τών Αστυάγεος τόν ήπίστατο νομάς τε έπιτηδεοτάτας 
νέμοντα καί δρεα θηριωδέστατα- τψουνομαήν Μιτραδάτης. συνοί- 
κεε δέ έωυτού συνδούλη, ούνομα δέ τή γυναικί ήν τή συνοίκεε Κυνώ 
κατά τήν Ελλήνων γλώσσαν, κατά δέ τήν Μηδικήν Σπακώ · τήν γάρ 
κύνα καλέουσι σπάκα Μήδοι. αί δέ όπώρεαι είσί τών άρέων ένθα 
τάς νομάς τών βοών είχε ούτος δή ό βουκόλος, πρός βορέω τε άνέμου 
τών Άγβατάνων καί πρός τού πόντου τού Ευξείνου · ταύτη μέν γάρ
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nak ágyékából olyan szőlőtőkét látott fakadni, mely az egész 
Ázsiát elborította. Ezt a látomását is elmondta az álomfejtőknek, 
és terhes állapotban levő leányát elhozatta Perzsiából. Mikor ez 
megérkezett, őröket adott mellé, mert a születendő gyermeket meg 
akarta ölni. A látomásból ugyanis azt jósolták az álomfejtő mágusok, 
hogy leányának gyermeke ő helyette akar majd uralkodni. Astya
ges tehát őrizetet rendelt, s mikor Kyros megszületett, magához 
hivatta Harpagost, egyik belső és leghűségesebb méd emberét, 
kire minden ügyét rábízta, s így szólt hozzá : «Harpagos, egy dol
got bízok reád, mit semmikép se hanyagolj el ; de ne is szolgálj 
engem rosszul, hogy ezt másokra bízzad, mert később veszedel
medre válnék. Fogd itt Mandane gyermekét, vidd magaddal s öld 
meg; azután pedig temesd el, a milyen módon csak akarod.» 
«Királyom — feleié ez, — máskor sem találtál engem hálátlan
nak ; s rajta leszek, hogy a jövőben se vétkezzem ellened. Ha 
neked úgy tetszik, hogy így történjék a dolog, nekem kötelességem 
téged buzgón szolgálni.» Ez volt Harpagos válasza; s mikor a h a -109 
Iáira szánt és földiszitett csecsemőt átvette, sírva ment lakására. 
Odaérve, mindent elmondott feleségének, a mit Astyages meg
hagyott. Ez azután így szólt hozzá: «Most hát mit szándékozol 
tenn i?»— «Nem Astyages parancsát -  feleié,- még ha elmegy 
is az esze, s még inkább fog is őrjöngni, mint most. Nem fogok 
akarata előtt meghajolni, s nem akarok ebben a gyilkosságban 
segédkezni. Sok okból nem ölöm meg e csecsemőt ; többek közt mert 
nekem is rokonom, Astyages is öreg és nincs fiutóda. Ha majd az 
ő halála után a királyság leányára száll, a kinek fiát általam meg- 
megölotné, mi más várna itt rám, mint a legnagyobb veszély ?
E gyermeknek ugyan biztonságomért meg kell halni, de gyilkosa 
Astyages embereiből kerüljön elő, és ne az enyéimből.» így szól- llu 
ván, rögtön szolgát küldött Astyagesnek egy gulyásához, a kiről 
tudta, hogy a legalkalmasabb legelőn és a legvadabb hegyek közt 
legeltet ; Miíradates volt a neve. Ott élt ő rabszolganejével,
8 az asszonynak, a kivel együtt lakott, görög nyelvon Kyno 
volt a neve, méd nyelven Spako ; a médek t. i. a kutyát spaka- 
nak nevezik. A hegyhát, a hol ez a gulyás ökreit legeltette, 
Agbatanától és az Euxeinos tengertől északra fekszik. Itt a saspei-



94 ‘ HPOAOTOK* A,

ή Μηδική χώρη προς Σασπείρων ορεινή έστι κάρτα καί υψηλή 
τε καί ΐδησι συνηρεφής, ή δέ άλλη Μηδική χώρη έστί
πάσα άπεδος. επεί ών ο βουκόλος σπουδή πολλή καλέόμέ
νος άπίκετο, ελεγε ό Άρπαγος τάδε, «κελεύει σε Άστυάγης 
το παιδίον τούτο λαβόντα θεΐναι ές το έρημότατον των
όρέων, οκως αν τάχιστα διαφθαρείη. καί τάδε τοι έκέ-
λευσε είπεΐν, ήν μή άποκτείνης αυτό αλλά τεφ τρόπω πε- 
ριποιήσης, όλέθριρ τφ κακίστψ σε διαχρήσεσθαι. έποράν 

111 δέ έκκείμενον τέταγμαι εγώ.» ταύτα άκούσας ό βουκό
λος καί άναλαβών το παιδίον ήιε τήν αυτήν όπίσω οδόν 
καί άπικνέεται ές τήν επαυλιν. τω δ’ άρα καί αύτώ ή 
γυνή, έπίτες έούσα πάσαν ήμέρην, τότε κως κατά δαίμονα 
τίκτει οιχομένου τού βουκόλου ές πόλιν. ήσαν δε εν φρον- 
τίδι άμφότεροι άλλήλων πέρι, δ μέν τού τόκου τής γυ- 
ναικός άρρωδέων, ή δέ γυνή ο τι ουκ έωθώς δ Αρ- 
παγος μεταπέμψαιτο αυτής τον άνδρα. έπείτε δε άπονο- 
στήσας επέστη, οία ές άελπτου ίδούσα ή γυνή εΐρετο προ-
τέρη 3 τι μιν ουτω προθόμως Άρπάγος μετεπέμψατο. ο δέ είπε 
«ώ γύναι, ειδόν τε ές πόλιν έλθών καί ήκουσα το μήτε ίδείν 
οφελον μήτε κοτέ γενέσθαι ές δέσποτας τούς ήμετέρους. οίκος 
μέν πας Άρπάγου κλαυθμψ κατείχετο, έγώ δέ έκπλαγείς 
ήια έ'σω. ώς δέ τάχιστα έσήλθον, όρέω παιδίον προκείμε- 
νον άσπαίρόν τε καί κραυγανώμενον, κεκοσμημένον χρυσή) τε 
καί έσθήτι ποικίλη. Άρπαγος δέ ώς είδε με, έκελευε τήν 
ταχίστην άναλαβόντα το παιδίον οϊχεσθαι φέροντα καί ^εί
ναι έ'νθα θηοιωδέστατον είή τών όρέων, φας Άστυάγεα είναι 
τον ταύτα έπιθέμενόν μοι, πόλλ’ άπειλήσας εί μή σφεα ποιή- 
σαιμι. καί έγώ άναλαβών έ'φερον, δοκέων τών τίνος οίκε- 
τέων είναι ' ου γάρ αν κοτε κατέδοξα ενθεν γε ήν. έθάμβεον 
δέ όρέων χρυσή) τε καί εΤμασι κεκοσμημένον, προς δέ καί 
κλαυθμόν κατεστεώτα έμφανέα έν 'Αρπάγου. καί πρόκατε δή κατ’ 
οδόν πυνθάνομαι τον πάντα λόγον θεράποντος, δς έμέ προπέμπων 
ε'ξω πόλιος ένεχεΕρισε το βρέφος, ώς άρα Μανδάνης τε ειη παίς 
τής Άστυάγεος θυγατρός καί Καμβόσεω τού Κόρου, καί μιν 

1 1 2 ’Αστυάγης έντέλλεται άποκτεΐναι. νύν τε δδε έστί. » άμα δέ ταύτα 
έ'λεγε ό βουκόλος καί έκκαλόψας άπεδείκνυε. ή δέ ώς είδε το παι
δίον μέγα τε καί ευειδές έόν, δακρύσασα καί λαβομένη τών γουνά- 
των τού άνδρός έχρήιζε μηδεμιή τέχνη έκθείναι μιν. δ δέ ούκ
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rusok felé Média nagyon hegyes, magas és erdőkkel van borítva, 
míg a többi méd vidék áltáléban sík. Mikor tehát a nagy sietség
gel előhívott gulyás megérkezett, Harpagos így szólt hozzá : 
«Astyages azt parancsolja neked, hogy ezt a csecsemőt vedd át, 
tedd ki a legpusztább begyen, hogy mielőbb elveszszen. De azt az 
izenetet is rám bízta, hogy ha meg nem ölnéd, hanem másvalami- 
kép cselekednél, a legkínosabb halállal vet véget életednek. 
Engem pedig megbízott, hogy a kitett gyermeknek nézzek utána.» 
Mikor a gulyás ezt meghallotta és a gyermeket átvette, visszafelé 111 
indult és elérkezett kunyhójába. Felesége minden nap várta lebe- 
tegedését, s valamely isteni végzet szerint ép akkor szült, mikor a 
gulyás a városban járt. Mindketten aggódtak egymásért ; a férfi az 
asszonynak szülése miatt félt, az asszony pedig, hogy Harpagos 
oly szokatlanul férjéért küldött. Mikor ez hazaérve oda állt, meg
lepetve nézett reá az asszony, s ő szólalt meg először, hogy miért 
küldött érte oly sürgősen Harpagos. Ez pedig így szólt : «0 asz- 
szony ! a városba érve olyat láttam és hallottam, a mit sohasem kel
lett volna látnom, sem ilyennek megesni urainkon. Harpagos egész 
háza sírással volt tele, s én megrémülve mentem be. Mihelyt belé
pek, ott látok egy vergődő és kiáltozó csecsemőt aranynyal és 
czifra ruhával felékesítve. Mikor Harpagos meglátott, megparan
csolta, hogy rögtön vegyem föl a csecsemőt, vigyem magammal és 
tegyem ki ott, a hol legtöbb vad él a hegyek közt ; azt mondta, 
hogy Astyages parancsolta meg ezt nekem, és nagyon fenyegetett, 
ha meg nem tenném. Én tehát fölvéve elvittem, abban a hiszem- 
ben, hogy valamelyik szolgának a gyermeke ; mert nem képzelhet
tem, hogy honnan való. De csodálkoztam, hogy aranynyal és szép 
ruhával van felékesítve ; azután azon, hogy Harpagos házában 
oly nagy sírás tört ki. Később azonban az úton megtudtam az egész 
dolgot egy szolgától, ki engem a városból kikísért és a csecsemőt 
átadta : hogy ennek a gyermeknek Mandane, Astyages leánya, az 
anyja ; apja pedig Kambyses, Kyrosnak fia, s hogy Astyages ren
delte el megölését. íme most itt van.» E szavak után a gulyás levette 112 
a takarót a gyermekről és megmutatta. Mikor pedig a nő meglátta, 
hogy a csecsemő milyen nagy és szép : sírva fakadt és térdét 
ölelve kérte urát, hogy semmi esetre se tegye ki. De ez azt



ÍW ΗΡΟΔΟΤΟ»“ Λ.

έφη ο ιός τ’ είναι άλλως αότά ποιέειν · έπιφοιτήσειν γάρ κα
τασκόπους έζ 'Αρπάγου έποψομένους, άπολέεσθαί τε κά
κιστα ήν μή σφεα ποίησή, ώς δέ ουκ έπειθε άρα τον 
άνδρα, δεύτερα λέγει ή γυνή τάδε, «έπεί τοίνυν ου δύνα
μαι σε πείθε ív μή έκθεϊναι, σύ δε ώδε ποίησον, εί δή πάσα 
ανάγκη όφθήναι έκκείμενον. τέτοκα γάρ καί εγώ, τέτοκα 
δέ τεθνεός, τούτο μέν φέρων πρόθες, τον δέ τής Άστυάγεος 
θυγατρός παΐδα ώς έζ ήμέων έόντα τρέφωμεν. καί οδτω 
ούτε σύ άλώσεαι άδικέων τούς δέσποτας ούτε ήμΐν κακώς 
βεβουλευμένα εσται* ο τε γάρ τεθνεώς βασιληίης ταφής κυ- 

113ρήσει και ό περιεών ουκ άπολέει τήν ψυχήν.» κάρτα τε 
έδοζε τώ βουκόλφ προς τα παρεόντα ευ λέγειν ή γυνή, καί 
αύτίκα έποίεε ταΰτα. τον μέν έφερε θανατώσων παΐδα, τού
τον μέν παραδιδοί τή έωυτού γυναικί, τον δέ έωυτού έόντα 
νεκρόν λαβών έθηκε ές το άγγος έν τώ εφερε τον έτερόν · 
κοσμήσας δή τφ κόσμψ παντί τού ετέρου παιδός φέρων ές 
το έρημότατον τών όρέων τιθεΐ. ώς δέ τρίτη ήμερη τώ παιδίω 
έκκειμένψ έγένετο, ήιε ές πόλιν ό βουκόλος, τών τινα προ- 
βοσκών φύλακον αυτού καταλιπών, έλθών δέ ές τού 'Αρπάγου 
άποδεικνύναι εφη έτοιμος είναι τού παιδιού τον νέκυν. πέμ- 
ψας δέ ό Αρπαγος τών έωυτού δορυφόρων τούς πιστοτάτους 
είδέ τε διά τούτων καί έθαψε τού βουκόλου το παιδίον. καί 
το μέν έτέθαπτο, τον δέ ύστερον τούτιυν Κόρον ' όνομασθέντα 
παραλαβούσα έτρεφε ή γυνή τού βουκόλου, ούνομα άλλο κού 

1 1 4  τι καί ού Κύρον θεμένη. καί 3τε ήν δεκαέτης ό παΐς, πρήγμα 
ές αυτόν τοιόνδε γενόμενον έζέφηνέ μιν. έπαιζε έν τή κώμη 
ταύτη έν τή ήσαν καί αί βουκολίαι αύται, έπαιζε δέ μετ' 
άλλων ήλίκων έν όδψ. καί οί παΐδες παίζοντες είλοντο έωυτών 
βασιλέα είναι τούτον δή τον τού βουκόλου έπίκλησιν παΐδα. δ 
δέ αυτών διέταζε τούς μέν οικίας οίκοδομέειν, τούς δέ δορυφόρους 
είναι, τον δέ κού τινα αυτών οφθαλμόν βασιλέος είναι, τφ δέ τινι 
τάς αγγελίας φέρειν έδίδου γέρας, ώς έκάστω έργον προστάσσων. 
είς δή τούτων τών παίδων συμπαίζων, έών Άρτεμβάρεος παΐς 
άνδρός δοκίμου έν Μήδοισι, ού γάρ δή έποίησε τό προσταχθέν 
έκ τού Κύρου, έκέλευε αυτόν τούς άλλους παΐδας διαλαβεΐν, πει- 
θομένων δέ τών παίδων ό Κύρος τόν παΐδα τρηχέως κάρτα περιέ- 

^  σπε μαστιγέων. δ δέ έπείτε μετείθη τάχιστα, ώς γε δή ανάξια 
έωυτού παθών, μάλλον τι περιημέκτεε, κατελθών δέ ές πόλιν 
πρός τόν πατέρα άποικτίζετο τών υπό Κύρου ήντησε, λέγων δέ ού



mondta, hogy máskép nem cselekedhetek ; mert el fognak jönni 
Harpagos szolgái, hogy utána nézzenek, s a legrútabb módon 
veszne el, ha nem tenné meg a dolgot. Minthogy tehát férjét nem 
bírta rá, ismét így szólt az asszony : «Mivel nem bírhatlak rá, hogy 
ki ne tedd, cselekedjél hát a következőkép, ha már okvetetlenül 
látni kell egy kitett gyermeket. Én is szültem ugyan, de szülöt
tem halott. Tedd ki hát ezt ; Astyages leányának gyermekét pedig 
neveljük föl a miénk gyanánt. így sem téged el nem fognak, mint 
a ki urad ellen vétkeztél, sem rólunk nem lesz rosszul gondos
kodva ; mert a halott királyi temetésben fog részesülni, az élő 
pedig nem veszíti el életét.» A gulyás a körülményekhez képest 1 1 3  

okosnak találta az asszony beszédét, s nyomban úgy cselekedett.
A halott gyermeket elvitte, a másikat pedig átadta feleségének.
A saját halottját abba a pólyába tette, melyben a másikat hozta, s 
a legpusztább hegyen kitette. Mikor pedig három napja elmúlt, 
hogy a gyermek ott feküdt, a gulyás bement a városba, mialatt egyik 
szolgájára hagyta az őrizetet, s Harpagos házába érve, bejelen
tette, hogy kész a csecsemő holttestét megmutatni. Harpagos leg
hívebb lándzsásait küldötte el, megnézette és eltemettette általuk 
a gulyás gyermekét. Ez tehát temetést kapott, míg a másikat, kit 
később Kyrosnak neveztek, a gulyás felesége vette magához és ő 
táplálta ; de nem Kyrosnak, hanem máskép nevezte el. Mikor már 114 
tiz éves volt a gyermek, a következő eset tüntette ki szár
mazását. Ott játszott abban a faluban, a hol maguk a gulyák is 
voltak, s vele játszottak többi pajtásai is az úton. A gyermekek a 
játékban a gulyásnak gyermekét, már a mint akkor hívták, 
választották királyukká. Ez azután felosztotta őket ; egy rész épít
sen házat, mások legyenek testőrök, egy harmadik a királynak 
szeme, mások pedig a követek tisztét végezzék ; így mindenkinek 
munkát rendelt. Az egyik játszó gyermek Artembaresnek, egy 
előkelő méd embernek fia volt ; s minthogy ez nem teljesítette 
Kyros rendeletét, azt a parancsot kapták a többi gyermekek, hogy 
fogják meg ; s mikor a gyermekek ezt megtették, Kyros a fiút 
nagyon erősen megostorozta. Mihelyt azután elbocsátották, mint 
a ki méltatlan dolgot tűrt, még inkább elkeseredett, s a városba 
jutva, elpanaszolta atyjának, mikép bánt vele Kyros ; de nem
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Κόρου (ου γάρ τί κω ήν τούτο τούνομα) άλλα πρό; τού βουκό
λου τού Άστυάγεος παιδός. ό δέ Άρτεμβάρη; όργή ώ; είχε 
ελθών παρά τον Άστυάγεα καί αμα αγόμενο; τον παΐδα άνάρ- 
σια -ρήγματα έ'φη πεπονθ-έναι, λέγων «ώ βασιλεύ, υπό τού σού 
δούλου, βουκόλου δε παιδός ώδε περιυβρίσμεθα», δεικνύ; τού

115 παιδός τού; ώμου;, ακόυσα; δε καί ίδών Αστυάγης, θ-ελων 
τιμωρήσαι τώ παιδί τιμής τή; Άρτεμβάρεο; εινεκα, μετεπέμ- 
πετο τόν τε βουκόλον καί τον παΐδα. έπείτε δέ παρήσαν άμφό- 
τεροι, βλεψας προ; τόν Κϋρον ό Αστυάγη; εφη «σύ δή εών 
τούδε τοιοότου έόντο; παΐ; έτόλμησα; τον τούδε παΐδα έόντο; 
πρώτου παρ' έμο'ι άεικείη τοιήδε περισπείν;» δ δέ άμείβετο ώδε. 
«ώ δέσποτα, εγώ ταύτα τούτον έποίησα συν δίκη, οί γάρ με εκ 
τή; κώμης παΐδες, τών καί οδε ήν, παίζοντες σφέων αυτών 
έστήσαντο βασιλέα- έδόκεον γάρ σφι είναι έ; τούτο έπιτηδεό- 
τατο;. οί μεν νυν άλλοι παΐδε; τα επιτασσόμενα έπετέλεον, ούτο; 
δέ ανήκουστε; τε καί λόγον είχε ούδενα, έ; δ ε'λαβε τήν δίκην, 
εί ών δή τούδε είνεκα άξιός τευ κακού είμι, οδε τοι πάρειμι.»

116ταύτα λέγοντας τού παιδός τόν Άστυάγεα έσήιε άνάγνωσις αυ
τού, καί οί ο τε χαρακτήρ τού προσώπου προσφέρεσίλαι έδόκεε ες 
εωυτόν καί ή δπόκρισι; ελευθερωτέρη είναι, ο τε χρόνο; τή; έκίλέ- 
σιο; τή ήλικίη τού παιδδ; εδόκεε συμβαίνειν. έκπλαγείς δέ τού- 
τοισι επί χρόνον άφθογγος ήν. μόγι; δέ δή κοτε άνενειχθεί; είπε, 
ίίελιον έκπέμψαι τον Άρτεμβάρεα, ίνα τον βουκόλον μοΰνον λαβών 
βασανίση, «Άρτέμβαρε;. εγώ ταύτα ποιήσω ώστε σέ καί τον παΐδα 
τον σδν μηδέν επιμέμφεσΟ-αι.» τον μέν δή Αρτεμβάρεα πέμπει, τον 
δέ Κύρον ήγον εσω οί θεράποντες κελεύσαντο; τού Αστυάγεος. επεί 
δέ υπελέλειπτο ό βουκόλο; μούνο; μουνόθεν, τάδε αυτόν είρετο ό 
Αστυάγη;, κόθεν λάβοι τόν παΐδα καί τί; είή ό παραδοός. δ δέ έξ 
εωυτού τε εφη γεγονέναι καί τήν τεκούσαν αυτόν είναι έ'τι παρ 
έωυτφ. Αστυάγη; δέ μιν οδκ ευ βουλεόεσθαι εφη έπιθυμέοντα ές 
άνάγκα; μεγάλα; άπικνέεσθ·αι, αμα τε λέγων ταύτα έσήμαινε 
τοΐσι δορυφόροισι λαμβάνειν αυτόν, δ δέ αγόμενος ε; τα; 
άνάγκα; ουτω δή εφαινε τόν έόντα λόγον- άρχόμενος δέ απ' άρχής 
διεξήιε τή άληθείη χρεώμενος, καί κατέβαινε έ; λιτάς τε καί συγ
γνώμην εωυτφ κελεόων εχειν αϋτόν.

117 Αστυάγης δέ τού μέν βουκόλου τήν άληθείην εκφήναν- 
τος λόγον ήδη καί έλάσσω έποιέετο, Άρπάγω δέ καί με- 
γάλω; μεμφόμενος καλέειν αυτόν τούς δορυφόρους έκέλευε. 
ώς δέ οί παρήν ό Άρπαγο;, είρετό μιν ό Αστυάγης «Άρπαγε,



Kyrosnak nevezte, — mert akkor még nem ez volt a neve, — ha
nem annak a fiúnak, a kinek Astyages gulyása az apja. Artembares 
hirtelen haragjában Astyageshez ment ; magával vitte gyermekét 
is és panaszkodott, hogy méltatlan dolgot kellett szenvednie. 
«Királyom, mondá, rabszolgád, gulyásodnak fia, vakmerősködött 
velünk szemben», s gyermekének vállaira mutatott. Hallva és látva 115 
ezt Astyages, Artembares iránt való tiszteletből bosszút akart állani 
a gyermekért, s elküldött a gulyásért és fiáért. Mikor mindketten 
megjelentek, Astyages Kyrosra tekintve így szólt: «Hát te, ki 
ilyen embernek vagy a fia, mertél egy oly gyermekkel méltatlanúl 
bánni, kinek apja nálam az elsők egyike?» Ez pedig így felelt: 
«Uram, én jogosan bántam így vele. Merta falubeli gyermekek, a 
kik között ő is ott volt, a játékban engem választottak királyukká.
A többi fiú tehát teljesítette parancsaimat, ez azonban nem enge
delmeskedett, nem törődött semmivel, s azért kapta meg bünteté
sét. Ha méltónak találsz e miatt a büntetésre : ime itt vagyok. »
A fiú e szavaira Astyagesben felvillant, mintha f e l i s m e r n é  ; 1 1 6  

mintha arczának vonásai és nemesebb felelete ő reá ütné
nek ; a kitétel ideje is megegyezőnek látszott a gyermek korával.
E miatt megijedve egy ideig hallgatott ; majd nagy-nehezen ma
gához térvén, Artembarest el akarta küldeni, hogy a gulyást egye
dül kapva, kivallathassa, s azért így szólt hozzá: «Artembares, úgy 
fogok intézkedni, hogy se tenéked, se fiadnak ne legyen panasza.» 
Artembarest tehát elküldötte, Kyrost pedig a szolgák Astyages 
parancsára elvezették. Mikor a gulyás egyedül maradt vele szem
től szembe, azt kérdezte tőle Astyages, hogy honnan kapta a fiút 
és ki adta át neki. Ó pedig úgy felelt, hogy a sajátja, s hogy még 
élő felesége szülte neki. De Astyages megjegyezte, hogy nem jót 
kíván magának, ha nagy kínvallatásra akar jutni, s szavai után már 
intett a testőröknek, hogy fogják meg. 0  tehát kínpadra vezetve 
megmondta az igazat, s elejétől végig híven elmondta a valót ; 
majd könyörögni kezdett, hogy bocsásson meg neki.

Astyages a gulyással, minthogy az igazat vallotta, keve-117 
sebbet törődött ; Harpagosra azonban nagyon megharagudott ; 
megparancsolta testőreinek, hogy hívják el. Mikor Harpagos meg
jelent, evvel a kérdéssel szólította meg Astyages: «Mondd csak
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τέφ δή μόρω τον παίδα κατεχρήσαο τόν τοι παρέδωκα έκ θυ- 
γατρός γεγονότα τής έμής;» ό δέ "Αρπαγος ώς είδε τον βου
κόλον ένδον έόντα, ου τρέπεται επί ψευδέα οδόν, ινα μή ελεγ
χόμενος άλίσκηται, αλλά λέγει τάδε, «ώ βασιλεύ, έπείτε παρ- 
έλαβον το παιδίον, έβούλευον σκοπέων οκως σοί τε ποιήσω 
κατά νόον καί εγώ προς σέ γινόμενος άναμάρτητος μήτε θυ- 
γατρί τή σή μήτε αυτψ σοί εϊην αυθέντης. ποιέω δή ώδε. κα- 
λέσας τον βουκόλον τόνδε παραδίδωμι το παιδίον, φας σέ τε 
είναι τον κελεύοντα άποκτεϊναι αυτί, καί λέγων τοΰτό γε ουκ 
έψευδόμην συ γάρ ένετέλλεο ουτω. παραδίδωμι μέντοι τφδε 
κατά τάδε εντειλάμενος, θεϊναί μιν ές έρημον όρος καί παρα- 
μένοντα φυλάσσειν αχρι ου τελευτήση, άπειλήσας παντοία τφδε 
ήν μή τάδε έπιτελέα ποίηση. έπείτε δέ ποιήσαντος τούτου τά 
κελευόμενα έτελεύτησε το παιδίον, πέμψας των ευνούχων τούς 
πιστοτάτους καί είδον δι’ εκείνων καί έθαψά  ̂μιν. ουτω εσχε ώ 
βασιλεύ περί τού πρήγματος τούτου, καί τοιούτω μόρφ έχρή- 

118 σατο ό παΐς.» Άρπαγος μέν δή τον ίθυν έφαινε λόγον Αστυ- 
άγης δέ κρύπτων τόν οί ενείχε χόλον διά το γεγονός, πρώτα 
μέν, κατά περ ηκουσε αυτός προς τού βουκόλου το πρήγμα, πά
λιν άπηγέετο τψ 'Αρπάγφ , μετά δέ, ώς οί έπαλιλλόγητο, κα
τέβαινε λέγων ώς περίεστί τε ό παΐς καί το γεγονός έχει κα
λώς* «τφ τε γάρ πεποιημένψ» έφη λέγων «ές τον παίδα τούτον 
έκαμνον μεγάλως, καί θυγατρί τή έμή διαβεβλημένος ουκ έν 
έλαφρφ έποιεύμην. ώς ών τής τύχης εΰ μετεστεώσης, τούτο 
μέν τόν σεωυτού παίδα άπόπεμψον παρά τον παίδα τον νεή- 
λυδα, τούτο δέ, σώστρα γάρ τού παιδός μέλλω θύειν τοϊσι 

1 1 0  θεών τιμή αυτή προσκέεται, πάρισθί μοι έπί δεΐπνον». Άρπα- 
γος μέν ώς ηκουσε ταύτα, προσκυνήσας καί μεγάλα ποιησά- 
μενος, ότι τε ή άμαρτάς οί ές δέον έγεγόνεε καί δτι έπί τύ
χη σι χρηστήσι έπί δεΐπνον έκέκλητο, ηιε ές τά οικία, έσελθών
δέ τήν ταχίστην, ήν γάρ οί παΐς είς μούνος έτεα τρία καί 
δέκα κου μάλιστα γεγονώς, τούτον εκπέμπει ιέναι τε κελεύων 
ές Άστυάγεος καί ποιέειν ό τι αν έκεΐνος κελεύη. αυτός δε 
περιχαρής έών φράζει τή γυναικί τά συγκυρήσαντα. Άστυά- 
γης δέ, ώς οί άπίκετο ό 'Αρπάγου παΐς, σφάςας αυτόν 
καί κατά μέλεα διελών τά μέν ώπτησε τά δέ ήψησε τών 
κρεών, εύτυκτα δέ ποιησάμενος είχε έτοιμα. έπ=ίτε δέ τής ώρης 
γινομένης τού δείπνου παρήσαν οι τε άλλοι δαιτυμόνες
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Harpagos, miféle módon ölted te meg azt a gyermeket, a kit 
leányom megszülvén, neked átadtam ? » Minthogy Harpagos látta, 
hogy a gulyás is jelen van, nem tért hazug útra, nehogy meg- 
czáfolva hazugságon kapják, hanem így szólt : «Királyom, mikor 
átvettem a csecsemó't, meghánytam-vetettem a dolgot, mikép cse
lekedhetnem a te akaratod szerint, s hogy ellened nem vétkezve, 
ee leányod, se te előtted ne tűnjem föl gyilkos gyanánt. Azért a 
következőkép jártam el : magamhoz hivattam ezt a gulyást, át
adtam neki a csecsemőt, s megmondtam, hogy megölését te 
parancsoltad. S ezt mondva, nem hazudtam, mert te hagytad 
meg így. Mikor azután ennek átadtam, megparancsoltam, hogy 
tegye ki egy puszta hegyen, s ott maradva őrizze mindaddig, míg 
meg nem hal ; s mindenfélekép fenyegettem, ha nem így teljesí
tené a parancsot. Miután pedig e megbízás végrehajtása után a 
csecsemő meghalt, leghívebb heréltjeimet küldöttem oda, meg- 
nézetteifa és eltemettettem velük. így történt, királyom, ez a do
log, s ilyetén módon múlt ki a gyermek.» Harpagos tehát őszintén ng  
mondLa el a történetet ; Astyages pedig eltitkolta haragját, mely 
a történtek miatt bensejében dúlt s először elbeszélte Harpagos- 
nak, miként hallotta ő a dolgot a gulyástól ; ennek elbeszélése 
után pedig arra tért át, hogy a gyermek él, s hogy ő a dologgal 
meg van elégedve. «Mert nagyon megsajnáltam — folytatá, —· 
hogy így bántam a gyermekkel, s leányom megsértését sem vettem 
könnyen. Minthogy tehát a sors jóra fordult, küldd el a te fiadat 
a megkerült gyermekhez, másrészt pedig — minthogy hála- 
aldozatot akarok a fiúért bemutatni az isteneknek, a kiket e 
tisztelet megillet,— jer el te is a lakomára.» Harpagos ennek 119 
hallatára leborult, s nagy dolognak tekintette, hogy bűnétől köny- 
nyen megszabadult, s hogy a jó szerencsén fölül még lakomára 
is meghívták ; azután elment haza. Odaérve, egyetlen fiút, ki 
tizenhárom év körül járt, rögtön elküldte ; megparancsolta, hogy 
menjen Astyageshez, s tegye azt, a mit parancsol. Maga pedig nagy- 
boldogan mondta el nejének a vele történteket. Astyages Har- 
pagosnak hozzájövő gyermekét levágta, tagonként szétdarabolta, 
s a hús egy részét megsütötte, más részét megfőzte, s mindent 
elrendezve készen tartott. A lakoma idejére a többi vendégeken

i t - tvfíj?· i t  
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καί ό Άρπαγος, τοΐσι μέν αλλοισι καί αύτφ Άστυάγει παρε- 
τιθέατο τράπεζα' έπίπλεαι μηλέων κρεών, Άρπάγω δε τού 
παιδός τοΰ έωυτοο, πλήν κεφαλής τε καί ακρέων χειρών τε 
καί ποδών, τάλλα πάντα.· ταύτα δε χωρίς έκειτο επί κανέφ κα- 
τακεκαλυμμένα. ώς δέ τώ 'Αρπάγω έδόκεε αλις έχειν τής 
βορής, Άστυάγής είρετο μιν εί ήσθείη τι τή θοίνη. φαμένοι» 
δε Άρπάγου καί κάρτα ήσθήναι, παρέφερον τοΐσι προσέκειτο 
τήν κεφαλήν τού παιδός κατεκεκαλυμμένην καί τάς χείρας καί 
τούς πόδας, Άρπαγον δέ έκέλευον προσστάντες αποκαλύπτει 
τε καί λαβεΐν το βούλεται αυτών. πειθόμενος δέ δ Άρπαγος 
καί άποκαλύπτων όρά τοΰ παιδός τα λείμματα, ίδών δέ ούτε 
έςεπλάγη εντός τε έωυτοό γίνεται, είρετο δέ αυτόν ό Άστυά- 
γης εί γινώσκοι δτευ θηρίου κρέα βεβρώκοι. δ δέ καί γινώ- 
σκειν έφη καί αρεστόν είναι παν το αν βασιλεύς έρδη. τοό- 
τοισι δέ άμειψάμενος καί άναλαβών τα λοιπά τών κρεών ήιε 
ες τά οικία, ένθεύτεν δέ έμελλε, ώς εγώ δοκέω, άλίσας θάψειν 
τά πάντα.

12ο Άρπάγω μέν Άστυάγής δίκην ταύτην έπέθηκε, Κόρου δέ 
πέρι βουλεύων έκάλεε τούς αυτούς τών .Μάγων οι τό ένύπνιόν 
οί ταύτη έκριναν · άπικομένους δέ είρετο ό Άστυάγής τή έκρι- 
νάν οί τήν οψιν. οι δέ κατά ταΰτά είπαν, λέγοντες -ώς βασιλεύ- 
σαι χρήν τον παίδα, εί έπεζωσε καί μή άπέθανε πρότερον. δ 
δέ αμείβεται αυτούς τοίσιδε. «έστι τε ό παΐς καί περίεστι, καί 
μιν έπ’ αγρού διαιτώμενον οί έκ τής κώμης παϊδες έστησα ντο· 
βασιλέα, δ δέ πάντα δσα περ οι άληθέι λόγω βασιλέες έτε- 
λέωσε ποιήσας · καί γάρ δορυφόρους καί θυρωρούς καί άγγε- 
λιηφόρους καί τά λοιπά πάντα διατάξας ήρχε. καί νυν ες τί 
ύμίν ταύτα φαίνεται φέρειν;» είπαν οί Μάγοι «εί μέν περί- 
εστί τε καί έβασίλευσε ό παΐς μή έκ προνόίης τίνος, θάρσεέ 
τε τούτου εινεκα καί θυμόν έχε αγαθόν · ού γάρ έτι τό δεύ
τερον άρςει. παρά σμικρά γάρ καί τών λογιών ήμϊν ένια 
κεχώρηκε, καί τά γε τών όνειράτων έχόμενα τελέως ές ασθε
νές έρχεται.» αμείβεται ο Άστυάγής τοίσιδε. «καί αυτός ώ 
Μάγοι ταότή πλείστος γνώμην είμί, βασιλέος όνομασθέντος 
τοΰ παιδός έςήκειν τε τόν δνειρον καί μοι τόν παίδα τούτον 
είναι δεινόν έτι ουδέν. όμως μέν γέ τοι συμβουλεόσατέ μοι ευ 
περισκεψάμενοι τά μέλλει ασφαλέστατα είναι ο’ίκω τε τώ έμψ καί 
ύμίν.» είπαν προς ταύτα οί Μάγοι «ώ βασιλεύ, καί αύτοΐσι
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kívül Harpagos is megjelent. Astyages mások és maga elé juhhús
sal telt asztalokat tétetett, Hargagos elé pedig saját gyermekét, a 
fej s a kéz- és lábfejek kivételével a többit mind. Ezek külön vol
tak egy kosárban letakarva. Mikor Harpagos jóllakott, Astyages 
megkérdezte tőle, vájjon izlik-e az étel ? Harpagos azt felelte, 
hogy nagyon ízlik ; s ekkor a megbízottak előhozták a gyermek
nek betakart fejét, kezeit és lábait, s Harpagoskoz állva, felszólí
tották, hogy fedje fel és vegyen belőlük tetszése szerint. Harpa
gos engedelmeskedvén, felfedte, s ott látta gyermekének marad
ványait. De ennek láttára nem árulta el, hogy mit érzett belsejé
ben. Astyages ekkor megkérdezte, hogy tudja-e, minő állatnak 
a húsából evett, s ő azt felelte, hogy tudja, s hogy minden jól van 
úgy, a mint a király cselekedett. E felelete után összeszedte a 
csontmaradványokat és hazament. Ott, azt hiszem, el akarta 
temetni az összeszedett csontokat.

így büntette meg Harpagost Astyages. Ivyros miatt azután 120 
ugyanazokat a mágusokat hívta magához tanácskozás végeit, 
a kik neki az álmot magyarázták. Mikor megjelentek, Astya
ges azt kérdezte tőlük, hogy mikép magyarázták akkor látomását ; 
s ők ugyanazon a módon fejtették meg : hogy a gyermekből király
nak kell lenni, ha még életben van, s ha nem halt meg előbb.
0 azután a közetkezőkép felelt : « A gyermek megvan és él ; a falu
beli gyermekek őt, a ki a pusztán élt, királyukká választották, s ő 
mindenben úgy intézkedett, mint a valóságos királyok szokták, 
mert a testőrök, ajtónállók hirnökök és a többi dolgok ügyében 
rendet hozva uralkodott. Mit szóltok hát most ehhez a dolog
hoz ? » «Ha él a gyermek — felelték a mágusok, — és nem valakinek 
czélzatos intézkedésére lett király, akkor e miatt bátor lehetsz, 
s nem kell nyugtalankodnod ; mert ő nem fog ismét uralkodni. 
Jóslataink néhányszor jelentéktelen dolgokra vonatkoznak, és az 
álomlátás magyarázatai egészen kicsinyes módon teljesülnek.» 
Astyages erre így szólt : «Magam is egészen így gondolom, mágu
saim, hogy az álom a gyermek királylyá választása által beteljesült, 
s hogy ettől a gyermektől nincs többé mit félnem. De adjatok 
mégis jól megfontolt tanácsot, a mi leginkább biztosítaná háza
mat és titeket. » A mágusok ezután így szóltak : «Nekünk is nagyon
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ήμϊν περί πολλοδ έστι κατορθοδσθαι άρχήν τήν σήν. κείνως 
μεν γάρ άλλοτριοόται ές τον παΐδα τούτον περιιοδσα έόντα 
Πέρσην, καί ήμεΐς έόντες Μήδοι δουλούμεθά τε καί λόγου
ούδενύς γινόμεθα προς ΙΙερσέων, έόντες ξεΐνοι· σεο δ’ ένε- 
στεώτος βασιλέος, έόντος πολιήτεω, καί αρχομεν το μέρος καί 
τιμάς προς σεο μεγάλας έχομεν. ουτω ών πάντως ήμΐν σεο 
καί τής σής αρχής προοπτέον έστί. καί νδν εί φοβερόν τι
ένωρώμεν, παν αν σοί προεφράζομεν. νδν δε άποσκήψαντος 
τοδ ένυπνίου ές φαδλον, αύτοί τε θαρσέομεν καί σοί ετερα
τοιαδτα παρακελευόμεθα. τον δέ παΐδα τοδτον ες οφθαλμών

121 άπόπεμψαι ές ίΐέρσας τε καί τούς γειναμένους.» άκοδσας
ταδτα ο Άστυάγης έχάρη τε καί καλέσας τον Κόρον ελεγέ 
οί τάδε, «ώ παί, σέ γάρ εγώ δι’ οψιν ύνείρου ού τελέην
ήδίκεον, τή σεωοτοδ δε μοίρη περίεις · νδν ών ’ίθι χαίρων 
ές Πέρσας, πομπούς δε έγώ αμα πέμψω. έλθών δέ εκεί 
πατέρα τε καί μητέρα εύρη σεις ού κατά Μιτραδάτην τε

122 τον βουκόλον καί τήν γυναίκα αύτου.» ταδτα είπας ό Άστυά-
γης αποπέμπει τον Κόρον, νοστήσαντα δέ μιν ές τοδ Καμ- 
βόσεω τα οικία έδέξαντο οί γεινάμενοι, καί δεξάμενοι ώς 
έπόθοντο, μεγάλως ήσπάζοντο οία δή έπιστάμενοι αύτίκα 
τότε τελευτήσαι, ίστόρεόν τε οτεω τρόπιρ περιγένοιτο. δ δε 
σφι έλεγε φας προ τοδ μεν ούκ είδέναι άλλα ήμαρτηκέναι 
πλεΐστον, κατ' όδύν δέ πυθέσθαι πάσαν τήν έωυτοδ πάθην * 
έπίστασθαι μέν γάρ ώς βουκόλου τοδ Άστυάγεος εϊη παίς,
από δέ τής κεΐθεν όδοδ τον πάντα λόγον των πομπών πυθέ- 
σθαι. τραφήναι δέ έλεγε υπό τής τοδ βουκόλου γυναικός, 
ήιέ τε ταύτην αίνέων διά παντός, ήν τέ οί έν τί[> λόγω τά 
πάντα ή Κυνώ. οί δέ τοκέες παραλαβόντες το ουνομα τοδτο, 
ΐνα θειοτέρως δοκέγ; τοίσι Πέρσησι περιεΐναί σφι ό παίς, κατέ- 
βαλον φάτιν ώς έκκείμενον Κόρον κύων έςέθρεψε. ένθεδτεν 
μέν ή φάτις αυτή κεχώρηκε.

12.Ί Κύρΐ|) δέ άνδρευμένφ καί έόντι τών ήλίκων άνδρειο-
τάτφ καί προσφιλεστάτψ προσέκειτο ό Άρπαγος δώρα 
πέμπων, τίσασθαι Άστυάγεα έπιθυμέων άπ’ έωυτοδ γάρ 
έόντος ίδιώτεω ούκ ένώρα τιμωρίην έσομένην ές Άστυά
γεα, Κδρον δέ όρέων έπιτρεφόμενον έποιέετο σύμμαχον, 
τάς πάθας τάς Κόρου τήσι έωυτοδ όμοιούμενος. προ δ’
έτι τούτου τάδε οί κατέργαστο · έόντος τοδ Άστυάγεος
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érdekünkben van, hogy uralmad szilárd maradjon. Mert ha az erre 
a fiúra száll, a ki perzsa származású, akkor mi médek szolgákká 
válunk, s a perzsák velünk idegenekkel nem sokat fognak törődni.
Míg te uralkodói, ki földink vagy, nekünk is van részünk a kor
mányzásban, s nálad nagy tiszteletben részesülünk. Nekünk tehát 
érted és uralmadért minden tekintetben óvatosaknak kell len
nünk ; s ha most valami veszélyt látnánk, azt neked őszintén el- 
tnondanók. Minthogy az álom kicsinyes módon teljesült, bátorság
ban vagyunk és neked is ugyanezt ajánljuk. Ezt a gyermeket pedig 
küldd el szemeid elől Perzsiába, szüleihez». Astyages e szavakra na- 121 
gyón megörült, s előhiván Kyrost, így szólt hozzá : «Fiam, csalfa 
álomlátásom miatt igaztalanul bántam veled ; te azonban szeren
csédnél fogva életben maradtál. Menj hát most vígan Perzsiába ; én 
majd kísérőket küldök veled. Oda érve más apát és anyát fogsz ta
lálni s nem olyant, mint a milyen Mitradates, a gulyás, és felesége 
voltak.» E szavakkal Astyages elbocsátotta Kyrost ; midőn Kamby- 122 
sesnek házához ért, szülői befogadták, s értesülvén a történtekről, 
nagyon megörültek, minthogy azt hitték, hogy ő akkor tüstént 
meghalt; majd kérdezni kezdték, hogy mikép maradt életben.
O tehát elbeszélte, megjegyezvén, hogy azelőtt ő sem tudott sem
mit, s hogy egészen téves véleményben volt ; az úton azonban meg
tudta egész sorsát. 0  ugyanis abban a hitben élt, hogy ő Astyages 
gulyásának a fia ; az úton azonban megtudta a kísérőktől az egész 
történetet. Elmonta, miként nevelte őt fel a gulyás felesége ; egész 
beszédében dicsérte őt, s mindig Kyno volt az ajkán. Szülei fel
használták ezt a nevet, hogy még inkább isteni gondviselésnek tűn
jék fel a perzsák előtt gyermekük életben maradása, s azt a hírt 
terjesztették, hogy a kitett Kyrost egy kutya táplálta. Innen 
eredt ez a monda.0“

Mikor Kyros megférfiasodott, s kortársai közt a legbátrabb 123 
és legnépszerűbb vaia, Harpagos ajándékokkal kereste kegyét, mert 
Astyagesen bosszút akart állni. Önmagát ugyanis mint magán em
bert nem érezte elég erősnek Astyages megfenyítésére ; azért Kyrost 
felserdülni látván, szövetségesévé tette, annál is inkább, mivel 
Kyros sorsában ép oly méltatlanságot talált, mint a magáéban. De 
már azelőtt is a következőkép intézkedett : minthogy Astyages a
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πικρού ές τούς Μήδους, συμμίσγων évi εκάστη) ό "Αρπαγος 
τών πρώτων Μήδων άνέπειθε ώς χρή Κόρον προστησαμένους 

■ Αστυάγεα παύσαι της βασιληίης. κατεργασμένου δέ οί τού
του καί έόντος ετοίμου, ουτω δή τψ Κύρη> διαιτωμένη> 
εν Πέρσησι βουλόμενος "Αρπαγος δήλωσα’ τήν εωυτού γνώ
μην άλλως μέν ούδαμώς είχε άτε τών οδών φυλασσομε- 
νέων, δ δέ έπιτεχνάται τοιόνδε. λαγόν μηχανησάμενος καί 
άνασχίσας τούτου τήν γαστέρα καί ούδέν άποτίλας, ως δέ 
είχε ουτω εσέθηκε βυβλίον, γράφας τά οί έδόκεε ■ άπορ- 
ράψας δέ τού λαγού τήν γαστέρα, καί δίκτυα δούς ατε 
θηρευτή τών οίκετέων τώ πιστότατη), άπέστελλε ές τούς Γίέρ- 
σας, έντειλάμενός οί από γλώσσης διδόντα τον λαγόν Κύρη) 
έπειπεΐν αύτοχειρίη μιν διελείν καί μηδένα οί ταΰτα ποιεΰντι 

124-παρεΐναι. ταύτά τε δή ών έπιτελέα έγίνετο καί ο Κύρος 
παραλαβών τον λαγόν άνέσχισε. ευρών δέ έν αυτή) το βυ- 
βλίον ένεόν λαβών έπελέγετο · τά δέ γράμματα έλεγε τάδε, 
«ώ παΐ Καμβύσεω, σέ γάρ θεοί έπορώσι " ού γάρ αν κοτε 
ές τοσούτο τύχης άπίκευ ' σύ νυν Αστυάγεα τον σεωυτού 
τονέα τίσαι. κατά μέν γάρ τήν τούτου προθυμίην τέθνη- 
κας. το δέ κατά θεούς τε καί εμέ περίεις ■ ά σε καί 
πάλαι δοκέω πάντα έκμεμαθηκέναι, σέο τε αυτού πέρι ώς 
έπρήχθη, καί οία εγώ υπό Αστυάγεος πεπονθα, οτι σε οΰκ 
άπέκτεινα άλλα έδωκα τή) βουκόλη), σύ νυν ήν βούλη έμοί 
πείθεσθαι, τής περ’ Αστυάγης άρχει χώρης, ταύτης άπάσης 
άρςεις. ΙΙέρσας γάρ άναπείσας άπίστασθαι στρατηλάτες επί 
λίήδους · καί ήν τε εγώ υπό Αστυάγεος άποδεχθέω στρα
τηγός άντία σεύ, έστι τοι τά σύ βούλεαι, ήν τε τών τις 
δοκίμων άλλως Μήδων · πρώτοι γάρ ούτοι άποστάντες άπ* 
εκείνου καί γενόμενοι προς σέο Αστυάγεα καταιρέειν πειρή- 
σονται. ώς ών ετοίμου τού γε ενθάδε έόντος, ποίεε ταύτα 

125/αί ποίεε κατά τάχος.» άκούσας ταύτα ό Κύρος έφρόν- 
τιζε οτεη) τρόπιρ σοφωτάτφ Πέρσας άναπείσει άπίστασθαι, 
φροντίζων δέ ευρίσκεται ταύτα καιριώτατα είναι ■ έποίεε δή 
ταύτα. γράψας ές βυβλίον τά έβούλετο, άλίην τών Περσεων 
έποιήσατο, μετά δέ άναπτύςας το βυβλίον καί έπιλεγόμενος έφη 
Αστυάγεά μιν στρατηγόν ΙΙερσέων άποδεικνύναι' «νύντε,« ετρη λό
γων, ιιώ Πέρσαι, προαγορεύω όμΐν παρείναι έκαστον εχοντα δρέπα- 
νον.» Κύρος μέν ταύτα προηγόρευσε. έστι δέ Περσεων συχνά γενεά,



médek irányában kegyetlen volt, Harpagos minden egyes méd 
előkelővel érintkezett s rábeszélte őket, hogy Kyros vezérlete alatt 
vessenek véget Astyages uralmának. Mikor pedig mindent elinté
zett és elkészített, a perzsák közt élő Kyrosnak is tudtára akarta 
adni tervét. De ezt egykönnyen nem tehette, mert az utak őrizet 
alatt állottak. Azért tehát a következőt eszelte ki : fogott egy nyu- 
lat, felhasította a hasát, de szőréből nem szakított ki semmit, s úgy, 
a mint volt, beletett egy tekercset, melyre felírta gondolatát. Azu
tán bevarrta a nyúl hasát, s leghívebb szolgájának, mintha vadász 
volna, egy hálót adott, s elküldötte a perzsákhoz, meghagyva neki 
szóval, hogy a nyulat adja át Kyrosnak, s mondja meg, hogy a 
saját kezével vágja fel, s hogy senki se legyen akkor mellette, mi
kor ezt teszi. A dolog így meg is történt, Kyros átvette a nyulat, ^  
s felhasította. Megtalálván benne a tekercset, kivette és elolvasta.
A levél így hangzott : « Kambyses fia ! Kád az istenek néznek, mert 
különben nem lettél volna oly szerencsés ; állj hát bosszút Astya- 
gesen, gyilkosodon ! Az ő intézkedése szerint meg kellett volna 
halnod, de az istenek és én életben tartottunk. Azt hiszem, már 
régen értesültél mindarról, hogy mi volt a te sorsod, s hogy mit 
kellett nekem Astyagestől szenvednem, hogy meg nem öltelek, 
hanem a gulyásnak adtalak. Ha szavamra akarsz hallgatni, ural
kodni fogsz az egész birodalmon, a melyen most Astyages uralko
dik. Beszéld rá a perzsákat az elszakadásra ; támadd meg a méde- 
ket ! S akár engem nevez ki ellened vezérül Astyages, akár bárki 
mást a méd előkelők közűi, az fog történni, a mit te akarsz. Mert 
ezek az előkelők elpártolva és hozzád állva meg fogják kísérelni, 
hogy Astyagest megbuktassák. Minthogy tehát itt minden el van 
készítve, tedd meg ezt és cselekedjél gyorsan.» Kyros a kapott ér- 
tesítés után azon gondolkodott, mikép bírhatná rá legügyesebben 
a perzsákat az elpártolásra; s gondolkozva meg is találta a legal
kalmasabb eszközt. A következőkép cselekedett tehát : írt egy tet
szése szerint fogalmazott levelet, összegyűjtötte a perzsákat, s 
azután felbontván a tekercset, elolvasta és kihirdette, hogy Astya
ges őt nevezi ki a perzsák vezérévé. «Most tehát, perzsák — foly- 
tatá beszédét —, elrendelem, hogy jelenjék meg mindenki egy 

sarlóval. » Ez volt Kyros parancsa. A perzsák sok törzsre oszlanak.
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καί τά μέν αυτών ό Κόρος συνάλισε καί άνέπεισε άπιστα- 
σθαι άπό Μήδων * έστι δέ τάδε, ές ών ώλλοι πάντες άβτέα- 
ται Πέρσαι, Πασαργάδαι Μαράφιοι Μάσπιοι. τούτων Πασαρ- 
γάδαΓ είσί αριστοί, έν τοΐσι καί Άχαιμενίδαι elei φρήτρη, 
ένθεν οί βασιλέες οί Περσεϊδαι γεγόνασι, άλλοι δέ Πέρσαι 
είσί ο’ίδε, ΙΙανθιαλαίοι Δηροοσιαίοι Γερμάνιοι. ουτοι μέν πάν
τες άροτήρες είσί, οί δέ άλλοι νομάδες, Δάοι Μάρδοι Δρο-

126 πικοί Σαγάρτιοι. ώς δέ παρήσαν απαντες έχοντες το προει-
ρημένον, ένθαύτα ό Κύρος, ήν γάρ τις χώρος τής Περσικής 
ακανθώδης δσον τε επί όκτωκαίδεκα σταδίοος ή είκοσι πάντή, 
τούτον σφι τον χώρον προείπε έξημερώσαι έν ήμέ<2η. έπι-
τελεσάντων δέ τών Ιίερσέων τον προκείμενον άεθλον, δεύ- 
τερά σφι προείπε ές τήν όστεραίην παρείναι λελουμένους. 
έν δέ τούτω τά τε αίπόλια καί τάς ποίμνας καί τά βου- 
κόλια ό Κύρος πάντα τού πατρός σοναλίσας ές τώοτό έθυε 
καί παρεσκεύαζε ώς δεχόμενος τον Περσέιον στρατόν, προς 
δέ οίνφ τε καί σιτίοισι ώς έπιτηδεοτάτοισι. άπικομένοος 
δέ τή ύστερα ί η τούς Πέρσας κατακλίνας ές λειμώνα εύώ- 
χεε, έπείτε δέ άπό δείπνοο ήσαν, είρετο σφέας ο Κύρος 
κότερα τά τή προτεραία είχον ή τά παρεόντα σφι είη αίρε- 
τώτερα. οί δέ έφασαν πολλόν είναι αυτών το μέσον · τήν
μέν γάρ προτέρην ήμέρην πάντα σφι κακά έχειν, τήν δέ 
τότε παρεούσαν πάντα αγαθά, παραλαβών δέ τούτο το έπος 
ό Κύρος παρεγύμνοο τον πάντα λόγον, λέγων «άνδρες Πέρ- 
σαι, ούτω όμΐν έχει, βοολομένοισι μέν έμέο πείθεσθαι έστι
τάδε τε καί άλλα μορία άγαθά, ούδένα πόνον δουλοπρε- 
πέα έχουσι, μή βοολομένοισι δέ έμέο πείθεσθαι είσί όμΐν 
πόνοι τψ χθιζφ παραπλήσιοι αναρίθμητοι, νύν ών έμέο πει- 
θόμενοι γίνεσθε έλεύθεροι. αυτός τε γάρ δοκέω θείη τύχη 
γεγονώς τάδε ές χεϊρας άγεσθαι, καί ύμέας ήγημαι άν- 
δρας Μήδων είναι ού φαυλοτέρους ούτε τάλλα ούτε τά πο
λέμια. ώς ών έχόντων ώδε, άπίστασθε άπ’ Άστυάγεος τήν
ταχίστην. »

127 Πέρσαι μέν νυν προστάτεω έπιλαβόμενοί άσμενοι έλευ- 
θερούντο, καί πάλαι δεινόν ποιεύμενοι υπό Μήδων άρ- 
χεσθαι, Άστυάγης δέ ώς έπύθετο Κύρον ταύτα πρήσσοντα, 
πέμψας άγγελον έκάλεε αυτόν, ό δέ Κύρος έκέλευε τον 
άγγελον άπαγγέλλειν δτ: πρότερον ηςοι παρ’ έκεΐνον ή Άστυ
άγης αυτός βουλήσεται. άκούσας δέ ταύτα ό Άστυάγης



Azok, a kiket Kyros egybehívott és a médektől való elpártolásra 
bírt, a következők — s ezek alatt állanak a többi perzsák mind — : 
a pasargadák, maraphiusok, maspiusok. Ezek között a pasargadák 
a legelőkelőbbek ; hozzájuk tartozik az achaimenida család is, a 
melyből valók a perzsa királyok. A többi perzsa törzsek a követ
kezők : a panthaialaiusok, derusiaiusok, germaniusok. Ezek mind 
földmivelők, mig a többiek, a dausok, márdusok, dropikusok, sa- 
gartiusok, nomád módon élnek.100 Valamennyien megjelentek a k i-126 
vánt eszközzel, s Kyros — minthogy Perzsiának volt egy tövisekkel 
borított vidéke, mely tizennyolcz vagy húsz stádiumra terjed 
mindenfelé — megparancsolta, hogy ezen a vidéken egy nap alatt 
irtsák ki a gazt. Midőn a perzsák a rájuk bízott munkát elvégez
ték, másodszor azt a parancsot adta ki, hogy a következő napon 
jelenjenek meg megmosakodva. Erre Kyros atyjának kecske-, juh- 
és marhanyáját mind összegyűjtötte, feláldozta és elkészítette, 
hogy vele a perzsa hadsereget megvendégelje ; vett hozzá még 
bort és igen ízletes ételeket is. A másnap megjelenő perzsákat a 
réten leültette s megvendégelte. Ebéd után pedig megkérdezte, 
vájjon azt választanák-e inkább, a mit tegnap kaptak, vagy a mi 
ma van előttük. Erre azt felelték, hogy nagy különbség van a 
kettő között ; mert az előbbi napon minden bajból kaptak részt, 
ma azonban minden jóból. Kyros kapott a feleleten, feltárta egész 
tervét és igy szólt : «Perzsa férfiak ! a dolog rátok nézve úgy áll, 
hogy ha szavamra fogtok hallgatni, ez is és még számtalan jó do
log vár reátok, és semmiféle szolgamunkát nem kell végeznetek.
De ha nem akartok nekem engedelmeskedni, a tegnapihoz ha
sonló számtalan fáradság vár rátok. Hallgassatok tehát most rám, 
és szabadok lesztek. Azt hiszem, isteni végzet bízta rám ezt az 
ügyet ; s remélem, hogy ti ép oly derék férfiak vagytok, mint a 
médek, ép úgy másban mint a háborúban. Minthogy tehát a do
log így áll, pártoljatok el Astyagestől mielőbb ! »

A perzsák vezérre találva kaptak a felszabadulás tervén ; kü-127 
lönben is már rég terhűkre volta  méd uralom. Mikor Astyages 
értesült, hogy mit cselekszik Kyros, követe által magához hivatta. 
Kyros azonban a követ által azt izente, hogy hamarabb oda 
ér, mint maga Astyages akarná. Astyages ennek hallatára az
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Μήδους τε ώπλισε πάντας καί στρατηγόν αυτών ώστε θεο- 
βλαβής έών Άρπαγον άπεδεςε, λήθην ποιεύμενος τά μιν έόργεε. 
ώς δέ οί Μήδοι στρατευσάμενοι τοίσι Πέρσησι συνέμισγον, οί 
μέν τινες αυτών έμάχοντο, οσοι μή του λόγου μετέσχον, ο’ί 
δέ αύτομόλεον προς τούς ΙΙέρσας, οί δε πλείστοι έθελοκάκεόν

128 τε καί εφευγον. δ'.αλυθέντος δε τού Μηδικού στρατεύματος 
αίσχρώς, ώς έπύθετο τάχιστα ό Άστυάγης, εφη άπειλέων τψ 
Κύρψ «άλλ’ ούδ’ ώς Κύρος γε χαιρήσει.» τοσαύτα ε’ίπας πρώ
τον μεν τών Μάγων τούς όνεφοπόλους, οΤ μιν άνέγνωσαν μετ
είναι τον Κύρον, τούτους άνεσκολόπισε, μετά δε ώπλισε τούς 
υπολειφθέντας έν τψ άστεϊ τών Μήδων, νέους τε καί πρεσβό- 
τας άνδρας. έςαγαγών δε τούτους καί συμβαλών τοίσι Πέρσησι 
έσσώθη, καί αυτός τε Άστυάγης έζωγρήθη καί τούς έςήγαγε

129 τών Μήδων άπέβαλε. έόντι δέ αίχμαλώτψ τψ Άστυάγεϊ προσ- 
στάς ό Άρπαγος κατέχαιρέ τε καί κατεκερτόμεε, καί άλλα 
λέγων ές αυτόν θυμαλγέα έ'πεα, καί δή καί ε’ιρετό μιν προς το 
έωυτού δείπνον, τό μιν εκείνος σαρςί τού παιδός έθοίνησε, δ 
τι εϊη ή εκείνου δουλοσύνη αντί τής βασιληίης, δ δε μιν προσ- 
ιδών άντείρετο εί έωυτού ποιέεται το Κόρου έ’ργον. Άρπαγος 
δέ εφη, αυτός γάρ γράψαι, τό πρήγμα δή έωυτού δικαίως 
είναι. Άστυάγης δε μιν άπέφαινε τψ λόγψ σκαιότατόν τε καί 
άδικώτατον έόντα πάντων ανθρώπων, σκαιότατόν μεν γε, 
εί παρεόν αύτψ βασιλέα γενέσθαι, εί δή δι’ έωυτού γε έπρή- 
χθη τά παρέοντα, άλλψ περιέθηκε τό κράτος, άδικώτατον δέ, 
δτι τού δείπνου εινεκεν Μήδους κατεδοόλωσε. εί γάρ δή δείν 
πάντως περιθεΐναι άλλψ τέφ τήν βασιληίην καί μή αυτόν 
έχε ív, δικαιότερον είναι Μήδων τέφ περιβαλείν τούτο τό 
αγαθόν ή Περσέων. νύν δέ Μήδους μέν αναίτιους τού
του έόντας δούλους άντί δεσποτέων γεγονέναι, ΓΓέρσας 
δέ δούλους έόντας τό πριν Μήδων νύν γεγονέναι δέ
σποτας.

130 Άστυάγης μέν νυν βασιλεόσας έπ’ ετεα πέντε καί τριήκοντα 
ουτω της βασιληίης κατεπαύσθη, Μήδοι δέ υπέκυψαν ΙΙέρ- 
σησι διά τήν τούτου πικρότητα, άρξάντες τής άνω Ά λους πο
ταμού Ά σίης έπ’ έ'τεα τριήκοντα καί έκατόν δυών δέοντα, πά- 
ρεξ ή δσον οί Σκόθαι ήρχον. υστέρφ μέντοι χρόνψ μετέ- 
μέλησέ τέ σφι ταύτα ποιήσασι καί άπέστησαν από Δαρείου, 
άποστάντες δέ όπίσο) κατεστράφθησαν μάχη νικηθέντες. 
τότε δέ έπί Άστυάγεος οί Πέρσαι τε καί ο Κύρος έπανα- 
στάντες τοϊσι Μήδοισι ήρχον τό άπό τούτου τής Άσίής.
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összes médeket fegyverbe állította, s mintha isten vette volna el 
eszét, Harpagost nevezte ki vezérükké, elfelejtve, mikép bánt 
vele. Mikor a médek a perzsákat megtámadva összecsaptak, egy 
részük, mely nem volt beavatva a tervbe, liarczolt ; mások átmen
tek a perzsákhoz ; a legtöbben pedig szántszándékkal gyáván vi
selték magukat és megfutottak. Mikor Astyages a méd sereg csú-128 
fos feloszlását meghallotta, fenyegetó'leg fakadt ki Kyros ellen : 
«Nem fog ez Kyros javára válni !» így szólva először is azokat az 
álomfejtő mágusokat, kik Kyros szabadon bocsátását tanácsolták, 
nyársra huzattá ; azután pedig a városban maradt méd népet föl
fegyverezte, fiatalt s öreget egyaránt. Ezekkel kivonult s a per
zsákkal összecsapva vereséget szenvedett. Maga Astyages foglyul 
esett, s kivezetett méd seregét is elvesztette.101 Mikor Astyages 129 
hadi fogolylyá lett, Harpagos hozzálépett ; kinevette, kicsúfolta, s 
egyéb szívemésztő szavak után azon lakomája dolgában is kikér
dezte, a melyben fiának húsával vendégelte meg, s a mi miatt ki
rályi trónjáról szolgaságba jutott. Astyages rátekintve viszont azt 
kérdezte, vájjon önmagáénak tekinti-e Kyros tettét. Harpagos 
azután elmondta, hogy ő irta ezt meg, s igy méltán az ő tette. 
Astyages erre okokkal kifejtette, hogy ő a legostobább és a legigaz
ságtalanabb ember ; a legostobább, mert alkalom kínálkozott, 
hogy királylyá legyen, ha valóban az ő terve szerint történt a do
log, s másnak engedte át a hatalmat ; a legigazságtalanabb, hogy 
a lakoma miatt szolgákká tette a médeket. Mert ha már szükség
kép másra kellett szállni a királyságnak, s nem a maga számára 
lefoglalni, méltányosabb lett volna, ha ezt a birtokot méd ember 
kapja meg, s nem perzsa ; most a médek ártatlanul urakból szol
gákká lettek, s az azelőtt szolga-perzsák most a médek urai.

Astyages harminczöt évi uralkodása után így vesztette j ;>< ) 
el királyságát. Kegyetlensége miatt a médek a perzsák alatt
valóivá lettek, miután a skytha uralom idejének kivételével 
szászliuszonnyolcz évig uralkodtak Ázsiában a Halys folyam 
tói északra.102 Később megbánták ugyan tettüket és elpártoltak 
Dareiostól ; de elpártolván, újra leigáztattak, minthogy a csa
tát elvesztették.103 A perzsák és Kyros tehát Astyages idejében a 
médek ellen fellázadtak s ezen idő óta ők uralkodtak Ázsiában.



11ί> 'ΗΡΟΔΟΤΟ)' A.

Άστυάγεα δέ Κόρος κακόν ούδέν άλλο ποιήσας είχε παρ’ 
έωυτώ, ές δ έτελεύτησε.

Ούτω δή Κύρος γενόμενος τε καί τραφείς καί έβασίλευαε 
καί Κροϊσον ύστερον τοότων άρςαντα άδικίης κατεστρέψατο, 
ώς ε’ίρηταί μοι πρότερον, τούτον δέ καταστρεψάμενος ούτω 
πάσης τής Ά σίης ηρξε.

1 ΙΙέρσας δέ οίδα νόμοισι τοιοϊσιδε χρεωμένους, άγάλματα 
μέν καί νηούς καί βωμούς ούκ εν νόμφ ποιευμένους ίδρύεσθαί, 
άλλα καί τοϊσι ποιεύσι μωρίην έπιφέρουσι, ώς μέν έμοί δο- 
κεειν, δτι ούκ άνθρωποφυέας ένόμισαν τούς θεούς κατά περ οί 
Έλληνες είναι · οϊ δέ νομίζουσι Διί μέν επί τα ύψηλότατα των 
όρέων άναβαίνοντες θυσίας έρδειν, τον κύκλον πάντα τού ουρα
νού Δία καλέοντες · θύουσι δέ ήλίω τε καί σελήνη καί γη 
καί πυρί καί υδατι καί άνέμοισι. τούτοισι μέν δή θύουσι μού- 
νοισι άρχήθεν, έπιμεμαθήκασι δέ καί τή Ουρανίη θύειν, παρά 
τε Ασσυριών μαθόντες καί 'Αραβιών· καλέουσι δέ Άσσύριοι 
τήν Άφροδίτην Μύλιττα, Αράβιοι δέ Άλιλάτ, Πέρσαι δέ Μ ί

ο τραν. θυσίη δέ τοϊσι ΓΙέρσησι περί τούς είρημένους θεούς ήδε 
κατέστηκε · ούτε βωμούς ποιεύνται ούτε πύρ άνακαίουσι μέλλοντες 
θύειν, ού σπονδή χρέωνται, ούκί αύλώ, ού στέμμασι, ουκί ού- 
λήσι ‘ τώ'.1 δέ ώς έκάστφ θύειν θέλη, ές χώρον καθαρόν άγαγών 
το κτήνος χαλέει τόν θεόν, έστεφανωμένος τον τιάραν μυρσίνη 
μάλιστα, έωυτφ μέν δή τώ θύοντι ίδίη μούνψ ού οί έγγίνεται 
άράσθαι αγαθά" δ δέ τοϊσι πάσι ίΐέρσησι κατεύχεται εύ γίνε- 
σθαι καί τι]> βασιλέι * έν γάρ δή τοϊσι απασι Πέρσησι καί αυτός 
γίνεται, έπεάν δέ διαμιστύλας κατά μέλεα το ίρήιον έψήση τά 
κρέα, ύποπάσας ποίην ώς άπαλωτάτην, μάλιστα δέ τό τρίφυλ
λον, επί ταύτης έ'θηκε ών πάντα τά κρέα. διαθέντος δέ αυτού 
Μάγος άνήρ παρεστεώς έπαείδει θεογονίην, οιην δή εκείνοι λέ- 
γουσι είναι τήν έπαοιδήν · άνευ γάρ δή Μάγου ού σφι νόμος έστί 
θυσίας ποιέεσθαι. έπισχών δέ ολίγον χρόνον άποφέρεται ο  θύσας 

:ί τά κρέα καί χράται ο  τι μιν λόγος αιρέει. ήμέρην δέ 
άπασέων μάλιστα εκείνην τιμάν νομίζουσι τή έ'καστος έγέ- 
νετο. έν ταύτη δέ πλέω δαϊτα των άλλέων δικαιεύσι προ- 
τίθεσθαι- έν τή οί εύδαίμονες αυτών βούν καί ίππον 
καί κάμηλον καί δνον προτιθέαται δλους οπτούς έν καμί- 
νοισι, οί δέ πένητες αυτών τά λεπτά τών προβάτων 
προτιθέαται. σίτοισι δέ δλίγοισι χρέωνται, έπιφορήμασι 
δέ πολλοϊσι καί ούκ άλέσι' καί διά τούτο φασί ΓΙέρσαι
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Astyagest Kyros nem bántotta semmikép, s haláláig magánál 
tartotta.

így született és nevekedett fel Kyros ; így lett királylyá ; ké
sőbb Kroisost, ki előbb illette jogtalansággal, szintén legyőzte, a 
mint már ezelőtt elbeszéltem. Ennek legyőzése után egész Ázsiá
nak ura lett.

A perzsák tapasztalataim szerint a következő szokások szerint 131 
élnek : szobrokat, templomokat, oltárokat nem szoktak emelni ; 
sőt ostobáknak tartják azokat, kik ezt teszik ; gondolom azért, 
mert nem hiszik azt, a mit a görögök, hogy az isteneknek emberi 
alakjuk van. A legmagasabb hegyekre mennek, mikor Zeusnak 
áldoznak, Zeusnak nevezvén az egész égi kört. Áldoznak még a 
napnak, a holdnak, a földnek, a tűznek, a víznek és a szeleknek. 
Kezdetben csak ezen isteneknek áldoztak ; de megtanultak már 
Urániának is áldozni, s ezt az assyriaiaktól és araboktól vették át.
Az assyriaiak Aphroditét Mylittának, az arabok Alilatnak, a per
zsák Mitrának nevezik.1“4 Ezek az áldozatok divatoznak a perzsáknál 132 
az említett istenek tiszteletére. Sem oltárt nem emelnek, sem tű
zet nem raknak, mikor áldozni készülnek. Nincs náluk italáldozat, 
sem fuvolajáték, sem sütemény, sem árpa. Ha valaki náluk áldozni 
akar, szentelt helyre vezeti a marhát, s legtöbbnyire myrtusko- 
szorúzta tiarával hívja az istent. Az áldozónak nem szabad csupán 
a maga számára könyörögni áldást, hanem az összes perzsák jólé
téért és a királyért imádkozik ; mert ő is a perzsák összeségéhez 
tartozik. Ha már darabokra szelte az áldozati marhát és a húst 
megfőzte, puha füvet szór a földre, legtöbbnyire lóherét, s erre 
teszi mind a húst. Mikor ezt megtette, egy mágus áll oda s egy 
dalt énekel, mely szavaik szerint az istenek származását adja elő. 
Mert mágus nélkül nem szokás náluk áldozni.105 Kis idő múltán az 
áldozó elviszi a húst, s úgy használja fel, a mint kedve tartja. Y a-133 
lamennyi nap közül születésük napját tartják a legnagyobb tisz
teletben. Ekkor illő dolognak tartják, hogy nagyobb lakomát 
készítsenek, mint más napon. A gazdagok ekkor ökröt, lovat, te
vét és szamarat egészen sütnek meg a kemenczében, a szegények 
pedig kisebb állatokat szolgálnak föl. Kevés ételt esznek, de 
sok csemegét, s kis adagokban tálalják föl. Azért is mondják

H erodotos.
8



114 Ή ΡΟ Λ Ο ΤΟ Γ A.

τούς "Ελληνας σιτεομένους πεινώντας παόεσθαι, οτι σφι άπό 
δείπνου παραφορέεται ούδέν λόγου αςιον · εί δε τι παραφέροιτΌ, 
έσθίοντας αν ου παύεσθαι. ο’ίνω δέ κάρτα προσκέαται, καί σφι 
ούκ έμέσαι έςεστι, ούκί ούρήσαι άντίον άλλου, ταϋτα μεν νυν 
ουτω φυλάσσεται, μεθυσκόμενοι δε έώθασι βουλεόεσθαι τα 
σπουδαιέστατα των πρηγμάτων. το δ’ αν αδη σφι βουλευομέ- 
νοισι, τούτο τη ύστεραίη νήφουσι προτιθεί ό στέγαρχος, εν τού 
αν έόντες βουλεύωνται · καί ήν μεν αδη καί νήφουσι, χρέωνται 
αύτφ, ήν δέ μή αδη, μετιείσι' τα δ’ αν νήφοντες προβουλεύ- 

134σωνται, μεθυσκόμενοι έπιδιαγινώσκουσι. έντυγχάνοντες δ’ άλλή- 
λοισι έν τήσι όδοΐσι, τώδε αν τις διαγνοίη εί ομοιοι εισί οί 
συντυγχάνοντες * αντί γάρ τού προσαγόρευε ιν άλλήλους φιλεουσι 
τοίσι στόμασι * ήν δε ή ουτερος υποδεέστερος ολίγω, τάς πα
ρειάς φιλεοντα'.· ήν δέ πολλώ ή ουτερος άγεννεστερος, προσπί- 
πτων προσκυνέει τον ετερον. τιμώσι δέ εκ πάντων τούς άγχιστα 
έωυτών οίκεοντας μετά γε εωυτοός, δεύτερα δέ τούς δευτέρους· 
μετά δέ κατά λόγον προβαίνοντες τιμώσι’ ήκιστα δέ τούς εωυ- 
τών εκαστάτω οίκημένους έν τιμή άγονται, νομίζοντες έωυτούς 
είναι ανθρώπων μακρφ τά πάντα άρίστους, τούς δέ άλλους 
κατά λόγον [τι]) λεγομένφ] τής αρετής άντέχεσθαι, τούς δέ εκα
στάτω οίκέοντας άπό έωυτών κακίστους είναι, επί δέ Μήδω/ άρ 
χόντων καί ηρχε τά εθνεα άλλήλων, συναπάντων μέν Μήδοι κα1 
τών άγχιστα οίκεόντων σφίσι, ούτοι δέ καί τών όμοόρων, οι δέ 
μάλα τών έχομένων, κατά τον αυτόν δή λόγον καί οί ΙΊέρσαι 
τιμώσι* προέβαινε γάρ δή το έθνος άρχον τε καί επιτρο- 

13δπεύον.| ςεινικά δέ νόμαια ΓΙέρσαι προσίενται άνδρών μάλιστα 
καί γάρ δή τήν Μηδικήν έσθήτα νομίσαντες τής εωυ 
τών είναι καλλίω φορέουσι, καί ές τούς πολέμους τούς 
Αιγυπτίους θώρηκας ’ καί ευπαθείας τε παντοδαπάς πυν- 
θανόμενοι έπιτηδεόουσι, καί δή καί απ’ Ελλήνων μαθόντες 
παισί μίσγονται. γαμέουσι δέ έκαστος αυτών πολλάς μέν κου· 
ριδίας γυναίκας, πολλψ δ’ ετι πλεύνας παλλακάς κτώνται 
άνδραγαθίη δέ αυτή άποδέδεκται, μετά το μάχεσθαι είνα 

136 αγαθόν, δς αν πολλούς άποδέςη παΐδας * τώ δέ τούς πλεί 
στους άποδεικνόντι δώρα εκπέμπει βασιλεύς άνά παν έτος 
το πολλον δ’ ήγέαται ισχυρόν είναι, παιδεύουσι δέ τούς παΐ 
δας άπό πενταέτεος άρςάμενοι μέχρι εϊκοσαέτεος τρία μούνα 
ίππεύειν καί τοξεύειν καί άληθίζεσθαι. πρίν δέ ή πεν 
ταέτης γένηται, ούκ άπικνέεται ές όψιν τώ πατρί, άλλο



a perzsák, hogy a görögök éhesen kelnek föl a lakomától, mert 
ebéd után semmi érdemes dolgot nem szolgálnak fel, pedig 
ha feltálalnának még valamint, föl nem hagynának az evés
sel. A bornak nagyon neki adják magukat, s náluk nem 
szabad hányni, sem vizelni másnak jelenlétében.1““ Ilyen szo
kások szerint élnek. Ittas állapotukban a legkomolyabb ügyek
ről szoktak tanácskozni, s a mit tanácskozás közben elfogad
tak, azt másnap józan állapotban terjeszti elő a házigazda, 
a kinél ép tanácskoztak. Ha azután józan állapotukban is tet
szik, elfogadják, de ha nem, elvetik. A mit viszont józanon 
beszéltek meg, ittas állapotukban újra megvitatják. Ha az úton 134 
egymással találkoznak, bárki megláthatja, vájjon egyrangúak-e ; 
mert megszólítás helyett ajkon csókolják egymást. Ha az egyik 
valamivel kisebb rangú, képen csókolóznak; de ha sokkal alá- 
rendeltebb, akkor ez leborulva tiszteli meg a másikat. Önmaguk 
után a legközelebb lakó szomszédot tisztelik első sorban ; azután 
a másodikat, azután így sorban. Legkevesebb tisztelettel a leg
távolabb lakók iránt viseltetnek. Azt hiszik ugyanis, hogy ma
guk minden tekintetben a legkiválóbb emberek, a többiek pedig az 
említett fokozat szerint részesülnek az erényben s a tőlük leg
távolabb lakók a leghitványabbak. A médek uralma idejében egyik 
nép uralkodott a másikon ; a médek valamennyin és még legköze
lebbi szomszédaikon, ezek a mellettük lakókon, míg ezek a velük 
szomszéd népen uralkodtak/Ilyetén módon tisztelik egymást a per-135 
zsák. Idegen szokásokat minden más embernél hamarább átvesz
nek ; mert még a méd ruhát is szebbnek találták a magukénál 
s azt viselik, háborúban pedig egyiptomi pánczélokat. Bármiféle 
élvezetről értesülnek: átveszik; így tanulták el a görögöktől 
is a fiúszerelmet. Mindenkinek több törvényes felesége van, de 
még sokkal több ágyasa. A férfierényt illetőleg következő a felfo-136 
gásuk : harczi vitézségen kívül az náluk a derék vonás, ha valaki
nek sok gyermeke van. A kinek családja igen nagy, annak a király 
évenként ajándékot küld ; mert a sokban látják az erőt. Gyerme
keiket öt éves koruktól kezdve a huszadikig csupán három do
logra tanítják : lovaglásra, nyílvetésre és igazmondásra. Míg a fiú 
he nem tölti ötödik évét, nem kerül apja szemei elé, hanem az
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τούς "Έλληνας σιτεομένους πεινώντας παύεσθαι, δτι σφι από 
δείπνου παραφορέεται ούδέν λόγου άξιον ' εί δε τι παραφέροιΐό, 
έσθίοντας αν ου παύεσθαι. οϊνω δέ κάρτα προσκέαται, καί σφι 
ούκ έμέσαι εςεστι, ούκί ουρήσαι άντίον άλλου, ταΰτα μεν νυν 
ουτω φυλάσσεται, μεθυσκόμενοι δε έώθασι βουλεύεσθαι τα 
σπουδαιέστατα τών πρηγμάτων. το δ’ αν αδη σφι βουλευομέ- 
νοισι, τούτο τη υστεραίη νήφουσι προτιθεϊ ό στέγαρχος, εν τού 
αν έόντες βουλεύωνται · καί ήν μέν αδη καί νήφουσι, χρέωνται 
αύτψ, ήν δε μή αδη, μετιεΐσι ' τα δ’ αν νήφοντες προβουλεύ- 

134σωνται, μεθυσκόμενοι έπιδιαγινώσκουσι. έντυγχάνοντες δ’ άλλή- 
λοισι έν τησι όδοΐσι, τώδε αν τις διαγνοίη εί δμοιοι stai οί 
συντυγχάνοντες * αντί γάρ τού προσαγορεύειν άλλήλους φιλεουσι 
τοϊσι στόμασι · ήν δέ ή ουτερος υποδεέστερος ολίγο), τάς πα
ρειάς φιλέονται' ήν δε πολλώ η ουτερος άγεννέστερος, προσπί- 
πτων προσκυνέει τον ετερον. τιμώσι δέ έκ πάντων τούς άγχιστα 
εωυτών οίκέοντας μετά γε εωυτούς, δεύτερα δέ τούς δευτέρους' 
μετά δέ κατά λόγον προβαίνοντες τιμώσι' ήκιστα δέ τούς εωυ
τών εκαστάτω οίκημένους έν τιμή άγονται, νομίζοντες έωυτούς 
είναι ανθρώπων μακρφ τά πάντα άρίστους, τούς δέ άλλους 
κατά λόγον [τψ λεγομένφ] τής αρετής άντέχεσθαι, τούς δέ εκα
στάτω οίκέοντας από έωυτών κακίστους είναι, έπί δέ Μήδω/ αρ
χόντων καί ήρχε τά έθνεα άλλήλων, συναπάντων μέν Μήδοι καί 
τών άγχιστα οίκεόντων σφίσι, ουτοι δέ καί τών όμούρων, οϊ δέ 
μάλα τών έχομένων, κατά τον αυτόν δή λόγον καί οί ΓΙέρσαι 
τιμώσι' προέβαινε γάρ δή το έθνος άρχον τε καί επιτρο- 

13δπεύον.| ςεινικά δέ νόμαια Πέρσαι προσίενται άνδρών μάλιστα 
καί γάρ δή τήν Μηδικήν έσθήτα νομίσαντες τής εωυ 
τών είναι καλλίω φορέουσι, καί ές τούς πολέμους τούς 
Αιγυπτίους θώρηκας ' καί εύπαθείας τε παντοδαπάς πυν- 
θανόμενοι έπιτηδεύουσι, καί δή καί απ’ 'Ελλήνων μαθόντες 
παισί μίσγονται. γαμέουσι δέ έκαστος αυτών πολλάς μέν κου- 
ριδίας γυναίκας, πολλφ δ’ έ’τι πλεύνας παλλακάς κτώνται. 
άνδραγαθίη δέ αυτή άποδέδεκται, μετά το μάχεσθαι είναι 

136 αγαθόν, δς αν πολλούς άποδέςη παίδας · τώ δέ τούς πλεί- 
στους αποδεικνύντι δώρα εκπέμπει βασιλεύς άνά παν έτος, 
το πολλόν δ’ ήγέαται ισχυρόν είναι, παιδεόουσι δέ τούς παί
δας από πενταέτεος άρξάμενοι μέχρι είκοσαέτεος τρία μούνα, 
ίππεόειν καί τοξεύειν καί άληθίζεσθαι. πριν δέ ή πεν- 
ταέτης γένηται, ουκ άπικνέεται ές όψιν τώ πατρί, αλλά



a perzsák, hogy a görögök éhesen kelnek föl a lakomától, mert 
ebéd után semmi érdemes dolgot nem szolgálnak fel, pedig 
ha feltálalnának még valamint, föl nem hagynának az evés
sel. A bornak nagyon neki adják magukat, s náluk nem 
szabad hányni, sem vizelni másnak jelenlétében.10“ Ilyen szo
kások szerint élnek. Ittas állapotukban a legkomolyabb ügyek
ről szoktak tanácskozni, s a mit tanácskozás közben elfogad
tak, azt másnap józan állapotban terjeszti elő a házigazda, 
a kinél ép tanácskoztak. Ha azután józan állapotukban is tet
szik, elfogadják, de ha nem, elvetik. A mit viszont józanon 
beszéltek meg, ittas állapotukban újra megvitatják. Ha az úton 134 
egymással találkoznak, bárki megláthatja, vájjon egyrangúak-e ; 
mert megszólítás helyett ajkon csókolják egymást. Ha az egyik 
valamivel kisebb rangú, képen csókolóznak; de ha sokkal alá- 
rendeltebb, akkor ez leborulva tiszteli meg a másikat. Önmaguk 
utón a legközelebb lakó szomszédot tisztelik első sorban ; azután 
a másodikat, azután így sorban. Legkevesebb tisztelettel a leg
távolabb lakók iránt viseltetnek. Azt hiszik ugyanis, hogy ma
guk minden tekintetben a legkiválóbb emberek, a többiek pedig az 
említett fokozat szerint részesülnek az erényben s a tőlük leg
távolabb lakók a leghitványabbak. A médek uralma idejében egyik 
nép uralkodott a másikon ; a médek valamennyin és még legköze
lebbi szomszédaikon, ezek a mellettük lakókon, míg ezek a velük 
szomszéd népen uralkodtak/Ilyetén módon tisztelik egymást a per-135 
zsák. Idegen szokásokat minden más embernél hamarább átvesz
nek ; mert még a méd ruhát is szebbnek találták a magukénál 
s azt viselik, háborúban pedig egyiptomi pánczélokat. Bármiféle 
élvezetről értesülnek : átveszik ; így tanulták el a görögöktől 
is a fiúszerelmet. Mindenkinek több törvényes felesége van, de 
még sokkal több ágyasa. A férfierényt illetőleg következő a ftlfo-136 
gí'usuk : harczi vitézségen kívül az náluk a derék vonás, ha valaki
nek sok gyermeke van. A kinek családja igen nagy, annak a király 
évenként ajándékot küld ; mert a sokban látják az erőt. Gyerme
keiket öt éves koruktól kezdve a huszadikig csupán három do. 
logra tanítják : lovaglásra, nyílvetésre és igazmondásra. Míg a fiú 
be nem tölti ötödik évét, nem kerül apja szemei elé, hanem az
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παρά τήσι γυναιξί δίαιταν έχει. τούδε δέ εινεκα τούτο ουτω ποιέ- 
εται, ϊνα ήν άποθάνη τρεφόμενος μηδεμίαν άσην τώ πατρί προβ- 

137 βάλλη. αΐνέω μεν νυν τόνδε τον νόμον, αίνέω δέ καί τόνδε, το 
μή μιής αίτίης εινεκα μήτε αυτόν τόν βασιλέα μηδένα φονεύειν, 
μήτε τών άλλων Περσέων μηδένα τών έωυτού οίκετέων επί μιη 
αίτίη άνήκεστον πάθος ερδειν άλλα λογισάμενος ήν· εόρίσκη 
πλέω τε καί μέζω τα αδικήματα έόντα τών υπουργημάτων, ουτω 
τώ θυμφ χρ&ται, άποκτείναι δέ ούδένα κω λέγουσι τόν έωυτού 
πατέρα ουδέ μητέρα^ αλλά όκόσα ήδη τοιαύτα έγένετο, πάσαν 
ανάγκην φασί άναζητεόμενα ταύτα άνευρεθήναι ήτοι υποβολιμαία 
έόντα ή μοιχίδια- ου γάρ δή φασι οίκός είναι τόν γε άληθέως 

133χοκέα υπό του έωυτοϋ παιδός αποθνήσκει'/  ̂ ασσα δέ aiti ποιέειν 
ούκ εςεστι, ταυτα ουδέ λέγειν εςεστι. αίσχιστον δέ αυτοΐσι τό 
ψεύδε σθαι νενόμισται, δεύτερα δέ τό όφείλειν χρέος, πολλών μέν 
καί άλλων εινεκα, μάλιστα δέ άναγκαίην φασί είναι τόν οφεί- 
λοντα καί τι ψεύδος λέγειν.(δς αν δέ τών αστών λεπρήν ή λεύκην 
έχη, ές πόλιν ούτος ού κατέρχεται ουδέ συμμίσγεται τοΐσι άλ- 
λοισι Πέρσησι" φασί δέ μιν ές τόν ήλιον άμαρτόντα τι ταυτα 
έχειν. ςείνον δέ πάντα τόν λαμβανόμενον υπό τουτέων [πολλοί] 
έςελαύνουσι έκ τής χώρης, καί τάς λεύκάς περιστεράς . . . , τήν 
αύτήν αίτίην έπιφέροντες. ές ποταμόν δέ ούτε ένουρέουσι ούτε 
έμπτύουσι, ού χειρ ας εναπονίζονται, ουδέ άλλον ουδένα περιορώσι> 

139 αλλά σέβονται ποταμούς μάλιστα. ! καί τόδε άλλο.σφι ωδε συμπέ- 
πτωκε γίνεσθαι, τό Πέρσας μέν αυτούς λέληθε, ήμέας μέντοι ού" 
τά ούνόματά σφι έόντα δμοια τοίσι σώμασι καί τή μεγαλο- 
πρεπείη τελευτώσι πάντα ές τώυτό γράμμα, τό Δωριέες μέν σάν 
καλέουσι, ν]ωνες δέ σίγμα- ές τούτο διζήμενος εόρήσεις τελευ- 
τώντα τών ΙΙερσέων τά ούνόματα, ού τά μέν τά δ' ού, αλλά πάντα 
ομοίως.

Ταύτα μέν άτρεκέως έχω περί αυτών είδώς εϊπείν τάδε 
μέντοι ώς κρυπτόμενα λέγεται καί ού σαφηνέως περί τού άποθα- 
νόντος, ώς ού πρότερον θάπτεται άνδρός [Ιέρσεω ό νέκυς πριν 'αν 
ύπ’ ορνιθος ή κυνός έλκυσθή. Μάγους μέν γάρ άτρεκέως οίδα 
ταύτα ποιέοντας" έμφανέως γάρ δή ποιεΰσι. κατακηρώσαντες δέ 
ών τόν νέκυν Πέρσαι γή κρύπτουσι. Μάγοι δέ κεχωρίδαται 
πολλόν τών τε άλλων ανθρώπων καί τών έν Αιγύπτιο ίρέων, 
οί μέν γάρ άγνεύουσι έμψυχον μηδέν κτείνειν, εί μή δσα
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asszonyok közt tölti napjait. Ez pedig azért van így, hogy ha a 
fiú nevelkedése közben meghal, az apát semmi szomorúság ne 
bántsa. ' Én dicsérem e szokást, s dicsérem azt is, hogy senkinek, 137 

még a királynak sem szabad ok nélkül bárkit megölni ; ép úgy a 
többi perzsáknak sem szabad bármilyen szolgát egy vétségmiatt gyó
gyíthatatlan bajha dönteni ; csak ha megfontolva úgy találják, hogy 
több és nagyobb a vétség, mint a szolgálati érdem, akkor tölthetik 
ki haragjukat. Állításuk szerint senki sem ölte még meg apját 
vagy anyját,/ s ha ilyen eset előfordult, a szigorú vizsgálat, úgy 
mondják, kiderítette, hogy az illető vagy hamis fiú, vagy fattyú 
volt ; mert el nem képzelhetik, hogy az igazi apa saját fia által 
veszítse el életét, A mit tenni nem szabad, azt mondani sem sza-138 
bad. Legutálatosabbnak tartják a hazugságot, azután pedig az 
adósságot ; és pedig sok más okból, de leginkább azért, mert sze
rintük az adósság hazugságra is kényszeríti az embert. Ha egy 
polgárt a rüli vagy más bőrkiütés lep el, az nem megy a városba 
és nem társalog a többi perzsával. Hitük szerint a nap ellen vét
kezett, a kinek ilyen baja van. Az ilyen betegségen kapott idegent 
kiűzik az országból, ugyanezen okból sokan a fehér galambokat 
is. Folyóba nem vizelnek, sem be nem köpnek, sem kezeiket nem 
mossák benne s ezt másnak sem nézik el ; mert a folyókat nagyon 
tisztelik. Egy más sajátosság szintén előfordul náluk, a mi a per-139 
zsák figyelmét kikerülte, de az enyémet nem : nevük, mely test
alkatukra és nemességükre vonatkozik, azon a hangzón végződik, 
melynek a dóroknál sa n , az iónoknál s z ig m a  a neve. Az erre irány
zott vizsgálat kideríti, hogy a perzsa nevek így végződnek ; de 
nem úgy, hogy az egyik igen s a másik nem, hanem valamennyi 
egyaránt.1“7

Ennyit mondhatok róluk biztos tudomásom szerint. A halót- 140 
takról titokszerűleg és homályosan azt állítják, hogy a perzsa 
ember holttestét mindaddig el nem temetik, míg madár vagy 
kutya szét nem marczangolta. A mágusoknak biztosan tudom, 
hogy ez a szokásuk, mert nyilvánosan teszik. A perzsák a holttes
tet viaszszal vonják be, úgy rejtik a földbe. A mágusok nagyon el
ütnek a többi emberektől, még az egyiptomi papoktól is. Ezek 
ugyanis tartózkodnak bármely élő lény leölésétől, hacsak nem áldoz-
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θύουσι' ai δέ δή Μάγοι αύτοχειρίη πάντα πλήν κυνδς καί ανθρώ
που κτείνουσι, καί αγώνισμα μέγα τούτο ποιεϋνται, κτείνοντες 
ομοίως μύρμηκάς τε καί οφις καί τάλλα ερπετά καί πετεινά. καί 
άμφί μεν τψ νόμψ τούτφ έχέτω ώς καί αρχήν ένομίσθη, άνειμι 
δε επί τον πρότερον λόγον.

141 Ίωνες δέ καί Αίολέες, ώς οί Λυδοί τάχιστα κατεστράφατο 
όπό Περσέων, επεμπον αγγέλους ές Σάρδις παρά Κόρον, εθελον
τές επί τοϊσι αύτοϊσι είναι τοΐσι καί Κροίσιρ ήσαν κατήκοοι. δ δέ 
άκοόσας αυτών τά προΐ'σχοντο ελεςέ σφι λόγον, άνδρα φας αυλη
τήν ίδόντα ιχθύς έν τή θαλάσση αύλέειν, δοκέοντα σφέας 
έςελεύσεσθαι ές γήν ώς δέ ψευσθήναι τής έΛπίδος, λαβείν 
άμφίβληστρον καί περιβαλεΐν τε πλήθος πολλόν τών ιχθύων 
καί έςειρύσαι, ίδόντα δέ παλλομένους είπεΐν άρα αυτόν προς 
τους ιχθύς «παύεσθέ μοι δρχεόμενοι, έπεί ούδ’ έμέο αυλέοντος 
ήθέλετε έκβαίνειν δρχεόμενοι.» Κύρος μέν τούτον τον λόγον τοίσι 
νΙωσι καί τοϊσι Αίολεύσι τώνδε είνεκα έλεςε, δτι δή οί 'Ιωνες 
πρότερον αυτού Κόρου δεηθέντος δι’ αγγέλων άπίστασθαι σφέας 
άπο Κροίσου ουκ έπείθοντο, τότε δέ κατεργασμένων τών πρηγμά- 
των ήσαν ε'τοιμοι πείθεσθαι Κύρω. δ μέν δή δργή έχόμενος ελεγέ 
σφι τάδε’ Ίωνες δέ ώς ήκουσαν τούτων άνενειχθέντων ές τάς πό- 
λιας, τείχεά τε περιεβάλοντο έκαστοι καί συνελέγοντο ές ΙΓανιώ- 
νιον οί άλλοι πλήν Μιλησίων προς μοόνους γάρ τούτους δρκιον 
Κύρος έποιήσατο έπ’ οίσί περ ό Λυδός. τοϊσι δέ λοιποϊσι Ίωσι 
έ'δοςε κοινώ λόγω πέμπειν αγγέλους ές Σπάρτην δεησομένους 
Ίωσι τιμωρέειν.

142 Οί δέ Ίωνες ουτοι, τών καί το Πανιώνιον έστί, τού μέν 
ουρανού καί τών ώρέων έν τψ καλλίστω έτύγχανον ίδρυσάμενοι 
πόλιας πάντων ανθρώπων τών ημείς ίδμεν ούτε γάρ τά άνω αυτής 
χωρία τώυτδ ποιέει τή Ίωνίη ούτε τά κάτω, Γούτε τά προς τήν ήώ 
ούτε τά προς τήν έσπέρην,] τά μέν υπό τού ψυχρού τε καί υγρού 
πιεζόμενα, τά δέ υπό τού θερμού τε καί αυχμώδεος. γλώσσαν δέ 
ου τήν αυτήν ουτοι νενομίκασι, αλλά τρόπους τέσσερας παρα- 
γωγέων. Μίλητος μέν αδτέων πρώτη κέεται πόλις προς μεσαμ- 
βρίην, μετά δέ Μυούς τε καί Πριήνη' αύται μέν έν τή Καρίη 
κατοίκηνται κατά ταύτά διαλεγόμεναι σφίσι, αιδε δέ έν τή 
Αυδίη, Έφεσος Κολοφών Αέβεδος Τέως Κλαζομεναί Φώκαια* 
αύται δέ αί πόλιες τήσι πρότερον λεχθείσησι όμολογέουσι



nak ; a mágusok azonban embertés kutyát kivéve, mindent saját
kezűig ölnek le ; ezt nagy dicsőségnek tartják, s egyaránt ölnek 
hangyát, kígyót és más csúszó vagy repülő állatot. Ennyiben meg
emlékezvén erről a szokásról, mely már régen van náluk érvény
ben, tovább folytatom előbbi történetemet.

Mihelyt a perzsák leigázták a lydiaiakat, az iónok és aeolok 141 
rögtön követeket küldöttek Sardisba Kyroshoz, s ugyanoly fölté
telek alatt akartak alattvalóivá lenni, mint voltak Kroisosnak. 
Kyros meghallgatván ajánlataikat, elmondott nekik egy történe
tet. Egy fuvolás ember halakat látva a tengerben, fuvolázni kez
dett, s azt hitte, hogy így ki fognak jönni a szárazra. De remé
nyében csalódva, hálóját vette elő, s nagy tömeg halat fogván 
vele, kihúzta ; midőn pedig vergődni látta benne a halakat, így 
szólt hozzájuk : hagyjatok föl a tánczczal, ha már nem akartatok 
kijönni a tánczra, mikor fuvoláztam. Kyros e hasonlatot azért be
szélte el az iónoknak és aeoloknak, mert az iónok azelőtt nem 
hallgattak Kyros követeinek kérelmére, hogy pártoljanak· el Kroi- 
sostól ; most pedig, mikor műve már végre volt hajtva, készek 
voltak Kyros szavára hallgatni. 0  ezt haraggal telve mondta el 
nekik ; mikor pedig az iónok a városokba visszatérő követektől 
meghallották, mindnyájan falakkal vették magukat körül, s a mi- 
letosiakat kivéve a többiek Panionionban összejöttek. Csak ezek
kel kötötte meg Kyros a szövetséget oly föltételek alatt, mint a 
lydiai. A többi iónok egyértelműleg azt határozták, hogy követeket 
küldenek Spártába, és segítséget kérnek az iónok számára.

Ezek az iónok, kik Panionionnak is birtokában vannak, tudó-142 
másunk szerint az összes emberek között mind vidékre, mind éghaj
latra nézve a legszebb helyen alapították városaikat. Sem az 
északi, sem a déli vidék nem éri utói Ioniát, valamint a keleti és 
nyugati sem ; mert ezeket vagy a hideg és a nedvesség bántja, 
vagy a hőség és szárazság. Ezek az iónok nem egy nyelvjárást be
szélnek. hanem négyféle változatot tüntetnek fel.108 A városok közűi 
délre a legelső Milet s, azután Myus és Priene. Ezek Kariában 
vannak és nyelvjárásuk ugyanaz. Lydiában vannak: Ephesos, Ko
lophon, Lebedos, Teos, Klazomenai és Phokia. Ezek a városok az 
előbb említettektől eltérő nyelvjárást beszélnek, de egymás közt
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κατά γλώσσαν ούδέν, σφίσι δέ όμοφωνέουσι. s ii δέ τρεις υπόλοι
ποι Ίάδες πόλιες, τών αί δύο μέν νήσους οικεαται Σάμον τε καί 
Χίον, ή δέ μία έν τη ήπείρψ ιδρυται, Έρυθραί. Χΐοι μέν νυν καί 
Έρυθραΐοι κατά τώυτό διαλέγονται, Σάμιοι δέ έπ’ έωυτών μούνοι. 
ουτοι χαρακτήρες γλώσσης τέσσερες γίνονται.

143 Τούτων δή ών τών Ίώνων οί Μιλήσιοι μέν ή σαν έν σκέπη 
τού φόβου, όρκιον ποιησάμενοι, τοΐσι δέ αυτών νησιώτησι ήν, 
δεινόν ούδέν ούτε γάρ Φοίνικες ήσάν κω ΙΙερσέων κατήκοοι ούτε 
αυτοί οι [Ιέρσαι ναυβάται. άπεσχίσθησαν δέ άπό τών άλλων 
Ίώνων ουτοι κατ’ άλλο μέν ούδέν, άσθενέος δέ έόντος τού παντός 
τότε Ελληνικού γένεος, πολλώ δή ήν άσθενέστατον τών έθνέων 
τό Ιωνικόν καί λόγου ελάχιστου· δτι γάρ μή Ά θήναι, ήν ούδέν 
άλλο πόλισμα λόγιμον. οί μέν νυν άλλοι Ίωνες καί οί Αθηναίοι 
έφυγον τό ούνομα, ού βουλόμενοι ν1ωνες κεκλήσθαι, άλλα καί 
νυν φαίνονται μοι οί πολλοί αυτών έπαισχύνεσθαι τψ ούνόματι- αί 
δέ δυώδεκα πόλιες αύται τψ τε ούνόματι ήγάλλοντο καί ίρόν 
ίδρύσαντο επί σφέων αύτέων, τψ ούνομα έθεντο ΙΙανιώνιον, έβου- 
λεόσαντο δέ αυτού μεταδούναι μηδαμοΐσι άλλοισι Ίώνων (ουδ’

144 έδεήθησαν δέ ούδαμοί μετασχείν δτι μή Σμυρναιοι)· κατά περ οί 
έκ τής πενταπόλιος νύν χώρης Δωριέες, πρότερον δέ έςαπόλιος 
τής αυτής ταύτης καλεομένης, φυλάσσονται ών μηδαμούς εσδέ- 
ίςασθαι τών προσοίκων Δωριέων ές τό Τριοπικόν ίρόν, άλλα καί 
σφέων αυτών τούς περί τό ίρόν άνομήσαντας έςεκλήισαν τής μετο
χής. έν γάρ τψ άγώνι τού Τριοπίου Απόλλωνος έτίθεσαν τό πά
λαι τρίποδας χαλκέους τοίσι νικώσι, καί τούτους χρήν τούς λαμ- 
βάνοντας έκ τού ίρού μή έκφέρειν άλλ’ αυτού άνατιθέναι τψ θεψ. 
άνήρ ών Άλικαρνησσεύς, τψ ούνομα ήν ’Λγασικλέης, νικήσας τόν 
νόμον κατηλόγησε, φέρων δέ πρός τα έωυτού οικία προσεπασσά- 
λευσε τόν τρίποδα, διά ταύτην τήν αίτίην αί πέντε πόλιες, Λίνδος 
καί Ίήλυσός τε καί Κάμειρος καί Κώς τε καί Κνίδος, έξεκλήισαν

145 τής μετοχής τήν εκτην πόλιν Λλικαρνησσόν. τούτοισι μέν νυν 
ουτοι ταύτην τήν ζημίην επέθηκαν δυώδεκα δέ μοι δοκέουσι πό- 
λιας ποιήσασθαι οί Ίωνες καί ούκ έθελήσαι πλεύνας έσδέξασθαι 
τούδε εΐνεκα, δτι καί δτε έν Πελοποννήσψ οϊκεον, δυώδεκα ήν 
αυτών μέρεα, κατά περ νύν Αχαιών τών έςελασάντων Ίωνας 
δυώδεκα έστί μέρεα, ίίελλήνη μέν γε πρώτη πρός Σικυώνος, μετά 
δέ Αίγειρα καί Αίγαί, έν τη Κράθις ποταμός άείναος έστί, άπ’ 
δτευ ο έν Ίταλίη ποταμός τό ούνομα εσχε, καί Βούρα καί Έλίκη, 
ές τήν κατέφυγον Ίωνες υπό Α χαιώ ν μάχη εσσωθέντες,
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megegyeznek. A többi bárom ión város közűi kettő, Samos és 
Chios, szigeten fekszik ; egy pedig a szárazon épült : Erytbrai.
A chiosiak és erythraibeliek egy nyelvjárást beszélnek, a samosiak 
külön a magukét. így  alakult a nyelvjárásnak négy változata.

Ezen iónok közül tehát a miletosiaknak nem kellett félniök, 143 
minthogy meg volt kötve a szövetség. A szigetlakoknak sem kel
lett semmitől sem tartaniok ; aphoinikiaiak ugyanis még nem voltak 
a perzsák alattvalói, s a perzsák maguk nem voltak hajós nép.
A miletosiak azért szakadtak el a többiektől, mert ebben az idő
ben az egész görög nemzet gyenge volt, de legesleggyöngébb és 
legjelentéktelenebb az ión faj. Athén kivételével nem volt más 
számbavehető városuk ; azért a többi iónok és az athéniek kerül
ték e nevet ; nem akarták, hogy iónoknak hívják s szemlátomást 
ma is sokan restellik közülük, hogy így hívják. De maga a tizen
két város büszke volt e névre ; közös templomot alapítottak ma
guknak, melyet Panionionnak neveztek, s elhatározták, hogy más 
ión nem lehet ennek részese, s a smyrnaiak kivételével nem is 
kértek mások belőle részt. Hasonlókép a dórok is az «ötváros» 144 
területén, melyet előbb «hatváros»-nak neveztek, arra vigyáznak, 
hogy senkit se fogadjanak be a szomszéd dórok közűi a triopioni 
templomba ;109 sőt a templom ellen vétkezőket még maguk közül is 
kizárják a szövetségből. A triopioni Apollon játékainál ugyanis régtől 
fogva ércztripusokat állítanak fel a győzőknek ; de azoknak, kik eze
ket elnyerték, nem volt szabad a templomból kivinni, hanem fel kel
lett ajánlani az istennek. Egv lialikarnassosi ember, kinek Agasikles 
volt a neve, győzelme után megszegte e törvényt, s házába vivén 
a tripust, ott felszegezte. Ez okból az öt város : Lindos, Ialysos, 
Kameiros,110 Kos és Knidos a hatodik várost, Halikarnassost, a szö
vetségből kizárta, így  büntették meg ezt a vétket. Véleményem 145 
szerint az iónok azért alapítottak tizenkét várost s azért nem akar
tak többet befogadni, mert mikor Peloponnesosban laktak, akkor 
is tizenkét részre oszoltak ; valamint most az achaiaiak is az iónok 
kiűzése után tizenkét részre oszolnak.111 Az első Pellene Sikyon 
irányában, azután Aigeira és Aigai ; itt van a soha ki nem apadó 
Krathis folyó, s ez után kapta nevét egy itáliai folyó is ; Bura, He- 
like, a hoT' a z  iónok az achaiaiak által legyőzve menekültek ;



ήρολοτοr a.

καί Α’ίγιον καί Τύπες καί ΙΙατρέες καί Φαρέες καί Ίίλενος, έν 
τψ Πείρος ποταμός μέγας έστί, καί Δύμη καί Τριταιέες, οι μού- 
voi τούτων μεσόγαιοι οίκέουσι. ταύτα δυώδεκα μέρεα νύν Αχαιών 
έστι καί τότε γε Ίώνων ήν. τούτων δή εινεκα καί οί Ίωνες δυώ- 
δεκα πόλιας έποιήσαντο, έπεί ως γέ τι μάλλον ούτοι Ίωνες είσί 
τών άλλων Ίώνων ή κάλλιόν τι γεγόνασι, μωρίη πολλή λέγειν* 
τών Άβαντες μέν ές Εύβοίης είσί ούκ ελάχιστη μοίρα, τοίσι 
Ίωνίης μέτα ούδέ τού ούνόματος ούδέν, Μινύαι δέ Όρχομένιοί 
σφι αναμεμίχαται καί Καδμείοι καί Δρύοπες καί Φωκέες άπο- 
δάσμιοι καί Μολοσσοί καί Αρκάδες Πελασγοί καί Δωριέες Έπι- 
δαύριοι, άλλα τε έθνεα πολλά αναμεμίχαται· οί δέ αύτών από τού 
πρύτανη ίου τού Αθηναίων όρμηθέντες καί νομίζοντες γενναιότατοι 
είναι Ίώνων, ούτοι δέ ού γυναίκας ήγάγοντο ές την άποικίην αλλά 
Καείρας έσχον, τών έφόνευσαν τούς γονέας, διά τούτον δέ τον 
φόνον αί γυναίκες αύται νόμον θ-έμεναι σφίσι αύτήσι όρκους έπή- 
λασαν καί παρέδοσαν τήσι ίίυγατράσι μή κοτε όμοσιτήσαι τοίσι 
άνδράσι μηδέ ούνόματι βώσαι τον έωυτής άνδρα, τούδε εινεκα ότι 
έφόνευσαν σφέων τούς πατέρας καί άνδρας καί παίδας καί έπειτα 
ταύτα ποιήσαντες αυτή σι συνοίκεον* ταύτα δέ ήν γινόμενα έν 
Μιλήτψ.

147 Βασιλέας δέ έστήσαντο οι μέν αύτών Αυκίους από Γλαύκου 
τού Ίππολόχου γεγονότας, οι δέ Καύκωνας Πυλίους από Κόδρου 
τού Μελανιού, οί δέ καί συναμφοτέρους. άλλα γάρ περιέχονται 
τού ούνόματος μάλλον τι τών άλλων Ίώνων, έστω σαν δή καί οί 
καθ-αρώς γεγονότες Ίωνες" είσί δέ πάντες Ίωνες, όσοι άπ’ Αθη- 
νέων γεγόνασι καί Απατούρια άγουσι όρτην άγουσι δέ πάντες 
πλήν Εφεσίων καί Κολοφωνίων ούτοι γάρ μούνοι Ίώνων ούκ

148 άγουσι Απατούρια, καί ούτοι κατά φόνου τινά σκήψιν. το δέ Πα
νιώνιον έστί τής Μυκάλης χώρος ίρύς προς άρκτον τετραμμένος, 
κοινή έςαραιρημένος ύπύ Ίώνων Ποσειδέωνι Έλικωνίψ. ή δέ 
Μυκάλη έστί τής ηπείρου άκρη προς ζέφυρον άνεμον κατήκουσα 
Σάμιο καταντίον, ές τήν συλλεγόμενοι άπύ τών πολίων Ίωνες 
άγεσκον όρτήν τή εθεντο ουνομα Πανιώνια. [πεπόνθ·ασι δέ ουτι 
μούναι αί Ίώνων όρταί τούτο, άλλα καί Ελλήνων πάντων ομοί
ως πάσαι ές τώυτύ γράμμα τελευτώσι, κατά περ τών ΓΙερσέων τά 
ούνόματα.]

149 Αύται μέν αί Ίάδες πόλιες είσι, αΐδε δέ αί Αίολίδες Κύμη 
ή Φρικωνίς καλεομένη, Αήρισαι, Νέον τείχος, Τήμνος, Κίλλα, 
Νότιον, Αίγιρόεσσα, Πιτάνη, Αίγαίαι, Μύρινα, Γρύνεια. αύται
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Aigion, Rhypes, Patrees, Pharees, Olenos, a hol a nagy Peiros folyó 
van, Dyme és Tritala ; csupán e kettő fekszik a szárazföld belsejében. 
Erre a tizenkét részre oszlanak most az achaiaiak, mint egykor az 146 
iónok, a kik származásuknak megfelelőleg alapítottak tizenkét 
várost. De hogy ezek igazibb iónok lennének, mint a többiek, s 
nemesebb származásúak : csak nagyon együgyű állítás, mert nem 
kis részük az euboiai Abaiból való, a kiknek még nevük sem ión ;m 
belevegyültek azonkívül orchomenosi minyaiak, kadmeiaiak, 
dryopsok, a phokisiak egy ága, molossusok, pelasg arkadiaiak, epi- 
daurosi dórok, és sok más nép keveredett össze. Azok, a kik az 
athéni prytanneumból113 költözködtek ki és magukat nemesebbnek 
tartották az iónoknál, nem vitték magukkal feleségeiket a gyar
matba, hanem kúriai asszonyokat vettek nőül, kiknek szüleit leöl
ték. E gyilkolás miatt a nők egymás közt megegyezve esküvel fo
gadták, s ezt leányaikra is átruházták, hogy sohasem esznek egy 
asztalnál férjeikkel, senki sem szólítja nevén urát, mert atyáikat, 
férjeiket és gyermekeiket leöltek, s e tettük után mégis velük élnek.
Ez történt Miletosban.

Egy részük a Hippolochos fiától, Glaukostól származó lykiaiak 147 
közül választott királyt, mások a pyliai kaukonokból, kik Kod- 
rosnak, Melanthos fiának utódai ; mások pedig mind a kettőből.111 
Lehetséges, hogy azok, a kik jobban ragaszkodtak nevükhöz, mint 
a többi iónok, tisztán ión származásúak. De azok is ión eredetűek, 
a kik Athénből származtak és az Apaturia nevű ünnepet ülik. Ezt 
az ephesosiak és kolophoniak kivételével mindnyájan megtartják ; 
iigy hogy csak ezek az iónok nem ülik meg az Apaturia-ünnepet, 
még pedig valamely gyilkosság miatt.115 APanionion Mykalénak egy 148 
szentelt helye, mely északra fekszik, s közösen alapították az 
iónok a helikoni Poseidon tiszteletére.116 Mykale földnyelv, mely 
Samos felé nyugatra nyúlik. Ide gyűlnek össze a városból az 
iónok, hogy megüljék az ünnepet, melyet Panionionnak neveztek 
el. (Az ión ünnepek, valamint minden görög népnek az ünnepei 
ugyanegy hangzón végződnek ; ép úgy, mint a perzsák nevei.)

Ezek az ión városok. Az seol városok a következők : Kyme, 149 
melyet Phrikonisnak is neveznek,111 Larissai, Neonteichos, Temnos, 
Killa, Notion, Aigiroessa,118 Pitane, Aigaiai, Myrina, Gryneia. Ez a
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ΙΙΙΌ ΛΟ ΤΟ ν Λ.124

Ινδεκα Αιολέων πόλιες αί άρχαίαι' μία γάρ σφεων παρελύθη 
Σμύρνη υπό Ίώνων ήσαν γάρ καί αύται δυώδεκα αί έν τη ήπείρψ 
οοτοι δέ οί Αίολέες χώρην μεν ετυχον κτίσαντες άμείνω Ίώνων, 

151' ώρέων δε ήκουσαν οοκ ομοίως. Σμύρνην δέ ώδε άπέβαλον Αίο
λέες. Κολοφωνίους ανδρας στάσι εσσωθέντας καί έκπεσόντας εκ 
της πατρίδος ύπεδέςαντο. μετά δέ οί φυγάδες των Κολοφιονίων 
φυλάςαντες τούς Σμυρναιους όρτην εςιυ τείχεος ποιευμένους Διο- 
νύσφ, τάς πύλας άποκληίσαντες έ'σχον την πόλιν. βοηθησάντων δέ 
πάντων Αιολέων όμολογίη έχρήσαντο τά έπιπλα άποδόντων των 
Ίώνων έκλιπεΐν Σμύρνην Αίολέας. ποιησάντων δέ ταύτα Σμυρ- 
ναίων έπιδιείλοντο σφέας αί Ινδεκα πόλιες καί έποιήσαντο σφεων 

151 αύτέων πολιήτας. αύται μέν νον αί ήπειρώτιδες Αίολίδες πόλιες, 
ε£ω των έν τη Ίδη οίκημενέων κεχωρίδαται γάρ αύται. αί δέ τάς 
νήσους έ'χουσαι πέντε μέν πόλιες τήν Λέσβον νέμονται (τήν γάρ 
εκτην έν τη Λέσβφ οίκεομένην Άρίσβαν ήνδραπόδισαν Μηθυ- 
μναίοι έόντας όμαιμους), έν Τενέδφ δέ μία οίκέεται πόλις, καί έν 
τησι Εκατόν νήσοισι καλεομένησι άλλη μία. Λεσβίοισι μέν νυν 
καί Τενεδίοισι, κατά περ Ίώνων τοίσι τάς νήσους εχουσι, ήν 
δεινόν ουδέν τησι δέ λοιπήσι πόλισι εαδε κοινή νΙωσι Ιπεσθαι τη 
αν ουτοι έςηγέωνται.

152 Ί2ς δε άπίκοντο ές τήν Σπάρτην των Ιώνων καί Άιολέων οί 
άγγελοι (κατά γάρ δή τάχος ήν ταύτα πρησσόμενα), εΐλοντο πρό 
πάντων λέγειν τόν Φωκαέα, τώ ούνομα ήν Πύθερμος. δ δέ πορφύ- 
ρεόν τε είμα περιβαλόμενος, ως αν πυνθανόμενοι πλείστοι συνέλ- 
θοιεν Σπαρτιητέων, καί καταστάς ελεγε πολλά τιμορέειν έωυτοίσι 
χρηίζων. Λακεδαιμόνιοι δέ ού κως έσήκουον, άλλ’ άπέδοςέ 
σφι μή τιμωρέειν Ίωσι. οί μέν δή άπαλλάσσοντο, Λακεδαι
μόνιοι δέ άπωσάμενοι τών Ίώνων τούς αγγέλους όμως άπέ- 
στειλαν πεντηκοντέρφ ανδρας, ώς μέν έμοί δοκέει, κατασκό
πους τών τε Κύρου πρηγμάτων καί Ίωνίης. άπικόμενοι δέ 
ουτοι ές Φώκαιαν επεμπον ές Σάρδις σφέων αυτών τόν δοκι- 
μώτατον, τφ ούνομα ήν Λακρίνης, άπερέοντα Κύριο Λακε
δαιμονίων ρήσιν, γης τής Ελλάδος μηδεμίαν πόλιν σιναμω- 

1 5 3 ρέειν, ώς αυτών ού περιοψομένων. ταύτα είπόντος τού κήρυκος, 
λέγεται Κόρον έπείρεσθ-αι τούς παρεόντας οί Ελλήνων τίνες 
έόντες άνθρωποι Λακεδαιμόνιοι καί κόσοι πλήθος ταύτα έωυτφ 
προαγορεύουσι" πυνθανόμενον δε μιν είπεΐν πρός τόν κήρυκα τόν



régi tizenegy város az aeoloké ; egyet, Smyrnát,'1“ az iónok vettek el. 
Valamennyi tizenkét város a szárazon feküdt. Ezek az seolok még 
jobb helyen alapították helységeiket, mint az iónok ; csak az év
szakok szempontjából nem voltak kedvezők. Smyrnát a következő-150 
kép vesztették el az seolok : lázadásban levert és hazájukból kiűzött 
kolophoniakat fogadtak be. Később e kolophoni menekülők meg
egyezték annak az ünnepnek idejét, melyet a smyrnaiak Dionysos 
tiszteletére a falakon kívül rendeznek, bezárták a falakat és a 
város birtokába jutottak. Az összes aeolok segítségükre jöttek a 
smyrnaiaknak, s abban egyeztek meg, hogy az iónok adják ki 
az ingó vagyont, az aeolok pedig hagyják oda Smyrnát. Ezután a 
smyrnaiakat a tizenegy város egymás kö^t szétosztotta, s polgá
raivá tette. Ezek a szárazföldi városok az Ida hegyén levő telepen 151 
kívül. A szigetvárosok közül öt Lesbosban fekszik. — mert a ha
todik lesbosi várost, Arisbát, a methymnaibeliek, habár vérroko- 
nok voltak, leigázták ; — egy várost laknak még Tenedosban s 
egy másikat az úgynevezett Hekatonnesoiban.12“ A lesbosiaknak 
és tenedosiaknak tehát, valamint a szigeten lakó iónoknak mitől 
sem kellett félniök. A többi város pedig elhatározta, hogy az 
iónokkal együtt tartanak, bárhová vezetik is őket.

Mikor az iónok és seolok követei nagy sietséggel Spártába 152 
értek, a phokaiait, kinek Pythermos volt a neve, azzal bízták meg, 
hogy ő legyen mindnyájoknak szószólója. Ez bíborvörös ruhát vett 
magára, hogy a spártaiak, ezt meglátva, minél többen összejöjje
nek ; majd eléjük állva, sokáig beszélt, hogy segítsék őket szorult
ságukban. De a lakedaimoniak nem hallgattak rájok, s elhatároz
ták, hogy nem fogják segíteni az iónokat. Azok tehát elmentek ; 
de a lakedaimoniak, habár az iónok követeit elutasították, egy 
ötvenevezősön mégis elküldötték embereiket, hogy, amint hiszem, 
Kyros és Ionia viszonyait kikémleljék. Ezek Phokaiába érvén, kö
zülük a legtekintélyesebbet, névszerint Lakrinost, küldötték Sar- 
disba a lakedaimoniak izenetének átadására, hogy görög területen 
egy várost se raboljanak ki, mert azt ők meg nem engedik. Mikor 153 
a követ ezt elmondta, a hagyomány szerint Kyros megkérdezte a 
jelenvolt görögöktől, hogy kik azok a lakedaimoniak és mekkora 
nép küld neki ily izenetet. Mikor azután megtudta, így szólt a spártai
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120 'H P O A O T O r A.

Σπαρτιήτην ·ούκ έδεισά κω άνδρας τοιούτους, τοίσι έστί χώρος εν 
μέση τή πάλι άποδεδεγμένος ές τον συλλεγόμενοι άλλήλους δμνάν
τε ς έξαπατώσι* tota·, ήν εγώ υγιαίνω, ού τα Ίώνων πάθεα έσται 
έλλεσχα άλλα τά οίκήια.» ταάτα ές τούς πάντας "Ελληνας άπέρ- 
ρ’.ψε ό Κύρος τά έπεα, ότι αγοράς στησάμενοι ώνή τε καί πρήσι 
χρέωνται- αυτοί γάρ οί Πέρσαι άγορήσι ούδέν έώθασι χράσθαι, 
ούδέ σφι έστί το παράπαν άγορή. μετά ταύτα έπιτρέψας τάς μέν 
Σάρδιε Ταβάλι;) άνδρί Πέρση, τον δε χρυσόν τόν τε Κροίσου καί 
τον των άλλων Λυδών ΙΙακτόη άνδρί Λυδψ κομίζειν, άπηλαυνε 
αυτός ές Άγβάτανα, Κροίσόν τε αμα άγόμενος καί τούς "Ιωνάς εν 
ούδενί λόγ*<> ποιησάμενος τής πρώτην είναι, ή τε γάρ Βαβυ- 
λών οί ήν έμπόδιος καί το Βάκτριον έθνος καί Σάκαι τε καί 
Αιγύπτιοι, επ’ ους έπείχέ τε στρατηλατέειν αυτός, επί δε "Ιωνάς 
άλλον πέμπει στρατηγόν.

■* ίίς δε απήλασε ό Κύρος εκ των Σαρδίων, τούς Λυδούς άπέ- 
στησε ό Πακτύης από τε Ταβάλου καί Κόρου, κατάβάς δε επί 
θάλασσαν, ατε τον χρυσόν έχων πάντα τον έκ τών Σαρδίων, 
επικούρους τε εμισθούτο καί τούς έπιθαλασσίους ανθρώπους 
έπειθε σύν έωυτφ στρατεύεσθαι. έλάσας δε επί τάς Σάρδις 

°έπολιόρκεε ϊάβαλον άπεργμένον έν τή άκροπόλι. πυθόμενος 
δέ κατ’ οδόν ταύτα ό Κύρος είπε προς Κροϊσον τάδε. «Κροΐσε, 
τί έσται τέλος τών γινομένων τούτων έμοί; ού παόσονται Αυδοί, 
ώς οίκασι, πρήγματα παρέχοντες καί αυτοί έχοντες. φροντίζω 
μή άριστον ή έςανδραποδίσασθαι σφέας. ομοίως γάρ μοι 
νύν γε φαίνομαι πεποιηκέναι ώς ε’ί τις πατέρα άποκτείνας 
τών παίδων αυτού φείσαιτο· ώς δε καί έγώ Αυδών τον μεν 
πλέον τι ή πατέρα έόντα σε λαβών άγω, αύτοισι δέ Λυδοίσι 
τήν πόλιν παρέδωκα, καί έπειτα θωμάζω εϊ μοι άπεστάσι.» δ 
μεν δή τά περ ένόεε έλεγε, δ δ’ άμείβετο τοίσιδε, δείσας μή 
άναστάτους ποίηση τάς Σάρδις. «ώ βασιλεύ, τά μεν οίκότα 
εϊρηκας, σύ μέντοι μή πάντα θυμώ χρέο, μηδε πόλιν άρχαίην 
έςαναστήσης άναμάρτητον έούσαν καί τών πρότερον καί τών νύν 
εστεώτων. τά μεν γάρ πρότερον έγώ τε έπρηζα καί έγώ κεφαλή 
άναμάςας φέρω· τά δέ νύν παρεόντα Πακτύης γάρ έστι ό άδι- 
κέων, τώ σύ έπέτρεψας Σάρδις, ούτος δότω τοι δίκην. Λυδοίσι δε 
συγγνώμην έχων τάδε αύτοισι έπίταςον, ώς μήτε άποστέωσι 
μήτε δεινοί τοι έωσι" άπειπε μέν σφι πέμψας δπλα άρήια



követhez : «Nem félek olyan emberektől, a kik a város közepén ki
jelölnek egy helyet és ott összegyűlve egymást esküdözések mellett 
megcsalják. Ha egészséges leszek, nem az iónok bajait fogják ők meg
beszélni, hanem a magukét.» Kyros e szavait az összes görögökre 
értette, hogy piaczot rendeznek s ott adás-vevéssel foglalkoznak. 
Mert maguknak a perzsáknak nincs piaczi foglalkozásuk, s piaczot 
egyáltalában nem ismernek. Kyros azután a perzsa Tabalosra bízta 
Sardist ; Kroisosnak és a többi lydiaiaknak kincseit a lydiai Pak- 
tyes által elszállíttatta ; maga pedig Kroisost magánál tartva, Ag- 
hatanába vonult ; kevesebbre becsülte az iónokat, hogysem velük 
kezdjen először. Babylon volt ugyanis útjában, azután a baktriaiak, 
sakák és egyiptomiak. Ezek ellen maga vezette hadát ; az iónok 
ellen más hadvezért küldött.

Mikor Kyros elvonult Sardisból, Paktyes fellázította a lydiaia-154 
kát Tabalos és Kyros ellen s tengerre kelve, a mennyi kincs csak 
Sardisból nála volt, azon zsoldosokat bérelt, s a tengeren lakókat 
is rábeszélte, hogy vele harczoljanak. Majd Sardis ellen vonulva, 
Tabalost, kit a fellegvárba szorított, ostrom alá fogta. Kyros útköz-155 
ben meghallván a dolgot e szavakkal fordult Kroisoshoz : «Ugyan 
Kroisos, mikép fognak e dolgok rám nézve végződni ? A lydiaiak 
szemlátomást nem hagynak föl avval, hogy nekem és maguknak kel
lemetlenséget szerezzenek. Azon gondolkozom, vájjon nem volna-e 
a legjobb, ha őket rabszolgákká tenném. Mert eljárásom most ép 
úgy tűnik fel nekem, mintha valaki az apát megölné és fiát meg
kímélné. így én téged, ki apánál is többje vagy a lydiaiaknak, 
fogva viszlek magammal, maguknak a lydiaiaknak pedig átadom 
a várost, s azután csodálkozom, hogy ellenem támadnak ! » Kyros 
egészen őszintén beszélt ; de Kroisos félvén, hogy Sardist ' fel 
akaija dúlni, a következőkép válaszolt: «Habár bölcsen szóltál, 
mégse add át magad egészen haragodnak. Ne dúld fel ezt a régi 
várost, mely ártatlan mind az előbbi, mind a mostani események
ben. Ezelőtt én voltam a tettes, az én fejemre szállott is a csapás ; 
a mostaniakra nézve azonban Paktyes a bűnös ; ő reá bíztad Sardist, 
őt büntesd hát meg. Bocsáss meg a lydiaiaknak, s hogy se el ne pár
toljanak, se félelmesekké ne váljanak, add ki nekik a következő 
parancsot : tiltsd meg nekik követed által, hogy harczi fegyverek-
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μή έκτήσθαι, κέλευε δέ σφεας κιθώνάς τε υποδύνειν τοίσι ειμασε 
καί κοθόρνους ύποδέεσθαι, πρόειπε δ’ αυτοία; κιθαρίζειν τε καί 
ψάλλε ív καί καπηλεύειν παιδεύειν τούς παίδας. καί ταχέως σφέας, 
ώ βασιλεύ, γυναίκας άντ’ άνδρών δψεαι γεγονότας, ώστε ούδέν 

15? δεινοί τοι έσονται μή άποστέωσι. » Κροΐσος μέν δή ταύτά οι 
ΰπετίθετο, αίρετώτερα ταύτα ευρίσκων Λυδοϊσι ή άνδραποδισθέν- 
τας πρηθήναι σφέας, έπιστάμενος οτι ήν μή άςιόχρεον πρόφασιν 
προτείνη, ούκ άναπείσει μιν μεταβουλεύσασθαι, άρρωδέων δε μή 
καί ύστερον κοτέ οί Αυδοί, ήν το παρεύν υπεκδράμωσι, άποστάντες 
άπο τών Ιίερσέων άπόλωνται. Κύρος δέ ήσθείς τή υποθήκη καί 
ΰπείς Γής όργής εφη οί πείθεσθαι’ καλέσας δε Μαζάρεα άνδρα 
Μήδον, ταύτά τέ οί ένετείλατο προειπεϊν Λυδοϊσι τα ό Κροΐσος 
ΰπετίθετο, καί προς έςανδραποδίσασθαι τούς άλλους πάντας οΐ 
υ.ετά Λυδών επί Σάρδις έστρατεόσαντο, αυτόν δε Πακτόην πάντως 
ζώντα άγαγεΐν παρ’ έωυτόν.

157 "Ο μέν δή ταύτα έκ τής οδού έντειλάμενος άπήλαυνε ές 
ήθεα τά Ιίερσέων, Πακτύης δέ πυθόμενος άγχού είναι στρατόν 
έπ έωυτόν ιόντα, δείσας ο’ίχετο φεύγων ές Κόμην. Μαζάρης δέ ό 
Μήδος έλάσας επί τάς Σάρδις τού Κόρου στρατού μοίραν όσην 
δή κοτε έχων, ώς ούκ εύρε έτι έόντας τούς άμφί ΙΙακτόην εν 
Σάρδισι,πρώτα μέν τούς Λυδούς ήνάγκασε τάς Κόρου έντολάς έπι- 
τελέειν, εκ τούτου δέ κελευσμοσύνης Αυδοί τήν πάσαν δίαιταν τής 
ζόης μετέβαλον. Μαζάρης δέ μετά τούτο έ'πεμπε ες τήν Κόμην 
αγγέλους έκδιδόναι κελεύων Πακτόην οί δέ Κυμαίοι εγνωσαν 
συμβουλής πέρι ές θεόν άνοΐσαι τύν έν Βραγχίδησι. ήν γάρ 
αυτόθι μαντήιον έκ παλαιού ίδρυμένον, τώ Ίωνές τε πάντες 
καί Αίολέες έώθεσαν χράσθαι" ό δέ χώρος ουτος έστί τής 

158Μιλησίης υπέρ Ιΐανόρμου λιμένος. πέμψαντες ών οί Κυμαίοι 
ες τούς Βραγχίδας θεοπρόπους είρώτευν περί Πακτόην όκοίόν 
τι ποιέοντες θεοίσι μέλλοιεν χαριεΐσθαι. έπειρωτώσι δέ σφι 
ταύτα χρηστήριον έγένετο έκδιδόναι Πακτόην Πέρσησι. ταύτα 
δέ ώς άπενειχθέντα ήκουσαν οί Κυμαίοι, όρμέατο έκδιδό- 
ναι" Ορμημένου δέ ταύτη τού πλήθεος, Άριστόδικος ό Ήρα- 
κλείδεω άνήρ τών αστών έών δόκιμος έ'σχε μή ποιήσαι ταύτα 
Κυμαίους, άπιστέων τε τφ χρησμώ καί δοκέων τούς θεοπρόπους 
ού λέγειν άληθέως, ές ό το δεύτερον περί Πακτύεω έπειρησόμενοι
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kel ellássák magukat ; parancsold meg nekik, hogy ruhájukra kö
penyt is öltsenek és magas csizmákban járjanak ; rendeld el, hogy 
gyermekeiket cythera- és hárfajátékra és kereskedésre tanítsák.
Igv csakhamar meglátod, királyom, hogy a férfiak asszonyokká 
válnak, hogy semmikép sem lesznek félelmesek, és hogy nem fog
nak elpártolni.» Ezt a tanácsot adta Kroisos ; kívánatosabbnak 156 
találta ezt a lydiaiakra nézve, mint ha rabszolgák gyanánt el
adásra jutnának. Tudta, hogy ha nem ad ügyes okot, nem fogja 
Kvrost akaratának megváltoztatására bírni ; attól is félt, hogy egy
szer később a lydiaiak, ha a mostani veszélyt kikerülik is, a per
zsáktól elpártolva elpusztulhatnak. Kyrosnak tetszett a tanács, s 
engesztelődve azt mondta, hogy követni fogja szavait. Előhívta 
a méd Mazarest ; meghagyta neki, hogy hirdesse ki a lydiaiaknak, 
a. mit Kroisos tanácsolt ; mindazokat, a kik a lydiaiakkal Sardis 
ellen vonultak, vesse rabszolgaságba; magát Paktyest pedig min
denkép élve hozza el hozzá.

Ezt a parancsot kiadva, útközben perzsa földre vonúlt. Pák- 157 
tyes azonban értesülvén, hogy hadsereg közeledik ellene, félelmé
ben Kymébe menekült. A méd Mazarés Kyros seregének egy ré
szével, mely vezetésére volt bízva, Sardis ellen vonúlt ; de mint
hogy a Paktyes köré összegyűltöket már nem találta Sardisban, 
először a lydiaiakat Kyros parancsának teljesítésére kényszerí
tette ; s ezen parancs következtében a lydiaiak egész életmódjukat 
megváltoztatták. Mazares azután követeket küldött Kymébe és 
Paktyes kiadatását követelte. Kyme lakói elhatározták, hogy Bran- 
chidaiban tanácsot fognak kérni az istentől ; ott ugyanis egy ősrégi 
jóshely volt alapítva, s innen szoktak az iónok és seolok jóslatot 
kérni. Ez a hely Miletos birtoka a panormosi kikötőn túl. A kym e-158 

i beliek tehát jóslatkérőket küldtek Branchidaiba s megkérdezték, 
hogy mikép bánjanak az istenek kedve szerint Paktyessel. A jós
hely kérdésükre azt felelte, hogy Paktyest adják ki a perzsáknak.

! Mikor a kymebeliek e feleletet meghallották, ki is akarták adni, 
de az Aristodikos, Herakleides fia, egy tekintélyes polgár, beszó- 

j det tartott összegyűlt tömeg előtt, hogy ne tegyék ezt a kyme
beliek ; ő nem bízik a jóslatb in, s azt hiszi, hogy a jóslatkérők 
nem mondták meg az igazat. E miatt újra más jóslatkérők mén-
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159ηιααν άλλοι θερπρόποι, των καί Άριστόδικος ήν. άπικομένιυν δέ 
ές Βραγχίδας έχρηστηριάζετο έκ πάντων Άριστόδικος έπειρωτέων 
τάδε. «ώνα£, ήλθε παρ’ ήμεας ικέτης Πακτύης ό Λυδός, φεύγων 
θάνατον βίαιον προς Περσέων οι δέ μιν έξαιτεονται προεΐναι 
Κυμαίους κελεύοντες. ημείς δε δειμαίνοντες την ΙΙερσεων δύνα- 
μιν τον ικέτην ές τόδε ου τετολμήκαμεν έκδιδόναι, πριν άν το άπό 
σεύ ήμΐν δηλωθή άτρεκεως οκότερα ποιέωμεν.» δ μεν ταύτα 
έπειρώτα, δ δ’ αύτις τον αυτόν σφι χρησμόν έ'φαινε, κελεϋων 
έκδιδόναι Πακτύην Πέρσησι. προς ταύτα ό Άριστόδικος έκ προ- 
νοίης έποίεε τάδε· περιιών τον νηόν κύκλω έξαίρεε τους στρου- 
θοΰς καί άλλα οσα ήν νενοσσευμένα Ορνίθων γενεά έν τώ νηψ. 
ποιεοντος δέ αυτού ταύτα λέγεται φωνήν έκ τού άδυτου γενεσθαι 
φέρουσαν μεν προς τον Άριστόδικον, λεγουσαν δέ τάδε «άνοαιώτατε 
ανθρώπων, τί τάδε τολμάς ποιέειν ; τούς ίκετας μου έκ τού νηού κε- 
ραΐζεις;» Άριστόδικον δέ ούκ άπορήσαντα προς ταύτα είπεΐν «ώνας, 
αυτός μέν ουτω τοΐσι ικέτη σι βοηθεεις, Κυμαίους δέ κελεύεις τον 
ικέτην έκδιδόναι;» τον δέ αύτις άμείψασθαι τόίσιδε «ναι κελεύω, 
Τνα γε άσεβήσαντες θάσσον άπόλησθε, ώς μη τό λοιπόν περί ίκε- 

1 6 0 τέων έκδόσιος ελθητε έπί τό χρηστήριον.» ταύτα ώς άπενειχθέντα 
ήκουσαν οί Κυμαιοι,ού βουλόμενοι ούτε έκδόντες άπολέσθαι ούτε 
παρ’ έωυτοισι έχοντες πολιορκέεσθαι, έκπέμπουσι αυτόν ές Μυτι
λήνην. οί δέ Μυτιληναίοι έπιπέμποντος τού Μαζάρεος αγγελίας 
έκδιδόναι τον ΓΙακτύην παρεσκευάζοντο έπί μίσθιο όσιο δή· ού γάρ 
εχω τούτο γε είπεΐν άτρεκεως- ού γάρ έτελεώθη. Κυμαϊοι γάρ ώς 
εμαθον ταύτα πρησσόμενα έκ των Μυτιληναίων, πέμψαντες πλοΐον 
ές Λέσβον έκκομίζουσι Πακτύην ές Χίον, ένθεύτεν δέ ές ίρού 
Άθηναίης πολιούχου άποσπασθείς υπό Χίων έ£εδόθη· έςεδοσαν 
δέ οί Χΐοι έπί τφ Άταρνέι μισθψ. τού δέ Άταρνέος τούτου έστί 
χώρος τής Μυσίης, Λέσβου άντίος. ΙΙακτύην μέν νυν παραδεξά- 
μενοι οί Πέρσαι είχον έν φυλακή, θελοντες Κύρω άποδεςαι. ήν 
δέ χρόνος ούτος ούκ ολίγος γινόμενος, δτε Χίων ούδείς έκ τού 
Άταρνέος τούτου ούτε ούλάς κριθεων πρόχυσιν έποιέετο θεών 
ούδενί ούτε πέμματα έπέσσετο καρπού τού ένθεύτεν, άπείχετό τε 
τών πάντων ίρών τά πάντα έκ τής χώρης ταύτης γινόμενα.



tek Paktyesről kérdést tenni, s köztük volt Aristodikos is. Meg-159 
érkezvén Brancliidaiba, közülük Aristodikos övvel a kérdéssel kért 
jóslatot: «Uram! esdeklő gyanánt jött hozzánk a lydiai Paktyes, 
hogy kikerülje perzsa részről az erőszakos halált. Azok most kiké
rik, s azt követelik Kyme lakóitól, hogy bocsássák el. Mi ugyan félünk 
a perzsák hatalmától, de nem merjük addig kiadni az esdeklőt, 
míg te nekünk világosan Id nem jelented, hogy mikép járjunk 
el. » E kérdésre a jóslat ismét azt jelentette ki, s arra buzdította 
•őket, hogy Paktyest adják ki a perzsáknak. Erre Aristodikos föltett 
szándékkal a következőkép cselekedett : körüljárta a templomot, 
összefogta a verebeket, valamint mindazon madarakat, melyek a 
templomban fészket raktak. Ezen foglalkozása közben a hagyo
mány szerint Aristodikost szólító hang jött ki a szentélyből, mely 
így szólt : «Szentségtelen ember! mi vakmerőséget mívelsz itt ? Vé- 
denczeimet rablód el templomomból ! » Aristodikos azonban nem 
jött zavarba és így felelt : «0 uram, magad így őrződ védenczeidet, s 
mégis azt parancsolod a kymebelieknek, hogy adják ki az esdek
lőt !» S erre ismét a következő válasz hangzott: «Igen, parancso
lom, hogy azután vétketekkel hamarább elpusztuljatok, s hogy 
ezután esdeklők kiadása ügyében ne jöjjetek jóslatot kérni.» Mikor 160 
a kymebeliek e feleletet meghallották, nem akartak Paktyes 
kiadása következtében elveszni, sem pedig maradása által ostro
mot szenvedni ; tehát Mytilenebe küldötték. Mytilene lakói, mikor 
Mazares követeket küldött hozzájuk, készeknek nyilatkoztak bizo
nyos összegért Paktyest kiadni ; határozottan azonban nem mond
hatom meg, hogy mennyiért, mert a dolog nem történt meg.
A kymebeliek ugyanis értesülvén a mytileneiek szándékáról, hajót 
küldtek Lesbosba és Paktyest Chiosba szállították ; de ő itt 
Athene Poliuchos121 templomából kivonszolva a chiosiakáltal kiada
tott. A chiosiak e kiadásért az atarneusi területet kapták jutalmul.
Ez az atarneusi terület Mysiában van, Lesbossal szemben.' Pak
tyest a perzsák megkerítve, őrizet alatt tartották, mert Kyros ke
zébe akarták szolgáltatni. Sok ideig tartott ezután, hogy egy 
chiosi sem szórt árpaszemet egy istennek, sem atarneusi termésből, 
sem innenvaló gabonából nem sütött süteményt. Minden áldozat
nál tartózkodtak attól, a mi ezen a földön termett.
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■161 Χίοι μέν νον Πακτύην έξέδοσαν* Μαζάρης δέ μετά ταύτα 
έστρατεύετο έπί τούς συμπολιορκήσαντας Τάβαλον, καί τούτο μέν 
ΓΙριηνέας έξηνδραποδίσατο, τούτο δέ Μαιάνδρου πεδίον παν έπέ- 

162δραμε ληίην ποιεύμενος τώ στρατψ, Μαγνησίην τε ωσαύτως, μετά 
δέ ταύτα αύτίκα νούσω τελευτά' άποθανόντος δέ τούτου, Αρπα- 
γος κατέβη διάδοχος της στρατηγίης, γένος καί αυτός έών Μηδος, 
τον ό Μήδων βασιλεύς Αστυάγης άνόμψ τραπέζη έδαισε, ό τώ 
Κύριο τήν βασιληίην συγκατεργασάμενος. ούτος ώνήρ τότε ύπύ 
Κύρου στρατηγός αποδεχθείς ώς άπίκετο ές τήν Ίωνίην, αιρεε 
τάς πόλιας χώμασί' δκως γάρ τειχήρεας ποιήσειε, το ένθεύτεν 

, g3  κώματα χών προς τά τείχεα έπόρθεε. πρώτη δέ Φιυκαίη Ίωνίης 
έπεχείρησε. οι δέ Φωκαιέες ούτοι ναυτιλίηαι μακρήσι πρώτοι 
Ελλήνων έχρήσαντο, καί τόν τε Άδρίην καί τήν Τυρσηνίην 
καί τήν Ίβηρίην καί τον Ταρτησσύν ούτοι είσί οί καταδέ- 
ςαντες* έναυτίλλοντο δέ ού στρογγύλησι νηυσί άλλα πεντηκον- 
τέροισι. άπικόμενοι δέ ές τον ϊαρτησσόν προσφιλέες έγέ- 
νοντο τι]> βασιλέι των Ταρτησσίων, τώ ούνομα μέν ήν Αργαν- 
θώνιος, έτυράννευσε δέ Ταρτησσού δγδώκοντα έ’τεα, έβίωσε δέ 
πάντα είκοσι καί εκατόν, τούτω δή τώ άνδρί προσφιλέες οι 
Φωκαιέες ούτω δή τι έγένοντο, ώς τά μέν πρώτα σφέας έκλιπόν- 
τας Ίωνίην έκέλευε τής έωυτοϋ χώρης οίκήσαι οκού βούλονται* 
μετά δέ ώς τούτο γε ούκ έπειθε τούς Φωκαιέας, ο δέ πυθόμενος 
τον Μήδον παρ' αυτών ώς αύςοιτο, έδίδου σφι χρήματα τείχος 
περιβαλέσθαι τήν πόλιν, έδίδου δέ άφειδέως* καί γάρ καί ή πε
ρίοδος τού τείχεος ούκ ολίγοι στάδιοι είσί, τούτο δέ παν λί
θων μεγάλων καί εύ συναρμοσμένων, τύ μέν δή τείχος τοΐσι 

164φωκαιέυσι τρόπω τοιώδε έςεποιήθη. ό δέ Αρπαγος ώς έπήλασε 
τήν στρατιήν, έπολιόρκεε αυτούς, προϊσχόμενος έπεα ώς οί 
καταχρά εί βούλονται Φωκαιέες προμαχεώνα ένα μούνον τού 
τείχεος έρεϊψαι καί οίκημα εν κατιρώσαι. οί δέ Φωκαιέες περιη- 
μεκτέοντες τή δουλοσύνη έφασαν θέλειν βουλεύσασθαι ήμέρην 
μίαν καί έπειτα υποκρινέεσθαι* έν ω δέ βρυλεύονται αυτοί, άπα· 
γαγεΐν εκείνον έκέλευον τήν στρατιήν από τού τείχεος. ό δ’ ”Άρπά
γος έφη είδέναι μέν εύ τα έκεΐνοι μέλλοιεν ποιέειν, όμως δέ 
σφι παριέναι βουλεύσασθαι. έν ω ών ο "Αρπαγος άπδ τού τεί
χεος άπήγαγε τήν στρατιήν, οί Φωκαιέες έν τούτω κατασπάσαν- 
τες τάς πεντηκοντέρους, εσθέμενοι τέκνα καί γυναίκας καί έπιπλα 
πάντα, προς δέ καί τά έκ αγάλματα τα των ίρών καί τά άλλα



Mikor a cliiosiak már kiadták volt Paktyest, Mazares a Taba-161 
lost ostromlók ellen vonult. Priene lakóit rabszolgaságba hur- 
czolta, s a Maiandrosnak egész völgyét zsákmányul engedte át a 
katonáknak, úgy járta be ; ép így tett Magnesiával is. Ezután hir
telen megbetegedett és meghalt. Ennek halála után Harpagosra 162 
szállott a hadsereg vezérlete, ki maga is méd származású volt, a 
kit Astyages, a méd király, istentelen lakomával vendégelt meg, s 
a ki Kyrosnak a királyság elnyerésében segédkezett. Mikor ez a 
Kyros által vezérré kinevezett férfiú Ioniába jött, a városokat föld- · 
sánczok által vette be. Mert a mint a polgárokat a falak közé 
tudta szorítani, sánezokat rakva, ostromolta a várat. Ioniában 
először Phokaiát támadta meg. Ezek a phokaiaiak először tettek 163 
nagy hajóutakat a görögök közül ; ők fedezdék fel az Adriát, Tyr- 
rlieniát, Ibériát és Tartessost.122 De nem kerek hajókon utaz
tak, hanem ötvenevezősökkel. Tartessosban nagyon megkedvelte 
őket a tartessosiak királya, kit Aganthoniosnak hívtak ; nyolcz- 
van évig uralkodott Tartessosban, összesen pedig százhúsz évig 
élt. Olyannyira kedvesek lettek a phokaiaiak ennek az ember
nek, hogy először arra buzdította őket, hagyják oda Ioniát és tele
pedjenek le az ő országában, a hol csak akarnak ; később pedig, 
hogy a phokaiaiakat nem tudta erre rábírni, s általuk megtudta, 
mily rohamosan nő a méd hatalom, sok pénzt adott nekik, 
hogy a város köré falakat építsenek. Ajándéka roppant nagy lehe
tett, mert a falnak kerülete nem kevés stadiumnyi, s az egész nagy 
kövekből ügyesen van összerakva. Ilyen módon épült fel a pho
kaiaiak fala. Harpagos megindította hadát és ostrom alá vette őket ; 164 
megizente, hogy megelégszik, ha a phokaiaiak csupán egy bástyát 
rontanak le és egy házat szentelnek föl. A phokaiaiak irtózván a 
rabszolgaságtól, azt mondták, hogy tanácskozni akarnak egy 
napig, s csak azután mondanak feleletet ; ő azonban tanácskozá
suk ideje alatt a falak alól vezesse el seregét. Harpagos azt mondá, 
hogy ő ugyan tudja, mit akarnak tenni ; mégis megengedi nekik, 
hogy tanácskozzanak. Mialatt tehál Harpagos a falak alól elvezette 
seregét, addig a phokaiaiak a tengerre vonták ötvenevezőseiket, 
elhelyezték bennök gyermekeiket, feleségeiket, ingó jószágaikat, 
azonkívül a templomokból a szobrokat és a többi ajándéktárgya-
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αναθήματα, χωρίς ο τι χαλκός ή λίθος ή γραφή ήν, τα δα αλλά 
πάντα έσθέντες καί αυτοί έσβάντες έ'πλεον επί Χίου, τήν δε Φω-

165καίην έρημωθεΐσαν άνδρών εσχον οί ΓΙέρσαι. οί δέ Φωκαιέες, επείτε 
σφι Xtot. τάς νήσους τάς Οίνούσσας καλεομένας ούκ έβούλοντα 
ώνευμένοισι πωλέειν, δειμαίνοντες μή αϊ μέν έμπόριον γένωνται, ή 
δε αυτών νήσος άποκληισθή τούτου είνεκα, προς ταΰτα οί Φωκαιέες 
έστέλλοντο ές Κύρνον' εν γάρ τή Κύρνφ είκοσι ετεσι πρότερον 
τούτων έκ θεοπροπίου άνεστήσαντο πόλιν, τή ουνομα ήν Άλαλίη. 
Αργανθώνιος δέ τηνικαύτα ήδη τετελευτήκεε. στελλόμενοι δέ επί. 
τήν Κύρνον, πρώτα καταπλεύσαντες ές τήν Φωκαίην κατεφόνευ- 
σαν τών Περσέων τήν φυλακήν, ή έφρούρεε παραδεξαμένη παρά 
Αρπάγου τήν πόλιν. μετά δέ, ως τούτο σφι έξέργαστο, έποιήσαντο 
ίσχυράς κατάρας τφ υπολειπομένφ έωυτών τού στόλου, προς δέ ταύ- 
τησι καί μύδρον σιδήρεον κατεπόντωσαν καί ώμοσαν μή πριν ές 
Φωκαίην ήξειν πριν ή τον μύδρον τούτον άναφανήναι. στελλομένων 
δέ αυτών επί τήν Κύρνον, υπέρ ήμίσεας τών αστών ελαβε πόθος τε 
καί οίκτος τής πόλιος καί τών ήθέων τής χώρης, ψευδόρκιοι δέ 
γενόμενοι άπέπλεον όπίσω ές τήν Φωκαίην. ο? δέ αυτών το ορκιον

166 έφύλασσον, άερθέντες έκ τών Οίνουσσέων έ'πλεον. έπείτε δέ ές τήν 
Κύρνον άπίκοντο, οίκεον κοινή μετά τών πρότερον άπικομένων έπ~ 
ετεα πέντε, καί ίρά ένιδρύσαντο. καί ήγον γάρ δή καί εφερον τούς 
περίοικους άπαντας, στρατεύονται ίων] έπ’ αυτούς κοινω λόγω χρη- 
σάμενοι Τυρσηνοί καί Καρχηδόνιοι, νηυσί έκάτεροι εξήκοντα, οί δέ 
Φωκαιέες πληρώσαντες καί αυτοί τα πλΐοα, έόντα αριθμόν εξή
κοντα, άντίαζον ές το Σαρδόνιον καλεόμενον πέλαγος, συμμισγόντων 
δέ τή ναυμαχίη Κάδμείη τις νίκη τοΐσι Φωκαιεύσι έγένετο" αί μέν 
γάρ τεσσεράκοντά σφι νέες διεφθάρησαν, αί δέ είκοσι αί περιεού- 
σαι ήσαν άχρηστοι" άπεστράφατο γάρ τούς έμβόλους. καταπλώσαν- 
τες δέ ές τήν Άλαλίην άνέλαβον τα τέκνα καί τάς γυναίκας καί 
τήν άλλην κτήσιν όσην οίαί τε έγίνοντο αί νέες σφι άγειν, καί

167 επειτα άπέντες τήν Κύρνον επλεον ές Ρήγιον. τών δέ διαφθα- 
ρειαέων νεών τούς άνδρας οι τε Καρχηδόνιοι καί οί Τυρσηνοί.... 
ελαχόν τε αυτών πολλώ πλείστους καί τούτους έξαγαγόντες κα- 
τέλευσαν. μετά δέ Άγυλλαίοισι πάντα τα παριόντα τον χώρον, έν 
τιΐ) οί Φωκαιέες καταλευσθέντες έκέατο, έγίνετο διάστροφα καί 
εμπηρα καί άπόπληκτα, ομοίως πρόβατα καί υποζύγια καί άνθρω
ποι. οί δέ Άγυλλαϊοι ές Δελφούς έπεμπον βουλόμενοι άκέσασθαι 
τήν άμαρτάδα. ή δέ Πυθίη σφέας έκέλευσε ποιέειν τα καί 
νύν οί Άγυλλαϊοι ετι έπιτελέουσι" καί γάρ έναγίζουσι σφι μεγά- 
λως καί αγώνα γυμνικύν καί ιππικόν έπιστάσι. καί ούτοι μέν τών
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kát, érez, kő és festmény kivételével mindent; majd maguk 
is beszállva Chiosba hajóztak. Az emberektől elhagyott Phokaiát 
elfoglalták a perzsák. Minthogy azonban a chiosiak az oinussai 165 
szigeteket123 nem akarták a megvenni szándékozó phokaiaiaknak 
eladni, attól félvén, hogy azok kereskedő helyekké válnak, s az ő 
szigetük e miatt a tengertől el lesz zárva, a phokaiaiak azután 
Kyrnosba hajóztak. Kyrnosban ugyanis már húsz évvel azelőtt alapí
tottak egy jóslat következtében várost, melynek Alália volt a neve. 
Arganthonios ekkor már nem élt. Kymos felé tartva először Pho- 
kaiához hajóztak, leölték a perzsa őrséget, a melyre Harpagos a 
várost bízta volt ; e tettük után nagy átkokat szórtak azokra, kik 
útjokból elmaradnak. Azután egy nagy vastömeget merítettek a 
tengerbe, s megesküdtek, hogy nem jönnek előbb Phokaiába, míg 
ez a tömeg felszínre nem kerül. De mikor Kyrnosba hajóztak, a 
polgároknak több mint fele sírva vágyakozott a város és a 
lakóhely után, s esküt szegve, visszahajóztak Phokaiába ; más ré
szük esküjökhöz híven tovahajóztak az oinussai szigetektől. Mikor 166 
Kyrnosban. letelepedtek, öt évig laktak együtt az előbb odajött 

I emberekkel és templomot is alapítottak. Minthogy azonban a 
szomszéd lakosoktól mindent elhajtottak és elvittek, a tyrrhenek 
ésk rthagóiak124 közösen megállapodtak, és hatvan· hatvan hajóval 
ellenük vonultak. A phokaiaiak is felszerelték hajóikat, számszerűit 
hatvanat, sa sardonia! tengerig elébük mentek.Összecsapván, a pho
kaiaiak kadmosi győzelmet arattak.125 Mert negyven hí jójuk tönkre
ment, a megmaradt húsz pedig hasznavehetetlenné vált, minthogy 
a hajóorrok hátragörbültek. Visszatérvén tehát Alaliába, gyerme
keiket, feleségeiket és egyéb vagyonukat, a mennyit hajóik elbír
tak, összeszedték, és Kyrnost odahagyván, Rhegionba hajóztak.
A tönkrejutott hajóknak embereit akarthagóiak és tyrrhenek leg- 167 
nagyobbrészt elfogták, haza vitték és megkövezték. Ezután az 

! agyllaiaknak azon a területen, a melyben a megkövezett phokaiaiak 
feküdtek, minden jószáguk nyomorék, hitvány és vézna lett ; juhok 
és marhák ép úgy, mint emberek. Az agyllaiak tehát Delphoiba 
küldtek és jóvá akarták tenni vétküket. A Pythia azt parancsolta 
nekik, a mit még most is teljesítenek az agyllaiak : nagy halotti 
áldozatokat hoznak, s toma- és lóversenyeket rendeznek. A pho-
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Φωκαιέων τοιούτφ μόρφ διεχρήσαντο, οί δέ αυτών ές το 'Ρήγιόν 
καταφυγόντες ένθεύτεν όρμώμενοι έκτήσαντο πόλιν γής της Οίνω- 
τρίης ταύτην ήτις νυν Τέλη καλέεται. έκτισαν ‘δέ ταύτην προς 
άνδρός ΙΙοσειδωνιήτεω μαθόντες ώς τον Κύρνον σφι ή Πυθίη 
εχρησε κτίσαι ήρων έόντα, άλλ’ ου την νήσον.

168 Φωκαίης μεν νυν περί της εν Ίωνίη ουτω έσχε, παραπλήσια 
δέ τούτοισι καί Τή’-ot έποιησαν. έπείτε γάρ σφεων είλε χώματι το 
τείχος Άρπαγος, έσβάντες πάντες ές τά πλοία οίχοντο πλέοντες 
επί τής Θρηίκης, καί ένθαυτα έκτισαν πόλιν νΑβδηρα, τήν πιότε
ρος τούτων Κλαζομένιος Τιμήσιος κτίσας ούκ άπόνητο, άλλ’ υπό 
Θρηίκων έςελασθείς τιμάς νυν υπό Τηίων των εν Αβδήροισι ώς 
ηρως έχει.

16!) Ουτοι μ,έν νυν Ίώνων μοΰνοι τήν δουλοσόνην ούκ ανεχόμενοι 
έξελιπον τάς πατρίδας· οί δ’ άλλοι νΙωνες πλήν Μιλησίων διά 
μάχης μεν άπίκοντο 'Αρπάγφ κατά περ οί έκλιπόντες, καί άνδρες 
έγένοντο άγαμοί περί τής εωυτοΰ έκαστος μαχόμενοι, εσσωθέντες 
δέ καί άλόντες εμενον κατά χώρην έκαστοι καί τα επιτασσόμενα 
έπετέλεον. Μιλήσιοι δέ, ώς καί πρότερόν μοι ε’ίρηται, αύτψ Κύρφ 
δρκιον ποιησάμενοι ήσυχιην ήγον. ουτιο δή το δεύτερον Ίωνίη 
εδεδούλωτο· ώς δε τούς εν τή ήπείρφ Ίωνας έχειρώσατο "Αρ- 
παγος, οί τάς νήσους εχοντες νΙωνες καταρρωδήσαντες ταυτα 
σφέας αυτούς έ’δοσαν Κύρφ.

170 Κεκακωμένων δε Ίώνων καί συλλεγομένων ούδέν ήσσον ές 
το Πανιώνιον, πυνθάνομαι γνώμην Βίαντα άνδρα Πριηνέα άποδέ- 
ςασίΐαι Ίωσι χρησιμωτάτην, τή εί έπείθοντο, παρείχε αν σφι 
εύδαιμονέειν 'Ελλήνων μάλιστα’ 8ς έκελευε κοινφ στόλφ Ίωνας 
άερθέντας πλέειν ές Σαρδώ καί έπειτα πόλιν μιαν κτίζειν πάντων 
Ίώνων, καί ουτω άπαλλαχθέντας σφεας δουλοσύνης ευδαιμονή- 
σειν, νήσων τε άπασέων μεγίστην νεμομένους καί άρχοντας άλλων 
μένουσι δέ σφι έν τή Ίωνίη ούκ έφη ένοράν έλευθερίην έτι έσο- 
μένην. αυτή μεν Βίαντος τού ΙΙριηνέος γνώμη έπί διεφθαρμένοισι 
Ίωσι γενομένη, χρηστή δε καί πριν ή διαφθαρήναι Ίωνίην 
Θάλεω άνδρός Μιλησίου έγένετο, το ανέκαθεν γένος Ιόντος Φοί- 
νικος, δς έκέλευε εν βουλευτήριον νΙωνας έκτήσθαι, το δε είναι 
έν Τέψ (Τέων γάρ μέσον είναι Ίωνίης), τάς δε άλλας πόλις
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kaiaiak iák ez a része tehát így veszett el, az innen Ehegionba me
nekülők pedig tovább menve, Oinotria földjén azt a várost alapí
tották, melyet most Hyelének hívnak. Ezt pedig azért alapí
tották, mert egy poseidoniai embertől megtudták, hogy a Pythia 
jóslatában Kymos alapítása alatt a hőst értette, nem pedig a 

j szigetet.126
Ez volt Ioniában Pliokaiának sorsa. Hasonlókép cselekedtek 168 

a teosiak is. Mert mikor Harpagos sánczaival bevette a falakat, \ 
mindnyájan hajóra szálltak, Thrákiába eveztek, és itt Abdera vá
rosát 127 alapították, melyet ugyan már előttük a klazomenaii Time- 
sios alapított volt, de nem vette hasznát, mert a thrákok kiűzték. 
Most az Abderában lakó teosiak hősük gyanánt tisztelik.

Az iónok közül csupán ezek hagyták el hazájukat, minthogy 169 
a rabszolgaságot nem tűrhették. A többi iónok a miletosiak kivé
telével ép úgy keveredtek háborúba Harpagossal, mint a kiván
dorlók, s mindegyikük saját városáért liarczolva, vitéz tetteket 
vittek véghez. De legyőzve és elfogva, hazájukban maradtak és 
teljesítették a parancsokat. A miletosiak azonban, miként már 
előbb kifejtettem, magával Kyrossal kötöttek szövetséget és így 
békét élveztek. így jutott Ionia másodszor szolgaságba.128 Mikor 
Harpagos a szárazföldön lakó iónokat legvőzte, a szigetlakó iónok 
félelmükben önként megadták magukat Kyrosnak.

Eossz sorsuk daczára az iónok ezután is csak összejöttek Pa-170 
nionionban, s hallomásom szerint a prienei Bias igen bölcs taná
csot adott nekik ; ezt követve, a legboldogabb emberek lehet
tek volna a görögök közt. Ugyanis arra buzdította az iónokat, 
hogy közösen útra kelve, hajózzanak Sardo szigetére, alapítsanak 
ott egy nagy várost az összes iónok számára ; így megszabadulnak 
a szolgaságtól, jólétben fognak a legnagyobb szigeten lakni, s a 
többiek fölött is uralkodhatnak ; míg ha itt maradnak Ioniában, 
nem hiszi, hogy valaha fölszabadulnak. Ez volt a prienei Biasnak 
tanácsa, melyet a tönkrejutott iónoknak adott. Bölcs volt az a ta
nács is, melyet Ioniának pusztulása előtt a miletosi Thales adott, 
a ki eredetileg pkoinikiai származású volt. Azt indítványozta, 
hogy szervezzenek Ioniában egy tanácsot, mely Teosban székel- 

 ̂ jen ; mert Teos Ioniának közepében fekszik ; a többi város lakos-

\
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οίκεομένας μηδέν ήσσον νομίζεσθαι κατά περ εί δήμοιτ
c LSV·

171 Ουτοι μέν δή σφι γνώμας το'.άσδε άπεδέξαντο. Αρπαγος δέ 
καταστρεψάμενος Ίωνίην έποιέετο στρατηίην έπί Κάρας καί Καυ- 
νίους καί Λυκίους, άμα άγόμενος καί ’Ίωνας καί Αίολέας. είσί 
δέ τούτων Κάρες μέν άπιγμένοι ές τήν ήπειρον εκ τών νήσων, το 
γάρ παλαιόν έόντες Μίνω κατήκοοι καί καλεόμενοι Λέλεγες είχον 
τάς νήσους, φόρον μέν οόδένα όποτελέοντες, οσον καί εγώ δυνατός. 
εϊμι επί μακρότατον έςικέσθαι άκοή· οΐ δέ, οκως Λ1 ίνιος δέοιτο, 
έπλήρουν οί τάς νέας, ατε δή Μίνω τε κατεστραμμένου γήν πολ- 
λήν καί ευτυχέοντος τώ πολέμιο, το Καρικόν ήν έθνος λογιμώ- 
τατον τών έθνέων απάντων κατά τούτον αμα τον χρόνον μακρώ 
μάλιστα, καί σφι τριξά εφευρήματα έγένετο τοΐσι οι "Ελληνες 
έχρήσαντο' καί γάρ επί τά κράνεα λόφους έπιδέεσθαι Κάρες είσί 
καταδέςαντες καί επί τάς ασπίδας τά σημήια ποιέεσθαι, καί 
όχανα άσπίσι αυτοί είσί οι ποιησάμενοι πρώτοι- τέως δέ άνει» 
οχάνων έφόρεον τάς ασπίδας πάντες οί περ έώθεσαν άσπίσι χρά- 
σθαι, τελαμώσι σκυτίνοισι οίηκίζοντες, περί τοΐσι αύχέσι τε καί 
τοΐσι άριστεροΐσι ώμοισι περικείμενοι, μετά δέ τούς Κάρας χρόνω 
ύστερον πολλιρ Δωριέες τε καί Ίωνες έξανέστησαν έκ τών νήσων, 
καί ουτω ές τήν ήπειρον άπίκοντο. κατά μέν δή Κάρας οίίτω ές 
τήν ήπειρον άπίκοντο. κατά μέν δή Κάρας ουτω Κρήτες λέγουσι 
γενέσθαι- ού μέντοι αυτοί γε ομολογέουσι τοότοισι οί Κάρες, αλλά 
νομίζουσι αυτοί έωυτούς είναι αυτόχθονας ήπειρώτας καί τώ ουνό- 
ματι τψ αυτφ αίεί διαχρεωμένους τψ περ νύν. άποδεικνύσι δέ έν 
Μυλάσοισι ΔιόςΚαρίου ίρόν άρχαίον, τούΜυσοΐσι μέν καί Λυδοΐσι 
μέτεστι ως κασιγνήτοισι έούσι τοΐσι Καρσί- τον γάρ Λυδόν καί τον 
Μυσόν λέγουσι είναι Καρός άδελφεοός- τούτοισι μέν δή μέτεστι, οσοι 
δέ έόντες άλλου έθνεος ομόγλωσσοι τοΐσι Καρσί έγένοντο, τοότοισι

172 δέ ου μέτα. οί δέ Καόνιοι αυτόχθονες δοκέειν έμοί είσί, αυτοί μέντοι 
έκ Κρήτης φασί είναι, προσκεχωρήκασι δέ γλώσσαν μέν προς τί> 
Καρικόν έθνος, ή οί Κάρες προς το Καυνικόν (τούτο γάρ ούκ έχω 
άτρεκέως διακρϊναι), νόμοισι δέ χρέωνται κεχωρισμένοισι πολλον 
τών τε άλλων ανθρώπων καί Καρών, τοΐσι γάρ κάλλιστον έστί κατ’ 
ήλικίην τε καί φιλότητα είλαδόν συγγίνεσθαι ές πόσιν, καί άνδράσι 
καί γυναιςί καί παισί. ίδρυθέντων δέ σφι ίρών ξεινικών, μετέπειτα 
ώς σφι άπέδοςε, έδοξε δέ τοΐσι πατρίοισι μούνον χράσθαι θεοΐσι, 
ένδόντες τά όπλα απαντες Καόνιοι ήβηδόν, τύπτοντες δόρασι τον 
ήέρα, μέχρι ουρών τών Καλυνδικών εΐποντο, καί έφασαν



Hágának azonban ép oly hatóságai legyenek, mintha külön közsé
get képeznének.12“

Ilyen tanácsokat adtak ezek. Harpagos Ioniának leigázása után 171 
a káriaiak, kauniaiak és lykiaiak ellen vezette hadát,13" s magá
val vitte az iónokat és asolokat is. Ezek közül a káriaiak szigetek- 
ró'l jöttek a szárazföldre. Mert régente Minos alattvalói voltak, és 
lelegek neve alatt bírták a szigeteket. Adót, a mennyire hallo
más után kifürkészhettem, nem fizettek ; de ha Minosnak szüksége 
volt rájuk, megtöltötték hajóit emberekkel. Minthogy pedig Minos 
sok földet elfoglalt és szerencsés háborúkat viselt, a káriaiak ab
ban az időben a legnagyobb tekintélyre tettek szert az összes népek 
között. Van nekik azonkívül három találmányuk, s ezeket átvették 
a görögök. A káriaiak találták fel, hogy a sisakokra forgókat tesz
nek, hogy a paizsokra jeleket vésnek, és ők alkalmaztak először 
fogókat a pajzsokra. Míg ugyanis a pajzsokat fogók nélkül viselték 
az emberek, a kik egyáltalában viselni szoktak, bőrszíjakkal irá
nyozták s nyakukra és balvállukra akasztották. Sokkal később 
ezután a dórok és iónok elűzték a szigetekről a kúriaiakat, és így 
jöttek a krétai hagyományok szerint a káriaiak a szárazföldre.
A káriaiak azonban másképen beszélnek. Azt hiszik, hogy ők szá
razföldi őslakók, s hogy mindig mostani nevükön hívták őket. 
Bizonyítékul hivatkoznak a kúriai Zeus ősi templomára Milasos- 
ban, melyből a mysiaiaknak és a lydiaiaknak, mint a káriaiak test
véreinek, részük van. A hagyomány szerint ugyanis Lydos és Mysos 
Kárnak testvérei voltak, s így nekik részük van benne, míg más
honnan származó népeknek, habár a kúriaiakkal egy nyelvet be
szélnek, nincs. A kauniusok szerintem őslakók, bár Krétából va-172 
lóknak mondják magukat.131 Nyelvjárásuk hasonlít a kúriaiakéhoz, 
vagy a kúriaiaké a kauniusokéhoz, -— ezt nem határozhatom meg 
pontosan — s egészen más szokások szerint élnek, mint a többi em
berek és a káriaiak. Náluk ugyanis nagyon szép dolog, ha kortársak 
vagy barátok, férfiak, asszonyok és gyermekek tömegestül összejön
nek inni. Idegen isteneknek építettek templomokat ; később azon
ban elhatározták, hogy csupán hazai isteneket imádnak, s az egész 
kauniusi fiatalság fegyvert öltött, s dárdáikkal a levegőbe csap
kodva a kalyndai hegyekig132 szaladtak ; azt mondták, hogy az
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173 έκβαλλε ív τούς ςεινικοός θεούς, καί ουτοι μέν τρόποισι τοιούτοισι 
χρέωνται, οι δέ Λύκ'.οι έκ Κρήτης τώρχαίον γεγόνασι (τήν γάρ 
Κρήτην ειχον το παλαιόν πάσαν βάρβαροι)· διενειχθέντων δε εν 
Κρήτη περί τής βασιληίης τών Ευρώπης παίδων Σαρπηδόνος τε 
καί Μίνιο, ώς έπεκράτησε τή στάσι Μίνως, έξήλασε αυτόν τε 
Σαρπηδόνα καί τούς στασιώτας αυτού, οι δέ άπωσθέντες άπίκοντο 
τής ’Ασίης ές γην τήν Μιλυάδα- τήν γάρ νυν Αύκιοι νέθονται, 
αυτή το παλαιόν ήν Μιλυάς, οί δέ Μιλύαι τότε Σολομοί έκαλέ- 
οντο, τέως μέν δή αυτών Σαρπηδών ήρχε, οΐ δέ έκαλέοντο τό πέρ 
τε ήνείκαντο ούνομα καί νυν ετι καλέονται υπό τών περίοικων οί 
Αύκιοι, Τερμίλαι' ώς δέ έζ Άθηνέων. Λύκος ό Πανδίονος, έςε- 
λασθείς καί ουτος υπό τού άδελφεού Αίγέος, άπίκετο ές τούς Τερ- 
μίλας παρά Σαρπηδόνα, ούτω δή κατά τού Λύκου τήν έπωνυμίην 
Αύκιοι άνά χρόνον έκλήθησάν. νόμοισι δέ τα μέν Κρητικοΐοι τα 
δέ Καρικοίσι χρέωνται. εν δέ τόδε ίδιον νενομίκασι καί ούδαμοΐσι 
άλλοισι συμφέρονται άνθρώπων* καλέουσι από τών μητέρων έωυ- 
τούς καί ούκί άπό τών πατέρων, ειρομ,ένου δέ ετέρου τον πλησίον 
τίς είη, καταλέγει έωυτύν μητρόθεν καί τής μητρός άνανεμέεται 
τάς μητέρας, καί ήν μέν γε γυνή άστή δόύλφ συνοικήση, γενναία 
τα τέκνα νενόμισται- ήν δέ άνήρ αστός καί è πρώτος αυτών γυ
ναίκα ςείνην ή παλλακήν Ιχη, ατιμα τα τέκνα γίνεται.

174 Οί μέν νυν Κάρες ούδέν λαμπρόν εργον άποδεςάμενοι έδου- 
λώθησαν υπό Αρπάγου, ούτε αυτοί οί Κάρες άποδεςάμενοι 
ούδέν, ούτε οσοι Ελλήνων ταύτην τήν χώρην οίκέουσι- οικέ- 
ουσι δέ καί άλλοι καί Λακεδαιμονίων αποικοι Κνίδιοι' ο? τής 
χώρης τής σφετέρης τετραμμένης ές πόντον, τό δή Τριόπιον 
καλέεται, άργμένης δέ έκ τής Χερσονήσου τής Βυβασσίης, 
έούσης τε πάσης τής Κκιδίης πλήν όλίγης περιρρόου (τα μέν 
γάρ αυτής προς βορέην άνεμον ό Κεραμεικός κόλπος άπέργει, τά 
δέ προς νότον ή κατά Σύμην τε καί Ρόδον θάλασσα), τό ών δή 
ολίγον τούτο, έόν οσον τε έπί πέντε στάδια, ώρυσσον οί Κνίδιοι έν 
δσψ Άρπαγος τήν Ίωνίην κατεστρέφετο, βουλόμενοι νήσον τήν 
χώρην ποιήσαι. έντός δέ πασά σφι έγίνετο- τή γάρ ή Κνιδίη χώρη 
ές τήν ήπειρον τελευτή., ταύτη ό ισθμός έστιν τον ώρυσσον. καί 
δή πολλή χειρί έργαζομένων τών Κνιδίων, μάλλον γάρ τι καί θει- 
ότερον έφαίνοντο τιτρώσκεσθαι οί έργαζόμενοι τού οίκότος τά 
τε άλλα τού σώματος καί μάλιστα τά περί τούς οφθαλμούς 
θραυομένης τής πέτρης, επεμπον ές Δελφούς θεο πρόπους
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idegen isteneket űzik ki. Ilyen szokások uralkodnak ezeknél. 173 
A lykiaiak eredetileg Krétából származnak, mert Krétában régente 
egyáltalában csak barbárok laktak. Mikor Europének fiai, Sarpe
don és Minos, összevesztek Kréta királysága miatt, és a fel
kelésben Minos kerekedett fölül, magát Sarpedont és pártját 
kiűzte.133 Akikergetett nép Ázsiába jött Mylias földjére. Mert az a 
föld, a melyen most a lykiaiak laknak, régente Mylias vaia, a my- 
liaiakat pedig akkor solymusoknak nevezték. Míg Sarpedon ural
kodott fölöttük, a Krétából hozott nevet viselték, s a lykiaiakat 
a szomszédok még most is termyliaiaknak nevezik. Mikor pedig 
Lykos, Pandion fia, kit Aigeus testvére szintén kiűzött, Athénből 
Termilába jött Sarpedonhoz, idővel Lykos nevéről lykiaiaknak 
nevezték magukat. Részben krétai, részben káriai szokások szerint 
élnek ; egy szokásuk azonban eredeti, s az sehol más embereknél 
nem található, hogy anyjnk után nevezik magukat, és nem apjuk 
után. Ha egy ember a másikat kérdezi, hogy kicsoda : anyai nevét 
mondja meg és anyai őseit sorolja föl. Ha egy polgárnőnek férje 
rabszolga, gyermekeit nemeseknek tekintik ; de ha egy polgárnak, 
legyen bár az első, idegen származású vagy szolganeje van, gyer
mekei törvénytelenek.

A kúriaiakat, kik semmiféle vitéz tettet nem vittek véghez, 174 
szolgákká tette Harpagos ; mert sem ők, sem a többi görögök, a kik 
e vidéken laknak, nem mutatkoztak vitézeknek. Közöttük laknak a 
knidosiak is, Lakedaimon gyarmatosai, a kiknek földje a tenger 
felé fekszik és Triopion a neve. Minthogy ez Bubassia szigeténél 
kezdődik, s kevés föld kivételével vízzel van kerítve, — északra 
ugyanis a kerameikosi öböl zárja el, délre Syme, Rhodos felé pedig 
a tenger, — ezt a kis földet tehát, mely körülbelül öt stadiumnyi 
hosszú, mialatt Harpagos Ioniát leigázta, a knidosiak keresztül 
akarták ásni és így földjüket szigetté tenni. Nekifogtak az egész 
munkának s ott kezdtek ásni, a hol Knidia a szárazföldet" érinti 
s a hol a földszoros van. A mint azonban nagy buzgalommal dol
goztak a munkán, észrevették, hogy mikor sziklákat repesztenek, 
a szokottnál nagyobb mértékben és mintegy isteni akaratból 
megsérülnek a munkások, még pedig testük más részein is, de 
különösen a szemen. Azért tehát Delphoiba küldötték jóslatkérői-
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έπειρησομένους το άντίςοον. ή δε Πυ'θίη σφι, ώς αυτοί Κνίδιοι 
λέγουσι, χρά έν τριμέτριρ τόνοι τάδε.

ισθμόν δε αή πυργούτε μη δ’ ορύσσετε'
Ζευς γαρ κ’ εθηκε νήσον, ει κ’ εβούλετο*

Κνίδιοι μέν ταύτα της Πυθίης χρησάσης τού τε ορύγματος 
έπαύσαντο καί Άρπάγφ έπιόντι σύν τώ στρατώ αμαχητί σφεας 
αύτούς παρέδοσαν.

175 Έσαν δε Πηδασεες οίκέοντες υπέρ Άλικαρνησσοδ μεσό- 
γαιαν, τοίσι δκως τι μέλλοι άνεπιτήδεον έσεσθαι, αύτοΐσί τε 
καί τοϊσι περιοίκοισι, ή ίρείη της Άθηναίης πώγωνα μέγαν 
ϊσχει. τρις σφι τούτο έγένετο. ουτοι τών περί Καρίην άνδρών 
μούνοί τε άντέσχον χρόνον Άρπάγψ καί πρήγματα πάρε αχόν 
πλείστα, όρος τειχίσαντες τφ οόνομα. έστί Λίδη.

17fi Πηδασεες μεν νυν χρόνω έξαιρέθησαν · Αόκιοι δέ, ώς ές 
το Ξάνθιον πεδίον ήλασε ό ’Άρπαγος τον στρατόν, έπεςιόντες 
καί μαχόμενοι ολίγοι προς πολλούς άρετάς άπεδείκνυντο, έσσω- 
θέντες δέ καί κατειληθέντες ές το άστυ συνήλισαν ές τήν άκρό- 
πολιν τάς τε γυναίκας καί τα τέκνα καί τά χρήματα καί τούς 
Οικέτας, καί έπειτα υπήψαν τήν άκρόπολιν πάσαν ταύτην καί- 
εσθαι. ταύτα δε ποιήσαντες καί σονομόσαντες όρκους δεινούς, 
έπεξελθόντες άπέθανον πάντες Ξάνθιοι μαχόμενοι. τών δε νυν 
Λυκίων φαμένων Ξανθίων είναι οί πολλοί, πλήν όγδώκοντα 
ίστιέων, είσί έπήλυδες· αί δέ ογδώκοντα ίστίαι αύται ετυχον 
τηνικαύτα έκδημέουσαι καί ουτω περιεγένοντο. τήν μέν δή Ξάν
θον ουτω εσχε ό "Αρπαγος, παραπλησίως δε καί τήν Καύνον 
έσχε- καί γάρ οί Καύνιοι τούς Λυκίους έμιμήσαντο τά πλέω.

177 Τά μέν νυν κάτω τής Άσίης ΓΆρπάγος ανάστατα έποίεε, 
τά δέ άνω αυτής αυτός Κύρος, παν έθνος καταστρεφόμενος 
καί ούδέν παριείς. τά μέν νυν αυτών πλέω παρήσομεν * τά δέ 
οί παρέσχε τε πόνον πλεΐστον καί άξιαπηγητότατα έστί, τούτων 
έπιμνήσομαι.

178 Κύρος έπείτε τά πάντα τής ηπείρου υποχείρια έποιήσατο, 
Άσσυρίοισι έπετίθετο. τής δέ Άσσυρίης έστί μέν κου καί άλλα 
πολίσματα μεγάλα πολλά, τό δέ όνομαστότατον καί ίσχυρότα- 
τον καί ένθα σφι Νίνου άναστάτου γενομένης τά βασιλήια κα- 
τεστήκεε, ήν Βαβυλών, έοϋσα τοιαύτη δή τις πόλις, κέεται 
έν πεδίψ μεγάλω, μέγαθος έούσα μέτωπον έκαστον είκοσι καί 
εκατόν σταδίων, έούσης τετραγώνου- ούτοι στάδιοι τής περιόδου
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két s megkérdezték, hogy mi az akadály. A Pythia, a mint maguk 
a knidosiak mondják, háromméretű versben a következő jóslatot 
mondta :

A földszorosra ne emelj tornyot, s ne áss ;
Ha Zeus akarja ezt : szigetté ő teszi.

A knidosiak a Pythiának e jóslatára fölhagytak az ásással és a se
regével ellenük vonuló Harpagosnak önként megadták magukat.

Halikarnassos fölött a szárazföld belsejében laktak a pedaso- 175 
siak. Valahányszor valami baj fenyegette őket és a szomszéd lako
sokat, Athene papnőjének mindig nagy szakálla nőtt. Ez háromszor 
történt meg velük. Kária lakosai közül csak ők álltak egy ideig 
ellen Harpagosnak, és sokat fáradoztak, hogy a hegyen, melyet 
Lidének hívnak, falakat vonjanak.

Idővel azonban a pedasosiak is legyőzettek. A lykiaiak, mikor 1 7 6  

Harpagos a xanthosi síkságra vezette seregét, kivonultak és kis szá
mukhoz képest nagyon vitézül harczoltak ; mindazonáltal legyő
zettek és a városba szorítva, feleségeiket, gyermekeiket, vagyonu
kat és szolgáikat a fellegvárba vitték ; azután felgyújtották a felleg
várat, mely azután egészen leégett. E tettük után a xanthosiak nagy 
esküt tettek, s kivonulva, mindnyájan elestek a harczban. A mos 
tani lykiaiak, a kik xanthosiaknak vallják magukat, nyolczvan csa
lád kivételével mind bevándorlók. Az a nyolczvan család akkor 
véletlenül nem volt a városban, és ekkép életben maradt. így fog
lalta el Harpagos Xanthost. Hasonló módon szerezte meg Kaunost 
is ; mert a kaunosiak mindenben utánozták a lykiaiakat.

-  Míg Harpagos Ázsiának délre eső részét hódította meg, addig 1 7 7  

maga Kyros az északit ; s egyet sem mellőzve, minden népet 
legyőzött. Ezeknek legtöbbjét nem fogom megemlíteni, s csak 
azokról emlékszem meg, melyek igen nagy munkát adtak neki és 
leginkább érdemlik meg a figyelmet.

Miután Kyros a szárazföldön minden népet alattvalójává tett, 178 
az assyriaiak ellen vonult.134 Assyriának sok más nagy városai van
nak, de a legnevezetesebb, a legerősebb, s a hol a Ninosnak lerom
bolása után a királyi palota is épült, Babylon vaia. Ennek képe 
körülbelül a következő : nagy síkságon fekszik, s négyszög alakjá
nak minden oldala százhúsz stadium hosszú; így a városnak kerü-
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τής πόλιος γίνονται συνάπαντες όγδώκοντα καί τετρακόσιοι.το μέν 
νυν μέγαθος τοσούτον έστί τού άστεος του Βαβυλωνίου, έκεκόσμητο 
δέ ώς ουδέν άλλο πόλισμα των ημείς ’ιδμεν. τάφρος μέν πρώτα 
μιν βαθέα τε καί ευρέακαί πλέη υδατος περιθέει, μετά δέ τείχος 
πεντήκοντα μέν πηχέων βασιληίων έόν το εύρος, ύψος δέ διηκοσίων 
πηχέων όέ δ βασιλήιος πήχυς του μέτριου έστί πήχεος μέζων τρισί

179 δακτύλυισι. δει δή με προς τούτοισι ετι φράσαι ινα τε έκ τής τάφρου 
ή γή αναισιμώθη, καί το τείχος οντινα τρόπον έργαστο ορόσσοντες 
άμα την τάφρον έπλίνθευον τήν γήν την έκ του ορύγματος έκφερο- 
μένην, έλκύσαντες δέ πλίνθους ίκανάς ώπτησαν αυτάς έν καμί- 
νοιάι* μετά δέ τέλματι χρεωμένοι άσφάλτω θερμή καί διά τριή- 
κοντα δόμων πλίνθου ταρσούς καλάμων διαστοιβάζοντες, έδειμαν 
πρώτα μέν τής τάφρου τά χείλεα, δεύτερα δέ αυτό τύ τείχος 
τον αυτόν τρόπον, έπάνω δέ τού τείχεος παρά τά έσχατα οική
ματα μουνόκωλα εδειμαν, τετραμμένα ές άλληλα" το μέσον δέ 
τών οικημάτων ελιπον τεθρίππψ περιέλασιν. πόλοι δέ ενεστάσι 
πέρις τού τείχεος εκατόν, χάλκεαι πάσαι, καί σταθμοί τε καί 
υπέρθυρα ωσαύτως, έ'στι δέ άλλη πόλις άπέχουσα οκτώ ήμε- 
ρέων όδόν από Βαβυλώνος· ’Ίς ούνομα αυτή, ένθα έστί ποτα
μός ού μέγας· *Ις καί τφ ποταμφ τό ούνομα" έσβάλλει δέ ούτος ές 
τόν Εϋφρήτην ποταμόν τό ρέεθρον. ούτος ών ό Ίς ποταμός αμα 
τώ ύδατι θρόμβους ασφάλτου άναδιδοΐ πολλούς, ένθεν ή άσφαλ·

180 τος ές τό έν Βαβυλώνι τείχος έκομίσθη. έτετείχιστο μέν νυν ή 
Βαβυλών τρόπω τοιφδε, έστι δέ δύο φάρσεα τής πόλιος. τό γάρ 
μέσον αυτής ποταμός διέργει, τφ ούνομα έστί Εύφρήτης, ρέει δέ 
ές Αρμενίων, εών μέγας καί βαθύς καί ταχύς* έςίει δέ ούτος 
ές τήν Ερυθρήν θάλασσαν, τό ών δή τείχος έκάτερον τούς άγκώ 
νας ές τόν ποταμόν έλήλαται. τό δέ από τούτου αί επικαμπαί παρά 
χείλος έκάτερον τού ποταμού αίμασιή πλίνθων οπτέων παρατείνει, 
τό δέ άστυ αυτό έόν πλήρες οίκιέων τριώροφων καί τετρωρόφων 
κατατέτμηται τάς οδούς ίθέας, τάς τε άλλας καί τάς έπικαρσίας 
τάς έπί τόν ποταμόν έχούσας. κατά δή ών έκάστην οδόν έν τή αί- 
μασιή τή παρά τόν ποταμόν πυλίδες έπήσαν, οσαι περ αί λαύραι, 
τοσαύται αριθμόν" ήσαν δέ καί αύται χάλκεαι. . . .  φέρουσαι καί

1Μ αύταί ές αυτόν τόν ποταμόν, τούτο μέν δή τό τείχος ιθώρης έστί, 
έτερον δέ έσωθεν τείχος περιθέει, ου πολλφ τεω ασθενέστερου 
τού ετέρου τείχεος, στεινότερον δέ. έν δέ φάρσεϊ έκατέρω τής πό
λιος έτετείχιστο έν μέσω έν τφ μέν τά βασιλήια περιβόλφ τε με- 
γάλω καί ίσχυρφ, έν δέ τφ έτέρω Λιός Βήλου ίρόν χαλκόπυλον, 
καί ές έμέ έτι τούτο έόν, δύο σταδίων πάντη, έόν τετράγωνον, 
έν μέσω δέ τού ίρού πύργος στερεός οίκοδόμηται, σταδίου καί



lete összesen négyszáznyolczvan stadium. Babylon városának tehát 
ekkora a nagysága ;135 s tudomásunk szerint úgy épült, miként egy 
más város sem. Először is egy mély, széles és vízzel telt csatorna 
foly körülötte ; falainak szélessége ötven királyi rőf,136 magassága 
pedig kétszáz rőf. A királyi rőf a rendes rőfnél még három ujjal 179 
hosszabb. Azt is el kell még mondanom, hogy mire használták föl 
a csatorna földjét, s hogy mikép épültek a falak. Kiásván a csator
nát, az így kikerült földet téglakészítésre használták fel, s mi
kor már elég téglát vetettek, kemenczékben kiégették. Tapasz 
gyanánt forró szurkot használtak, s minden harmincz téglaréteg 
fölé nádfonadékokat tömtek. így építették ki először a csatorna 
széleit, azután pedig ép ily módon a falakat. Fenn a falak szélein 
egymás átellenében emeletes házakat emeltek s a házak között 
négyes fogatnak elegendő hajtóútat hagytak. A falakon köröskörűl 
száz torony van, valamennyi érczböl, valamint az ajtók és a küszö
bök is. Egy másik város Babylontól nyolcz napnyi távolságra137 fek
szik, s ennek Is a neve ; mellette van egy kis folyó, melyet szintén 
Isnek hívnak. Ez a folyó az Euphratesbe ömlik és nagy szuroktöme
geket szolgáltat. Innen szállították a szurkot a babyloni falak építé
sére. Ilyetén módon épült Babylon. A város két részre oszlik, mert az 180 
Euphrates nevű folyam a középen elválasztja. Ez Armeniából ered, 
nagy, mély, sebes folyású és a Vörös tengerbe ömlik. A falak mind
két oldalon a folyamig terjednek görbületeikkel ; innen azután 
szögalakban a folyamnak mindkét partja mellett égetett téglafal 
húzódik tova. Maga a város három- és négyemeletes házakkal van 
tele, egyenes utczáktól átszelve, melyek ép úgy, mint a kereszt- 
útak, a folyamhoz vezetnek. Minden út mentében kis tornyok 
vannak a folyamra néző falakon, s ezeknek száma megfelel az utczá- 
kénak. Ezek mind érczből vannak és maguk is a folyamra néz
nek. Ez a fal mintegy pánczélul szolgál ; belül pedig egy második 181 
fal húzódik körül, mely nem sokkal gyengébb az előbbinél, de sző
kébb. A város mindkét részének közepén van egy-egy épület ; az 
egyikben a nagy és erős körfallal ellátott királyi palota, a másik
ban pedig Zeus Belosnak138 érczkapus szentélye, mely.még most is 
fennáll, s négyszögű kerülete minden oldalról két stadium hosszú.
A szentély közepéből egy kőtorony emelkedik ki, melynek széles-
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tò μήκος καί το εύρος, καί επί τούτφ τφ πύργφ άλλος πύργος 
έπιβέβηκε, καί ε'τερος μάλα επί τούτψ, μέχρι οό οκτώ πύργων, 
άνάβασις δέ ές αυτούς ε'ξωθεν κύκλω περί πάντας τούς πύργους 
εχουσα πεποίηται. μεσούντι δέ κου της άναβάσιος έστί καταγωγή 
τε καί θώκοι άμπαυστήριοι, έν τοΐσι κατίζοντες άμπαύονται οί 
αναβαίνοντες. έν δέ τφ τελευταίφ πύργω νηός επεστι μέγας' εν δε 
τφ νηψ κλίνη μεγάλη κέεται εύ έστρωμένη καί οί τράπεζα παρα- 
κέεται χρυσέη. άγαλμα δέ ούκ Ivi ουδέν αυτόθι ένιδρυμένον, ουδέ 
νύκτα ούδείς έναυλίζεται ανθρώπων δτι μή γυνή μούνη των έπιχω- 
ρίων, την αν δ θεός ε'ληται έκ πασέων, ως λέγουσι οί Χαλδαιοι 

182 εόντες ίρέες τούτου τού θεού, φασί δέ οί αυτοί ούτοι, εμοί μέν ού 
πιστά λέγοντες, τον θεόν αυτόν φοιτάν τε ές τον νηύν καί άμπαύε- 
σθαι επί της κλίνης, κατά περ έν Θήβησι τη σι Αίγυπτίησι κατά τον 
αυτόν τρόπον, ως λέγουσι οί Αιγύπτιοι' καί γάρ δή έκεΐθι κοιμά
ται έν τφ τού Διός τού Θηβαιέος γυνή, άμφότεραι δέ αυται λέγον
ται άνδρών ούδαμών ές όμιλίην φοιτάν καί κατά περ έν Πατά- 
ροισι τής Αυκίης ή πρόμαντις τού θεού έπεάν γένηται' ού γάρ ών 
αίεί έστι χρηστήριον αυτόθι' έπεάν δέ γένηται, τότε ών συγκατα- 

1 8 3 κληίεται τάς νύκτας εσω έν τφ νηφ. εστι δέ τού έν Βαβυλώνι ίρού 
καί άλλος κάτω νηός, ένθα άγαλμα μέγα τού Διός Svi κατήμενον 
χρύσεον, καί οί τράπεζα μεγάλη παρακέεται χρυσέη, καί το βά- 
θρον οί καί ό θρόνος χρύσεος έστί' καί ώς ελεγον οί Χαλδαιοι, 
ταλάντων όκτακοσίωΊ χρυσίου πεποίηται ταύτα. έ’ςω δέ τού 
νηού βωμός έστι χρύσεος. εστι δέ καί άλλος βωμός μέγας, 
οκού θύεται τά τέλεα των προβάτων έπί γάρ τού χρυσέου βωμού 
ούκ εξεστι θύειν δτι μή γαλαθηνά μούνα. έπί δέ τού μέζονος βω
μού καί καταγίζουσι λιβανωτού χίλια τάλαντα Ιτεος εκάστου οί 
Χαλδαιοι τότε έπεάν τήν δρτήν άγωσι τφ θεψ τούτφ. ήν δέ έν τφ 
τεμένεϊ τούτφ ετι τον χρόνον έκεΐνον καί άνδριάς δυώδεκα πηχέων 
στερεός' εγώ μέν μιν ούκ είδον, τά δέ λέγεται υπό Χαλδαίων, 
ταύτα λέγω, τούτφ τφ άνδριάντι Δαρεΐος μέν ό Τστάσπεος 
έπιβουλεύσας ούκ έτόλμησε λαβεϊν, Ξέρξης δέ ό Δαρείου 
ελαβε καί τον ίρέα άπέκτεινε άπαγορεύοντα μή κινέειν τον αν
δριάντα. τό μέν δή ίρόν τούτο ουτω κεκόσμηται, εστι δέ καί 
ίδια αναθήματα πολλά.

184 Τής δέ Βάβυλώνος ταύτης πολλοί μέν κου καί άλ
λοι έγένοντο βασιλέες, των έν τοίσι Ασσυρίοισι λόγοισι



sége és magassága egy stádium. Ezen a tornyon egy másik nyug
szik, ezen ismét egy harmadik, s így tovább, összesen nyolcz 
torony. A feljáró lépcsőzet kívül az összes tornyok körül van elhe
lyezve ;(a feljáratnak úgy közepe felé egy nyugvó hely van pihenő 
székekkel, s ezekre ülnek a felmászók pihenni. Az utolsó torony
ban van egy nagy templom, melybe egy magasra vetett ágyat tet
tek, mellé pedig egy aranyból készült asztalt. Istenkép azonban 
nincs felállítva, valamint éjjel egy ember sem lép ide be, csak egy 
benszülött asszony, kit az isten valamennyiök közül kiválasztott, 
így beszélik ezt a clialdaeusok,139 a kik ennek az istennek papjai. 
Ugyanezeknek állítása szerint, a melyet azonban nem hiszek, az 182 
isten éjjelenként eljő a templomba és lefekszik az ágyba. Hasonló 
történik az egyiptomiak szerint az egyiptomi Thebaiban is, mert 
itt is lefekszik egy asszony a thebaibeli Zeus templomában; s hír 
szerint egyikük sem megy semmiféle emberek társaságába. Ép így 
történik ez Lykiának Patara14“ nevű városában az istennek jósnőjé
vel, ha az isten megjelenik : mert itt nincs állandó jóshely. Ha 
azonban az isten megjelenik, akkor a jósnőt éjjelenként bezárják 
vele együtt a templomba. Ezen szentélyen kívül van még Baby- 183 
Ionban lejebb egy más templom is, melyben Zeusnak nagy arany
szobra ül ; mellette van egy nagy aranyasztal. A zsámoly és kar
szék szintén aranyból van verve. A clialdaeusok állítása szerint 
ezek nyolczszáz talentum aranyból készültek. A templomon kívül 
van egy aranyoltár ; van még egy más nagy oltár is, a melyen 
vén állatokat szoktak áldozni ; mert az aranyoltáron csupán szo
pós állatokat szabad áldozni. A nagyobbik oltáron a clialdaeusok 
évenként ezer talentum tömjént szoktak felfüstölni, mikor ennek 
az istennek az ünnepét ülik. Ezen a szent helyen Kyros korában 
még egv tizenkét rőf magas, aranyozott kőszobor is állott. Én már 
nem láttam, s csak azt mondom el, a mit a clialdaeusok beszélnek. 
Dareios, Hystaspes fia, el szerette volna ezt a szobrot vinni, de 
nem merte ; azonban Dareios fia, Xerxes, elvitette, sőt azt a papot, 
a ki a szobor elhurczolása ellen tiltakozott, megölte. Ezen szen
tély tehát így volt feldíszítve ; de volt még benne sok magán foga
dalmi ajándék is.

Ebben a Babylonban sok király uralkodott, s ezekről az assy-184
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μνήμην ποιήσομαι, οΐ τά τείχεά τε έπεκόσμησαν καί τά ίρά, έν’ 
δέ δή καί γυναίκες δύο. ή μ,έν πρότερον άρξασα, τής ύστερον 
γενεήσι πέντε πρότερον γενομένη, τή ούνομα ήν Σεμίραμις, αύτη 
μεν άπεδέςατο χώματα άνά το πεδίον έόντα άζιοθέητα" πρότερον 

185 δέ έώθεε ό ποταμός άνά το πεδίον παν πελάγιζε ιν. ή δέ δή δεύ
τερον γενομένη ταύτης βασίλεια, τή ούνομα ήν Νίτωκρις, αυτή 
δέ συνετωτέρη γενομένη τής πρότερον άρξάσης τούτο μέν μνημό
συνα έλίπετο τά εγώ άπηγήσομαι, τούτο δέ τήν Μήδων όρέουσα 
αρχήν μεγάλην τε καί ούκ άτρεμίζουσαν, άλλ’ άλλα τε άραιρη- 
μένα άστεα αυτοίσι, έν δέ δή καί τήν Νίνον, προεφυλάςατο οσα 
έδύνατο μάλιστα, πρώτα μέν τήν Εύφρήτην ποταμόν ρέοντα πρό
τερον ίθύν, δς σφε διά τής πόλιος μέσης ρέει, τούτον άνωθεν 
διώρυχας Ορύςασα ούτω δή τι έποίησε σκολιόν ώστε δή τρις ές 
τών τινα κωμέων των έν τή Άσσυρίη άπικνέεται ρέων τή δέ 
κώμη ούνομα έστί, ές τήν άπικνέεται ό Ευφρήτης, Άρδέρικκα. 
καί νύν οι αν κομίζωνται άπό τήσδε τής θαλάσσης ές Βαβυ
λώνα, καταπλέοντες τον Εύφρήτην ποταμόν τρις τε ές τήν 
αυτήν ταύτην κώμην παραγίνονται καί έν τρισί ήμέρησι. 
τούτο μέν δή τοιούτον έποίησε, χώμα δέ παρέχωσε παρ' 
έκάτερον τού ποταμού το χείλος άςιον θώματος μέγαθος καί 
ύψος δσον τι έστί. κατύπερθε δέ πολλψ Βαβυλώνος ώρυσσε 
έλυτρον λίμνη, ολίγον τι παρατείνουσα άπό τού ποταμού, βά
θος μέν ές το ύδωρ αίεί όρύσσουσα, εύρος δέ το περίμε
τρον αυτού ποιεύσα εϊκοσί τε καί τετρακοσίων σταδίων τον δέ 
ορυσσόμενον χούν έκ τούτου τού ορύγματος άναισίμου παρά τά 
χείλεα τού ποταμού παραχέουσα. έπείτε δέ οί δρώρυκτο, λί
γους άγαγομένη κρηπίδα κύκλιο περί αυτήν ήλασε. έποίεε δέ 
άμφότερα ταύτα, τόν τε ποταμόν σκολιόν καί το όρυγμα παν 
έλος, ως δ τε ποταμός βραδύτερος είή περί καμπάς πολλάς 
άγνύμενος, καί οί πλόοι έ'ωσι σκολιοί ές τήν Βαβυλώνα, εκ τε 
τών πλόων έκδέκηται περίοδος τής λίμνης μακρή. κατά τούτο 
δέ έργάζετο τής χώρης τή αί τε έσβολαί ήσαν καί τά σύν
τομα τής έκ Αϊήδων οδού, Τνα μή έπιμισγόμενοι οι Μήδοι έκ- 

jg(i μανθάνοιεν αυτής τά πρήγματα. ταύτα μέν δή έκ βάθεος 
περιεβάλετο, τοιήνδε δέ ές αυτών παρενθήκην έποιήσατο. 
τής πόλιος έούσης δύο φαρσέων, τού δέ ποταμού μέσον 
ε'χοντος, έπί τών πρότερον βασιλέων δκως τις έθέλοι έκ 
τού ετέρου φάρσεος ές τούτερον διαβήναι, χρήν πλοίφ δια- 
βαίνειν, καί ήν, ως έγώ δοκέω, οχληρόν τούτο, αύτη δέ καί



riai történetekben fogok megemlékezni ; de azok között, a kik a 
falakat és a templomokat építették, volt két asszony is. A ki előbb 
uralkodott, és a másiknál öt nemzedékkel előbb'élt, azt Semira- 
misnak hívták.1*1 Ez figyelemre méltó gátakat vonatott a síkságon 
át. Azelőtt a folyam az egész területet víz alá szokta volt borítani.
Az utána következő másik királynő, kinek Nitokris142 volt a neve, 185 
még okosabb volt elődjénél ; egyrészt emlékeket hagyott hátra, 
melyeket fel fogok sorolni, másrészt pedig látva, mily nagy és 
rettenthetetlen a médek hatalma, s hogy más városokon kívül 
még magát Ninost is elfoglalták, a lehető legnagyobb óvóintézke
déseket tette meg. Először is az Euphratesnek, mely városának 
közepén folyt át, azelőtt egyenes folyását felülről ásott csatornák
kal olyan görbévé változtatta, hogy. folyása közben Assyriának 
egyik falvát háromszor érinti. Ezt a falut, melyet az Euphrates így 
érint, Arderikkának hívják. Most tehát a földközi tenger felől 
Babylonba utazók, mikor az Euphratesbe eveznek, háromszor ér
nek ugyanazon egy faluhoz ; s ez három napba kerül. Mikor ezt így 
megtette, a folyamnak mindkét partján bámulatra méltó gátat 
emelt, olyan hosszú és magas volt ez. Jóval délre Babylontól egy 
tómedenczét ásatott, mely nem messze volt a folyamtól, és min
denütt oly mélyre volt ásva, a meddig a víz föl nem szivárgott.
E medencze térfogata négyszázhúsz stádiumot foglalt el. Az ezen 
ásatásból nyert földet a folyam partjainak feltöltésére használta.
Az ásás elvégzése után köröskörül kövekkel rakatta ki oldalait. 
Ezen két tettének, t. i. a folyam meggörbítésének és a mocsár 
ásatásának az volt a czélja, hogy a sok görbület által megtört 
folyam lassúbb folyású legyen, hogy görbe hajóút vezessen Baby
lonba, és hogy a tó körül még egy nagy kerülő várjon a hajókra,
S mindezt birodalmának abban a részében végeztette, a hol a be
járat van, s a hol az út Médiától a legrövidebb ; hogy így a médek 
ne érintkezzenek velük és ne kémleljék ki viszonyaikat. így dől- 
goztatott a föld mélyében s ennek folytán kerültek ki az említett 
mellékes művek is. — A városnak két része van, s ezeket a folyam 
választja el egymástól. Az előbbi királyok idejében tehát, ha va
laki az egyik városrészből a másikba akart átmenni, csak hajóval 
mehetett át. De ez, úgy hiszem, kellemetlen volt. Nitokris tehát a
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τούτο προείδε- έπείτε γάρ ώρυσσε το έ'λυτρον τη λίμνη, μνημόσυ- 
νον τόδε άλλο από τού ο. ο zoo έργου έλίπετο. έτάμνετο λίθους περι- 
μήκεας- ώς δέ οί ήσαν οί λίθοι έτοιμοι καί το χωρίον ορώρυκτο, 
έκτρέψασα του ποταμού τό ,ρέεθρον παν ές το ώρυσσε χωρίον, έν 
<j> έπίμπλατο τούτο, έν τούτω άπεξηρασμένου του αρχαίου ρεέθρου· 
τούτο μέν τα χείλεα τού ποταμού κατά την πόλιν καί τάς κατα- 
βάσιας τάς εκ τών πυλίδων ές τον ποταμόν φεροόσας Ανοικοδό
μησε πλίνθοισι οπτή σι κατά τον αυτόν λόγον τώ τείχεϊ τούτο δε 
κατά μέσην κου μάλιστα την πόλιν τοΐσι λίθοισι τούς ώρύξατο 
οίκοδόμεε γέφυραν, δέουσα τούς λίθους σιδήρφ τε καί μολύβδφ. 
έπιτείνεσκε δέ έπ’ αυτήν, οκως μέν ήμέρη γίνοιτο, ξύλα τετράγωνα, 
έπ’ ων τήν διάβασιν έποιεύντο οί Βαβυλώνιοι- τάς δέ νύκτας τά 
ξύλα ταύτα άπαιρέεσκον τούδε εΤνεκα, Τνα μή διαφοιτέοντες τάς 
νύκτας κλέπτοιεν παρ’ άλλήλων. ώς δέ τό τε ορυχθέν λίμνη πλή
ρης έγεγόνεε υπό τού ποταμού καί τά περί τήν γέφυραν έκεκό- 
σμητο, τον Ευφρήτην ποταμόν ές τά αρχαία ρέεθρα εκ της λίμνης 
έξήγαγε, καί ούτω το ορυχθέν έλος γενόμενον έκ δέον έδόκεε γε- 
γονέναι καί τοΐσι πολιήτησι γέφυρα ήν κατεσκευασμένη.

187 Ή δ’ αυτή αυτή βασίλεια καί απάτην τοιήνδε τινά έμηχανή- 
σατο. υπέρ τών μάλιστα λεωφόρων πυλέων τού άστεος τάφον έωυτη 
κατεσκευάσατο μετέωρον έπιπολής αυτέων τών πυλέων, ένεκόλαψε 
δέ ές τον τάφον γράμματα λέγοντα τάδε, «τών τις έμεύ ύστερον 
γινομένων Βαβυλώνος βασιλέων ήν σπανίση χρημάτων, άνοίξας 
τον τάφον λαβέτω όκόσα βούλεται χρήματα- μή μέντοι γε μή σπα- 
νίσας γε άλλως άνοιξη- ου γάρ άμεινον.» ουτος ό τάφος ήν άκί- 
νητος μέχρι ού ές Λαρείον περιήλθε ή βασιληίη- Δαρείφ δέ καί 
δεινόν έδόκεε είναι τησι πύλησι ταύτησι μηδέν χράσθαι, καί χρη
μάτων κειμένων καί αυτών τών χρημάτων έπικαλεομένων, μή ού 
λαβείν αυτά, τήσι δέ πύλησι ταύτησι ούδέν έχράτο τούδε εΤνεκα, 
ότι υπέρ κεφαλής οί έγίνετο ό νεκρός διεξελαύνοντι. άνοίξας δέ τον 
τάφον εύρε χρήματα μέν ού, τον δέ νεκρόν καί γράμματα λέγοντα 
τάδε- «εί μή άπληστος τε εας χρημάτων καί αισχροκερδής, οΰκ 
αν νεκρών θήκας άνέωγες.»

188 Λύτη μέν νυν ή βασίλεια τοιαύτη τις λέγεται γενέσθαι- ό 
δέ δή Κύρος έπί ταύτης της γυναικός τον παΐδα έστρατεύετο, 
έ'χοντά τε τού πατρός τού έωυτού τούνομα Ααβυνήτου καί τήν Ασ
συριών άρχήν. στρατεύεται δέ δή βασιλεύς ό μέγας καί σιτίοισι εύ 
έσκευασμένος έξ οϊκου καί προβάτοισι, καί δή καί ύδωρ άπο τού



következőkép gondoskodott : mikor már a tó számára a medencze 
ki volt ásva, ezzel a munkával kapcsolatosán a következő másik 
emléket liagyta hátra : hosszú köveket metszetett, s mikor a kövek 
már készen álltak és a hely is ki volt ásva, a folyamnak vizét mind 
a kiásott területre vezette, s mialatt ez megtelt, addig a folyam 
régi medre kiszáradt. Ekkor első sorban a folyamnak a városra 
néző partjai és a tornyokból a folyamba vezető lépcsők mentében 
égetett téglákból ép oly módon, mint a falépítésnél, új falat hú
zott ; azufán pedig a kiásott kövekkel a város közepe táján hidat 
épített, s a köveket vassal és ólommal kapcsolta össze. A hídra 
azután napkeltével négyszögű gerendákat tétetett, s így jártak át 
a babyloniak.143 Éjjel azonban a gerendákat mind eltávolították, 
nehogy éjjel átmenve egymást meglopják. Mikor pedig a kiásott 
medencze a folyam vizével megtelt és a híd építése befejeződött, 
az Euphrates folyamot a tóból a régi medrébe vezették. Ezzel a 
haszonnal járt terve szerint a mocsárnak kiásása, és így jutottak a 
polgárok a hídhoz.

Ugyanez a királynő tervezte a következő cselt is : a városnak 187 
leglátogatottabb kapuja fölött készíttette el a maga sírját, maga
san a kapuk fölött a levegőben ; sírjára pedig a következő feliratot 
vésette : «Ha valaki az utánam következő királyok közűi pénzsziik- 
ségbe jut, az nyissa ki síromat és vegyen belőle annyi kincset, a 
mennyit akar. De semmikép se nyissa fel, ha nincs rá szüksége ; 
mert az nem hoz reá áldást. » A sírt tehát nem is bántották, míg 
Dareios nem jutott a trónra. Dareiosnak nem tetszett, hogy ezt a 
kaput nem használhatja és hogy az ott levő kincseket, mikor azok 
magukat kínálják, ki ne vegye. Ezt a kaput azért nem használta 
senki, mert az átmenetnél feje fölött lett volna a halott. Ő tehát 
felnyitotta a sírt ; kincseket azonban nem talált benne, csak a 
holttestet és a következő sorokat : «Ha nem lettél volna telhetetlen 
és csúnya nyerészkedő, nem nyitottad volna fel a halottnak sírját. »

Ilyen volt a hagyomány szerint ez a királynő.144 Kyros 188 
hadseregét ennek az asszonynak a fia ellen vezette, a kit apja 
neve után Labynetosnak145 hívtak és Assyria királyságát örö

költe. A nagy király a háborúba úgy megy, hogy már otthon 
ellátják jól elkészített ételekkel és hússal ; sőt a vizet is a Susa
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Χοάσπεω ποταμού αμα άγεται τού παρά Σούσα ρέοντος, τού μρύ- 
νου πίνει βασιλεύ; καί άλλου ούδενός ποταμού, τούτου δε τού 
Χοάσπεω τού υδατος άπεψημένου πολλαί κάρτα αμαξαι τετράκυ- 
κλοι ήμιόνειαι κομίζουσαι έν άγγηίοισι άργυρέοισι επονται, οκη αν

189έλαύνη έκάστοτε. έπείτε δέ ό Κύρος πορευόμενος επί τήν Βαβυ
λώνα έγίνετο επί Γύνδη ποταμψ, τού αί μεν πηγαί έν Ματιηνοϊσι 
δρεσι, ρέει δέ διά Δαρδανέων, έκδιδοί δέ ές ετερον ποταμόν Τί
γρην, ό δέ παρά Ωπιν πόλιν ρέων ές τήν Ερυθρήν θάλασσαν έκδι- 
δοΐ' τούτον δή τον Γύνδην ποταμόν ώς διαβαίνειν έπειράτο ό Κύ
ρος εόντα νηυσιπέρητον, ενθαύτά οί τών τις ίρών ίππων τών λευκών 
όπό υβριος έσβάς ές τον ποταμόν διαβαίνειν έπειράτο, δ δέ μιν 
συμψήσας υποβρύχιον οίχώκεε φέρων. κάρτα τε δή έχαλέπαινε τώ 
ποταμφ ό Κύρος τούτο ύβρίσαντι, καί οί έπηπείλησε ουτω δή μιν 
άσθενέα ποιήσειν ώστε τού λοιπού καί γυναΐκάς μιν εύπετέως το 
γόνυ ού βρεχούσας διαβήσεσθαι. μετά δέ τήν απειλήν μετείς τήν 
επί Βαβυλώνα στράτευσιν διαίρεε τήν στρατιήν δίχα, διελών δέ 
κατέτεινε, σχοινοτενέας ύποδέξας διώρυχας ογδώκοντα καί εκατόν 
παρ' εκάτερον τό χείλος τού Γύνδεω τετραμμένας πάντα τρόπον, 
διατάςας δέ τον στρατόν ορύσσειν εκέλευε. οία δέ ομίλου πολλού 
εργαζομένου ήνετο μέν τό εργον, όμως μέντοι τήν θερείην πάσαν 
αυτού ταύτη διέτριψαν έργαζόμενοι.

190 'Ως δέ τόν Γύνδην ποταμόν έτίσατο Κύρος ές τριηκοσίας καί 
εξήκοντα διώρυχάς μιν διαλαβών, καί τό δεύτερον έαρ όπέλαμπε, 
ούτω δή ήλαυνε επί τήν Βαβυλώνα, οί δέ Βαβυλώνιοι έκστρατευ- 
σάμενοι έμενον αυτόν, έπεί δέ έγένετο έλαύνων άγχού τής πόλιος, 
συνέβαλόν τε οί Βαβυλώνιοι καί έσσωθέντες τή μάχη κατειλήθη- 
σαν ές τό αστυ. οία δέ έξεπιστάμενοι ετι πρότερον τόν Κόρον ούκ 
άτρεμίζοντα, άλλ’ όρέοντες αυτόν παντί έθνεϊ ομοίως έπιχειρέοντα, 
προεσάςαντο σιτία έτέων κάρτα πολλών, ένθαύτα ούτοι μέν λόγον 
είχον τής πολιορκίης ουδένα, Κύρος δέ άπορίησι ένείχετο, ατε χρό
νου τε εγγινομένου συχνού ανωτέρω τε ούδέν τών πρηγμάτων προ-

191 κοπτομένων. είτε δή ών άλλος οί άπορέοντι ύπεθήκατο,-είτε καί αυ
τός έμαθε τό ποιητέον οί ήν, έποίεε δή τοιόνδε. τάςας τήν στρατιήν 
άπασαν ές εμβολής τού ποταμού, τη ές τήν πόλιν έσβάλλει, καί 
δπισθε αύτις τής πόλιος τάξας ετέρους, τη έξίει εκ τής πόλιος ό 
ποταμός, προειπε τώ στρατφ, όταν διαβατόν τό ρέεθρον ιδωνται 
γενόμενον, έσιέναι ταύτη ές τήν πόλιν. ουτω τε δή τάςας καί κατά 
ταύτα παραινέσας άπήλαυνε αυτός συν τώ άχρηίφ τού στρατού, 
άπικόμενος δέ έπί τήν λίμνην, τά περ ή τών Βαβυλωνίου



mellett folyó Choaspesből144 merítik ; csak ebből iszik a király, más 
folyóból nem. Ennek a Choaspesnek felforralt vizét igen sok négy
kerekű öszvérszekér szállítja ezüst edényben, bárhová vonul is a 189 
király. Mikor Kyros Babylon elleni liadmenetében a Gyndes folyó
hoz ért,141 melynek forrásai a matienai hegyekben vannak,s a dar- 
danusok földjén keresztül egy más folyamba, a Tigrisbe ömlik — 
ez pedig Opis városa mellett elhaladván, a Vörös tengerbe szakad 
— ezen a Gyndes folyón, mely hajózható volt, át akart vonulni ; 
azonban szent fehér lovainak egyike megvadulván a folyóba ugrott 
és át akarta úszni ; a folyó magával sodorta s tova vitte. Kyros e 
miatt nagyon megharagudott a féktelen folyóra ; megfenyegette, 
hogy oly szelíddé fogja tenni, hogy a jövőben asszonyok is köny- 
nyen, még térdük megnedvesítése nélkül is átmehetnek rajta. 
Fenyegető szavai után elhalasztotta Babylon elleni hadmenetét. 
Seregét két részre osztotta, s azután aGyndesnek mindkét partján 
minden irányban száznyolczvan egyenes árkot jelölt ki ; felosztotta 
seregét, s elrendelte az ásást. Habár nagy tömeg dolgozott és 
haladt a munka : mégis az egész, nyarat ott töltötték mun
kában.148

így állott bosszút Kyros a Gyndes folyón, háromszáz 190 
hatvan csatornát vezetvén belőle. Majd a második tavasz nyil- 
takor Babylon ellen indúlt. A babyloniak kivonúlva várták őt, 
s mikor már közel ért a városhoz, összecsaptak. De a babyloniak 
vereséget szenvedtek és beszorúltak a városba. Minthogy azonban 
már előbb is tudták, hogy Kyros nem nyugszik, s látták, hogy 
minden népet egymásután leigáz : igen sok évre ellátták magukat 
élelmi szerekkel. így tehát nem sokat törődtek az ostrommal. 
Kyros azonban nagy zavarba jött, hogy oly sok idő múlik s a dolog 
még sem halad előre. Akár más adott neki azután zavarában taná-191 
csőt, akár maga találta el, hogy mi a teendő, a következőkép csele
kedett : seregének egy részét oda állította, a hol a folyam a városba 
befolyik, másik részét pedig oda, a hol a folyam kijő a városból ; 
s megparancsolta nekik, hogy ha átgázolhatónak látják majd a 
folyamot, hatoljanak be a városba. így rendelkezett s maga buzdító 
szavai után seregének hitvány részével tova vonúlt. Mikor pedig 
elérkezett a tóhoz, másodszor ő tette meg ugyanazt, a mit a baby-
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βασίλεια έποίησε κατά τε τον ποταμόν καί κατά τήν λίμνην, έποίεε 
καί ό Κύρος ετερα τοιαύτα- τον γάρ ποταμόν διώρυχι έσαγαγών ές 
τήν λίμνην έούσαν έλος, το άρχαΐον ρέεθρον διαβατόν είναι έποί
ησε, ύπονοστήσαντος τού ποταμού, γενομένου δέ τούτου τοιοότοο, 
οι [Ιέρσαι οι περ έτετάχατο επ’ αύτψ τούτφ κατά το ρέεθρον τού 
Ιίύφρήτεω ποταμού υπονενοστηκότος άνδρί ώς ές μέσον μηρόν μά
λιστα κη, κατά τούτο έσήισαν ές τήν Βαβυλώνα. εί μέν νον προε- 
πόθοντο ή εμαθον οί Βαβυλώνιοι το έκ τού Κόρου ποιεύμενον, οϊ 
δ’ αν περιιδόντες τούς Ηέρσας έσελθεΐν ές τήν πόλιν διέφθειραν 
αν κάκιστα · κατακληίσαντες γάρ αν πάσας τάς ές τον ποταμόν 
πυλίδας έχούσας καί αυτοί έπί τάς αιμασιάς άναβάντες τάς παρά 
τά χείλεα τού ποταμού έληλαμένας, έ'λαβον αν σφεας ώς έν κυρ
τή. νυν δέ ές άπροσδοκήτου σφι παρέστησαν οί ΙΙέρσαι. υπό δέ 
μεγάθεος τής πόλιος, ώς λέγεται υπό τών ταότη οίκημένων, των 
περί τά έσχατα τής πόλιος έαλωκότων τούς το μέσον οίκέόντας 
τών Βαβυλωνίων ου μανθάνειν έαλωκότας, αλλά (τυχείν γάρ σφι 
εούσαν όρτήν) χορεόειν τε τούτον τον χρόνον καί έν εύπαθείησι 
είναι, ές δ δή καί το κάρτα έπόθοντο.

1 -ΐ'-ί Καί Βαβυλών μέν ουτω τότε πρώτον άραίρητο’ τήν δέ δύνα- 
μιν τών Βαβυλωνίων πολλοΐσι μέν καί άλλοισι δηλώσω δση τις 
έστί, έν δέ δή καί τφδε. βασιλέι τψ μεγάλο» ές τροφήν αυτού τε 
καί της στρατιής διαραίρηται, πάρες τού φόρου, γη πάσα όσης άρ
χει" δυώδεκα ών μηνών έόντων ές τον ένιαυτόν τούς τέσσερας 
μήνας τρέφει μιν ή Βαβυλωνίη χώρη, τούς δέ οκτώ τών μηνών ή 
λοιπή πάσα ΙΛσίη ουτω τριτημορίη ή Ασσυρίη χώρη τη δυνάμι τής 
άλλης Ασίης. καί ή αρχή τής χώρης ταύτης, τήν οί [Ιέρσαι σατρα- 
πηίην καλέουσι, έστί άπασέων τών άρχέων πολλόν τι κρατίστη, 
όκου Τριτανταίχμη τώ Αρταβάζου έκ βασιλέος έχοντι τον νομόν 
τούτον αργυρίου μεν προσήιε έκάστης ήμέρης άρτάβη μεστή, ή δέ 
άρτάβη μέτρον έύν Περσικόν χωρέει μεδίμνου Αττικού πλέον χοί- 
νιξι τρισί Αττικησι. ίπποι δέ οί αυτού ήσαν ίδίη, πάρε£ τών πολε
μιστήριων, οί μέν άναβαίνοντες τάς θηλέας οκτακόσιοι, αί δέ βαι- 
νόμεναι έξακισχίλιαι καί μόριαι · ανέβαινε γάρ έκαστος τών 
έρσένων τούτων είκοσι ίππους, κυνών δέ Ινδικών τοσούτο δή 
τι πλήθος έτρέφετο ώστε τέσσερες τών έν τώ πεδίω κώ- 
μαι μεγάλαι, τών άλλων έούσαι άτελέες, τοισι κυσί προσετετά- 

1ί*3χατο σιτία παρέχειν. τοιαύτα μέν τώ άρχοντι τής Βαβυλώνος 
υπήρχε έόντα* ή δ; γή τών Ασσυριών υεται μέν όλίγω, καί 
το έκτρέφον τήν ρίζαν τού σίτου έστί τούτο * άρδόμενον



loniak királynője tett a folyammal és a tóval. A csatorna segítsé
gével ugyanis a folyamot az akkor kiszáradt tóba vezette és így az 
eredeti medert átgázolhatóvá tette, mert a folyam leapadt. Ennek 
megtörténte után a perzsák, a kik az Euphratesnek medréhez vol
tak állítva, mikor a folyó annyira leapadt, hogy az embernek csak 
úgy a czombjáig ért, erről az oldalról hatoltak a városba. Ha a 
babyloniak előre megtudják vagy csak észreveszik is Kyrosnak in
tézkedését, bizonyára meglátják a városba nyomuló perzsákat és 
kegyetlenül lekonczolják. Csak be kellett volna zárniok a folyamra 
nyíló összes kapukat és felmászniok a folyam partján elhúzódó 
bástyákra, s mintegy hálóban fogták volna meg őket. így azonban 
váratlanul jelentek meg a perzsák. A városnak nagysága miatt, 
mint maguk a lakósok beszélik, a Babylon közepén lakók nem 
vették észre, hogy a lakosokat a város végén elfogják ; különben 
is épen ünnepük volt, és így tánczolva és mulatva töltötték az időt, 
míg a borzasztót meg nem tudták. Ekkép történt Babylonnak első 
elfoglalása.149

Babylonnak hatalmát sok más dologban fogom még feltün
tetni ; de hogy mekkora, a következőből is kitűnik : a nagy király
nak a maga és hadserege eltartására szolgál az adón kívül az egész 
föld, a melyen uralkodik. Az évi tizenkét hónapból négy hónapig 
a babyloniai föld fedezi a kiadásokat ; a többi nyolcz hónapig pedig 
egész Ázsia. így az assyriai birodalom hatalmára nézve Ázsiának 
egy harmadrészét teszi. Ezen országnak kormánya, mit a per
zsák satrapiának neveznek, valamennyi birodaloméhoz képest a 
leghatalmasabb ; a mennyiben Tritantaiclimesnek, Artabazos fiának, 
kit a király az ország élére állított, minden napra egy ezüsttel teli 
artabe jut. Ez az artabe perzsa mérték és három attikai choinixszal 
többet foglal magában, mint egy attikai véka. Harczi lovakon kí
vül voltak neki magánlovai is, és pedig a kanczák meghágására 
nyolczszáz csődör, meghágott kancza pedig tizenhatezer ; minden 
csődör ugyanis húsz kanczát hágott meg. Indiai kutyákból is oly 193 
nagy falkát neveltek, hogy a síkságon négy nagy falú, mely más adó 
alól fel volt mentve, ezeknek a kutyáknak táplálására volt kötelezve. 
Ilyen volt Babylon uralkodójának a vagyona. Assyriában kevés 
eső esik ; azért a termés gyökerét következőkép táplálják : a földet
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μέντοι έκ τοό ποταμού άδρύνεταί τε τό λήιον καί παραγίνεται è σίτος, 
οό κατά περ έν Αίγύπτω αυτού τού ποταμού άναβαίνοντος ές τάς 
άρουρας, άλλα χερσί τε καίκηλωνηίοισι άρδόμενος. ή γάρ Βαβυλω- 
νίη χώρη πάσα, κατά περ ή Αίγυπτίη, κατατέτμηται ές διώρυχας· 
και ή μεγίστη τών.διωρύχων έστί νηοσιπέρητος, προς ήλιον τετραμ- 
μένη τον χειμερινόν, έσέχει δέ ες άλλον ποτααύν έκ τοδ Εύφρήτεω, 
ες τον Τίγρην, παρ’ δν Νίνος πόλις οϊκητο. εστι δε χωρέων αυτή 
πασέων μακρφ άρίστη τών ημείς ϊδμεν Δήμητρος καρπόν έκφέ- 
ρειν. . . , . τα γάρ δή άλλα δένδρεα ουδέ πειράται αρχήν φέρειν, 
ούτε συκέην ούτε άμπελον ούτε έλαίην. τον δέ τής Δήμητρος καρπόν 
ώδε άγαθή έκφέρειν έστί ώστε έπί διηκόσια μέν το παράπαν άποδι- 
δοΐ, επειδάν δέ άριστα αυτή έωυτής ένείκη, έπί τριηκόσια έκφέρει. 
τα δέ φύλλα αυτόθι τών τε πυρών καί τών κριθέων τό πλάτος γίνεται 
τεσσέρων εύπετέως δακτύλων, έκ δέ κεγχρου καί σησάμου όσον τι 
δένδρον μέγαθος γίνεται, έξεπιστάμενος μνήμην ου ποιήσομαι, εύ 
είδώς ότι τοίσι μή άπιγμενοισι ές τήν Βαβυλωνίην χώρην καί τα εί· 
ρημένα καρπών έχόμενα ές άπιστίην πολλήν άπΐκται. χρέωνται δέ 
ουδέν έλαίφ άλλ3 ή έκ τών σησάμων ποιεδντες. είσί δέ σφι φοίνικες 
πεφυκότες άνά παν το πεδίον, οί πλεύνες αυτών καρποφόροι, έκ τών 
καί αιτία καί οίνον καί μέλι ποιεΰνται· τούς συκέων τρόπον θερα- 
πεύουσι τά τε άλλα καί φοινίκων τούς Ιρσενας Ελληνες καλέουσι, 
τούτων τον καρπόν περιδέουσι τήσι βαλανηφόροισι τών φοινίκων, ίνα 
πεπαίνη τέ σφι ό ψήν τήν βάλανον έσδύνων καί μή άπορρέη ό καρπός 
τού φοίνικος- ψήνας γάρ δή φέρουσι έν τφ καρπφ οί έρσενες κατά 

194· περ δή οί όλυνθοι. το δέ άπάντιον θώμα μέγιστόν μοι έστί τών ταύτη 
μετά γε αυτήν τήν πόλιν, έρχομαι φράσων. τα πλοία αύτοίσι έστί τα 
κατά τον ποταμόν πορευόμενα ές τήν Βαβυλώνα έόντα κυκλοτερεα 
πάντα σκύτινα, έπεάν γάρ έν τοίσι Αρμενίοισι τοίσι κατύπερθε Ασσυ
ριών οίκημένοισι νομέας ίτέης ταμόμενοι ποιήσωνται, περιτείνουσι 
τούτοισι διφθέρας στεγαστρίδας έξωθεν έδάφεος τρόπον, ούτε πρύ
μνην άποκρίνοντες ούτε πρώρην συνάγοντες, άλλ’ άσπίδος τρόπον κυ- 
κλοτερέα ποιήσαντες καί καλάμης πλήσαντες παν το πλοΐον τούτο 
άπιεΐσι κατά τον ποταμόν φέρεσθαι, φορτίων πλήσαντες· μάλιστα δέ 
βίκους φοινικηίους κατάγουσι οίνου πλέους. ιθύνεται δέ υπό τε δύο 
πλήκτρων καί δύο άνδρών ορθών εστεώτων, καί ο μέν εσω ελκει το 
πλήκτρον ο δέ έξω ώθέει. ποιέεται δέ καί κάρτα μεγάλα ταύτα τά 
πλοία καί έλάσσω· τά δέ μέγιστα αυτών καί πεντακισχιλίων ταλάν
των γόμον έχει, έν έκάστψ δέ πλοίφ όνος ζωύς ενεστι, έν δέ 
τοίσι μεζοσι πλεύνες. έπεάν ών άπίκωνται πλέοντες ές τήν 
βαβυλώνα καί διαθέωνται τον φόρτον, νομέας μέν τού πλοίου 
καί τήν καλάμην πάσαν άπ’ ών έκήρυξαν, τάς δέ διφθέρας
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a folyam vize öntözi ; de nem Egyiptom módjára, hol a folyam önti 
el a földet, hanem emberi kezek és szivattyúk által. Mert Babylo- 
niának egész területét, valamint Egyiptomot is, csatornák szelik 
által. A legnagyobb csatorna hajózható is ; ez a téli nap felé veszi 
irányát és az Enphratesből egy más folyamba, a Tigrisbe ömlik.
E folyam mellett fekszik Ninos városa.150 Ez aföld szolgáltatja tudo
másunk szerint az összes területek között a legbővebb gabonater
mést. Más fanövényzetet nem bir el, sem fügefát, sem szőllőt, sem 
olajfát. A gabonatermésben azonban oly kiváló, hogy átalában két
száz szemmel fizet, sőt ha bő termés van, háromszázzal is. A búza 
és árpakalász levelei itt könnyen négy újnyi szélességre nőnek ; 
s hogy a köles és zézam-növény mekkora magasságot ért el, azt 
habár tudom, nem mondom meg ; mert meg vagyok győződve, 
hogy azok, akik nem utaznak Babyloniába, a gabnatermésre vonat
kozó szavaimat sehogysem hiszik el. Olajuk nincs ; azt a zézam-nö- 
vényből készítenek.151 A síkföld minden részében teremnek pálma
fák s legnagyobb részök gyümölcsöt is hoz ; ebből készítik a kenye
ret, a bort és a mézet. Különben a fügefák módjára ápolják és a 
görögök által hímpálmáknak nevezett fák gyümölcseit a datolya
pálmákra kötik, hogy a bugalégy a datolyába mászva megérlelje, 
s hogy a pálma gyümölcse le ne essék. A hímpálmák gyümölcseiben 
ugyanis bugalegyek vannak, mint a vadfügékben is. De a mi maga 194 
a város után nekem a legcsodálatosabbnak tetszett, azt most aka
rom elmondani. A hajók, melyekkel a folyamon Babylonba men
nek, mind kerekek és bőrből készültek. Assyria északi része mellett 
ugyanis Armenia lakosai levágott fűzfákból hajóbordákat készíte
nek ; ezekre kívül alap gyanánt vastag állatbőrt feszítenek ; a hajó
nak nem különítenek el farát, sem az elejét nem vonják össze hajó
orrá, hanem az egészet pajzsmódjára kikerekítik, náddal kitömik, és 
így árúkkal megtöltve a folyamra bocsátják. Leginkább pálmabor
ral telt hordókat szállítanak. A hajót két evezővel két ember álló 
helyzetben irányozza, s míg az egyik behúzza az evezőt, a másik be
meríti. Készülnek igen nagy és kisebb hajók is ; a legnagyobbak öt
ezer talentum terhet is elbírnak. Minden hajóban van egy élő sza
már, a nagyobbakban több is. Ha azután Babylonba érkeztek, a 
hajóknak bordáit és a nádat nyilvánosan elárulják ; a bőröket
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έπισάξαντες επί τούς όνους άπελαύνουσι ές τούς Αρμενίους, άνά 
τον ποταμόν γάρ δή ούκ οίά τε έστί πλέειν ούδενί τρόπφ υπό τα
χέος τού ποταμού' διά γάρ ταύτα καί ούκ εκ ξύλων ποιεύνται τα 
πλοία άλλ’ έκ διφθερέων. έπεάν δε τούς δνους έλαύνοντες άπίκων- 
ται όπίσω ές τούς Αρμενίους, άλλα τρόπφ τφ αύτφ ποιεύνται

195 πλοία, τα μέν δή πλοία αύτοϊσι έστί τοιαύτα' έσθήτι δέ τοιήδε 
χρέωνται, κιθώνι ποδηνεκέι λινέφ, καί επί τούτον άλλον είρίνεον 
κιθώνα έπενδύνει καί χλανίδιον λευκόν περιβαλλόμενος, υποδή
ματα έχων επιχώρια, παραπλήσια τήσι Βοιωτίησι έμβάσι. κομών- 
τες δέ τάς κεφαλάς μίτρησι άναδέονται, μεμυρισμένοι παν το 
σώμα, σφρηγΐδα δέ έκαστος έχει καί σκήπτρον χειροποίητον' επ’ 
έκάστφ δέ σκήπτρφ έπεστι πεποιημένον ή μήλον ή ρόδον ή κρίνον 
ή αίετος ή άλλο τι- άνευ γάρ επισήμου ού σφι νόμος εστί έχειν

196 σκήπτρον. αυτή μέν δή σφι άρτησις περί το σώμα έστί' νόμοι δέ 
αύτοϊσι ώδε κατεστάσι, ό μέν σοφώτατος οδε κατά γνώμην τήν 
ήμετέρην, τφ καί Ιλλυριών Ενετούς πυνθάνομαι χράσθαι. κατά 
κώμας εκάστας άπας τού έ'τεος έκαστου έποιέετο τάδε* ώς άν αί 
παρθένοι γινοίατο γάμων ώραΐαι, ταύτας δκως συναγάγοιεν πάσας, 
ές έν χωρίον έσάγεσκον άλέας, πέριξ δέ αύτάς ιστατο όμιλός άν- 
δρών, άνιστάς δέ κατά μίαν εκάστην κήρυξ πωλέεσκε, πρώτα μέν 
τήν εύειδεστάτην έκ πασέων' μετά δέ, δκως αύτη εύρούσα πολλύν 
χρυσίον πρηθείη, άλλην άν άνεκήρυσσε ή μετ’ έκείνην εσκε εύει- 
δεστάτη' έπωλέοντο δέ έπί συνοικήσι' δσοι μέν δή έ'σκον εύδαίμο- 
νες τών Βαβυλωνίων έπίγαμοι, ύπερβάλλοντες άλλήλους έξωνέοντο 
τάς καλλιστευούσας· δσοι δέ τού δήμου έ'σκον έπίγαμοι, οΐ>τοι δέ 
εϊδεος μέν ούδέν έδέοντο χρηστού, οΐ δ’ άν χρήματά τε καί αϊ- 
σχίονας παρθένους έλάμβανον. ώς γάρ δή διεξέλθοι 6 κήρυξ πω- 
λέων τάς εύειδεστάτας τών παρθένων, ανίατη άν τήν άμορφεστά- 
την ή εί' τις αύτέων έμπηρος είή, καί ταότην άνεκήρυσσε, δστις 
έθέλοι έλάχιστον χρυσίον λαβών συνοικέειν αύτή, ές δ τφ το έλά- 
χιστον ύπισταμένφ προσέκειτο. το δέ άν χρυσίον έγίνετο από τών 
εύειδέων παρθένων, καί ούτω αί εύμορφοι τάς άμορφους καί έμπή- 
ρους έξεδίδοσαν. έκδούναι δέ τήν εωυτού θυγατέρα δτεφ βοόλοιτο 
ε'καστος ού έξην* ούδέ άνευ έγγυητέω άπάγεσθαι τήν παρθένον πριά- 
μενον, άλλ’ έγγυητάς χρήν καταστήσαντα ή μέν συνοικήσειν αύτή, 
ούτω άπάγεσθαι. εί δέ μή συμφεροίατο, άποφέρειν τύ χρυσίον έ'κειτο 
νόμος, έξην δέ καί έξ άλλης έλθόντα κώμης τον βουλόμενον ώνέ- 
εσθαι.ό μέν νυν κάλλιστος νόμος ούτός σφι ήν, ού μέντοι νύν γε διετέ- 
λεσε έών, άλλο δέ τι έξευρήκασι νεωστί γενέσθαι μνα μή άδικοΐεν αύ
τάς μηδ’ ές έτέραν πόλιν άγωνται]* έπειτε γάρ άλόντες έκακώθησαν



azonban a szamarakra teszik és visszahajtanak Armeniába. A folya
mon ugyanis sebes folyása miatt nem lehet fölfelé hajózni. Ezért is 
készítik így bőrből hajóikat, nem ped'g fából. Ha azután szamarai
kon visszaértek Armeniába, ugyanily módon új hajókat készíte
nek. Hajóik tehát ilyenek. Ruházatuk a következő: lábig érő len- 195 
ruhát viselnek, erre egy másik, gyapjúruhát öltenek, melyre kis 
fehér köpenyoget vetnek. Lábviseletük belföldi és sarúik hasonlí
tanak a boiotiaiakéhoz. Hajukat szalagokkal kötik meg fejükön, s 
egész testüket kenőcscsel kenik. Mindegyik visel gyűrűt és kéz
csinálta botot, s mindegyik boton vagy alma, vagy rózsa, vagy 
liliom, vagy sas vagy más valami van kifaragva. Jelvény nélkül 
nem szoktak botot viselni. Ilyen a külső ruházkodásuk. Szokásaikat 
is felsorolom. A legokosabb ezek között, s ez hallomás szerint az 196 
illyriai enetosoknál is dívik, véleményem szerint az, hogy minden 
faluban évenként egyszer a következőt tették : az eladókká ért 
leányokat összegyűjtötték és egy helyre vezették. Körülöttük állott 
a férfisereg. A hírnök azután a leányokat egyenként kiállította és 
eladta ; először mindnyájuk közül a legszebbet, azután pedig, mi
kor a legtöbbet ígérő megvette volt, egy másikat árverezett el, a 
ki amaz után volt a legszebb. A gazdag babyloniai házasulok tehát 
ide jöttek, s egymást túlárverezve a legszebb leányokat vették meg 
maguknak. A pórnép közűi házasulok, a kik nem kívántak szép 
alakúakat, a rútabb leányokkal pénzt kaptak. Mert mikor a hír
nök a szép leányokat mind eladta, kiállította közülük a legrútab
bat, vagy egy nyomorékot, ha volt, s ezt bocsátotta árúba. A ki 
azután a legkisebb pénzösszegért volt hajlandó ezt feleségül venni, 
arra esett. Ez a pénz a szép leányok eladásából került, s így a szépek 
a rútakat és nyomorékokat kiházasították. Férjhez adni a leányt, 
a mint azt az apa kívánta volna, nem volt szabad ; de a vásárlónak 
sem volt szabad kezes nélkül vinni haza a leányt. Kezeseket 
kellett állítania, hogy ő valóban nőül akarja venni ; így azután 
haza vihette. Ha pedig nem fértek össze, vissza szokták volt 
adni a pénzt. Szabad volt más faluba is menni és ott vásárolni. Ez 
tehát igen szép szokás volt náluk, de nem volt állandó. Újabban 
mást találtak ki, hogy a leányokon ne essék méltatlanság és ne 
jussanak más városba. Mióta ugyanis bevették városukat, s ők rossz
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καί οίκοφθορήθησαν, πας τις τού δήμου βίου σπανίζων καταπορ-
1 ί»7 νεόετ τα θήλεα τέκνα, δεύτερος δέ σοφίή οδε άλλος σφι νόμος κα- 

τέστηκε * τούς κάμνοντας ές τήν άγορήν έκφορέουσι · ού γάρ δή 
χρέωνται ίητροΐσι. προαιόντες ών προς τον κάμ,νοντα συμβουλεύ- 
οοοι περί τής νούοου, εΐ τις καί αυτός τοιοϋτο έπαθε όκοΐον αν 
ε'χη δ κάμνων, ή άλλον είδε παρόντα" ταύτα δέ προαιόντες συμ
βουλεύομαι καί παραινέουσι, άσσα αυτός ποιήσας έξέφυγε όμοίην 
νοΰσον ή άλλον είδε έκφυγόντα. σιγή δέ παρεξελθεΐν τον κάμνοντα

198 ού σφι έςεστι, πριν αν έπείρηται ήντινα νούσον έ'χει. ταφαί δε σφι 
εν μέλιτι, θρήνοι δέ παραπλήσιοι τοισι έν Αιγύπτιο. οσάκις δ’ αν 
μιχθή γυναικί τή έωυτού άνήρ Βαβυλώνιος, περί θυμίημα κατα- 
γιζόμενον ΐζει, έτέρωθι δέ ή γυνή τώυτύ τούτο ποιέει, ορθρου δέ 
γενομένου λούνται καί άμφότεροι" άγγεος γάρ ούδενύς άψονται πριν

199 αν λούσωνται. ταύτά δέ ταύτα καί Αράβιοι ποιεύσι. ό δέ δή αί- 
σχιστος τών νόμων έστί τοισι Βαβυλωνίοισι οδε* δει πάσαν γυναίκα 
έπιχωρίην ίζομένην ές ίρύν Αφροδίτης άπας έν τή ζόή μιχθήναι 
άνδρί ςείνιο. πολλαί δέ καί ούκ άςιεύμεναι άναμίσγεσΟαι τήσι άλ- 
λησι, οία πλούτφ ύπερφρονέουσαι, έπί ζευγέων έν καμάρησι έλά- 
σασαι προς το ίρύν έστάσι* θεραπηίη δέ σφι οπισθε έ'πεται πολλή, 
αί δε πλεύνες ποιεδσι ώδε· έν τεμένεϊ Αφροδίτης κατέαται στέφα
νον περί τήσι κεφαλήσι έχουσαι θώμιγγος πολλαί γυναίκες* 
αί μέν γάρ προσέρχονται, αί δέ απέρχονται* σχοινοτενέες δέ 
διέξοδοι πάντα τρόπον οδών έ'χουσι διά τών γυναικών, οι* 
ών οί ςεΐνοι διεςιόντες έκλέγονται. ένθα έπεάν ίζηται γυνή, 
ού πρότερον απαλλάσσεται ές τά οικία ή τίς οί £είνων άρ- 
γύριον έμβαλών ές τά γούνατα μιχθή έςω τού ίρού* έμβα- 
λόντα δέ δει είπείν τοσόνδε, «έπικαλέω τοι τήν θεόν Μύ- 
λιττα.» Μύλιττα δέ καλέουσι τήν Αφροδίτην Άσσύριοι. το δέ 
άργύριον μέγαθος έστί οσον ών ού γάρ μή άπώσηται* ού γάρ 
οί θέμις έστί* γίνεται γάρ ίρύν τούτο το άργύριον. τψ δέ πρώτω 
έμβαλόντι έ'πεται ουδέ άποδοκιμά. ούδένα. έπεάν δέ μιχθή, 
άποσιωσαμένη τή θεψ απαλλάσσεται ές τά οικία, καί τώπύ 
τούτου ούκ ουτω μέγα τί οί δώσεις ώς μιν λάμψεαι. δσαι μέν 
νυν εί'δεός τε έπαμμέναι είσί καί μεγάθεος, ταχύ άπαλλάσον- 
ται, οσαι δέ άμορφοι αυτέων είσί, χρόνον πολλύν προσμένουσι 
ού δυνάμεναι τον νόμον έκπλήσαι* καί γάρ τριέτεα καί τετραέ- 
τεα μετεςέτεραι χρόνον μένουσι. ένιαχή δε καί τής Κύπρου έστί 
παραπλήσιος τούτφ νόμος.

Νόμοι μέν δή τοισι Βαβυλωνίοισι ουτοι κατεστάσι* είσί δέ
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sorsra jutva, mindenüket elvesztették, szükségében minden falu 
szajha-életre adja leányait. Egy más okos szokásuk az, hogy a i97 
betegeket kiviszik a piaczra ; mert orvosaik nincsenek. Itt azután 
az emberek a beteghez jönnek és tanácsot adnak a betegség ellen, 
akár maguk voltak már e betegségben, akár másról tudták, hogy 
ilyenben szenvedtek. így jönnek a betegekhez és megmondják, 
hogy maguk miképen gyógyultak ki e betegségből, vagy másról 
tudják, hogy kigyógyult. Szó nélkül a beteg mellett elhaladni sen
kinek sem szabad, míg meg nem kérdezi, hogy mi a baja. A holta- 1 9 8  

kát mézzel vonják be ; a gyász pedig hasonló az egyiptomiakéhoz. 
Valahányszor babyloni ember nejével közösül, felkel és tömjént 
gyújt; az asszony szintúgy cselekszik ; napvirradatkor azután mind
ketten megfürödnek. Egyik sem érint meg edényt, mielőtt meg 
nemfürdött. Az arabok is ugyanígy cselekesznek. Legrútabb szokása 199 
a babyloniaknak a következő : minden belföldi asszonynak életé
ben egyszer Aphrodite templomába kell ülni és egy idegen férfinak 
magát átengedni. Sok asszony gazdagságában elbizakodva restel a 
többiek közé vegyülni, s fedett kocsiban viteti magát a templomba ; 
hátul pedig sok szolganő kiséri őket. Legtöbben azonban a követ
kezőkép tesznek : Aphrodite szentélyében a sok asszony zsinór
koszorús fővel ül le ; egy rész jő, a másik megy. Egyenes utak 
ágaznak szét mindenfelé az asszonyok között s ezeken járnak az 
idegenek választás közben. Ha az asszony itt leül, nem tér előbb 
haza, míg egy idegen nem dob térdére ezüstpénzt, akkor azután a 
templomon kívül közösül vele. Dobás közben ezt kell mondani : 
«Mylitta istennőt hívom.#152 Az assyriaiak ugyanis Mylittánakhív
ják Aphroditét. Az ezüstpénz akármilyen nagy lehet ; ezt nem uta
sítják vissza, mert tilos ; ez az ezüstpénz meg van szentelve. Az 
asszony követi azt, a ki hozzá dobott és nem utasít vissza senkit.
Ha azután átengedte magát, megtevén az istennővel szemben szent 
kötelességét, haza megy s bármely nagy ajándékra sem mutatja 
magát többé. A kik szépségre és nagyságra kiválnak, hamar haza 
kerülnek ; de a ki rút, annak sokáig kell várnia, minthogy nem 
teljesítette kötelességét. Gyakran három-négy évig is várnak. 
Kyprosnak némely részében is uralkodik ehhez hasonló szokás.

Esek a szokások vannak érvényben a babyloniaknál. Három 200
Heroclotos. \ \
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αυτών πατριαί τρεις αι ούδέν άλλο σιτέονται st μή ιχθύς μούνον, 
τούς έπείτε αν θηρεύσαντες αύήνωσι προς ήλιον, ποιεύσι τάδε- 
έσβάλλουσι ές ολμον καί λεήναντες υπέροισι σώσι διά σινδόνος, 
καί δς μέν αν βοόληται αυτών ατε μάζαν μαξάμενος έχει, δ δέ 
άρτου τρόπον οπτήσας.

201 Γ£2ς δέ τώ Κύριο καί τούτο το έ'θνος κατέργαστο, έπεθύμησε 
Μασσαγέτας όπ εωυτψ ποιήαασθαι. το δέ έθνος τούτο καί μέγα 
λέγεται είναι καί άλκιμον, οίκημένον δέ προς ήώ τε καί ήλιου άνα- 
τολάς, πέρην τού Άράξεω ποταμού, άντίον δέ Ισσηδόνων άνδρών.

202 είσί δέ οιτινες καί Σκυθικόν λέγουσι τούτο το έ'θνος είναι, ό δέ 
Άράξης λέγεται καί μέζων καί έλάσσων είναι τού Ίστρου. νήσους 
δέ έν αύτφ Λέσβω μεγάθεα παραπλήσιας συχνάς φασι είναι, έν δέ 
αυτή σι ανθρώπους οϊ σιτέονται μέν ρίζας το θέρος ο ρύσσοντες παν- 
τοίας· καρπούς δέ από δενδρέων έξευρημένους σφι ές φορβήν κα- 
τατίθεσθαι ωραίους, καί τούτους σιτέεσθαι τήν χειμερινήν, άλλα 
δέ σφι έξευρήσθαι δένδρεα καρπούς τοιούσδε τινάς φέροντα, τού; 
έπείτε αν ές τώυτό συνέλθωσι κατά είλας καί πύρ άνακαύσωντάί 
κύκλω περιιζομένους έπιβάλλειν επί το πύρ, οσφραινομένους δέ κα- 
ιαγιζομένου τού καρπού τού έπιβαλλομένου μεθύσκεσθαι τή δδμή 
κατά περ "Έλληνας τώ οίνω, πλεύνος δέ έπιβαλλομένου τού καρπού 
μάλλον μεθύσκεσθαι, ες δ ές δρχησίν τε άνίστασθαι καί ές άοιδήν 
άπικνέεσθαι. τούτων μέν αυτή λέγεται δίαιτα είναι, ό δέ Άράξης πο
ταμός ρέει μέν έκ Ματιηνών, οθεν περ ό Γύνδης τον ές τάς διώρυχας 
τάς εξήκοντα τε καί τριηκοσίας διέλαβε ό Κύρος, στόμασι δέ έξερεύ- 
γεται τεσσεράκοντα, τών τα πάντα πλήν ενός ές ελεά τε καί τενάγεα 
έκδιδοϊ- έν τοΐσι ανθρώπους κατοικήσθαι λέγουσι ιχθύς ωμούς σι- 
τεομένους, έσθήτι δέ νομίζοντας χράσθαι φωκέων δέρμασι. το δέ εν 
τών στομάτων τού Αράξεω ρέει διά καθαρού ές τήν Κασπίην θάλασ-

203 σαν. ή δέ Κασπίη θάλασσα έστί επ' έωυτής, ού συμμίσγουσα τή 
έτέρη θαλάσση, τήν μέν γάρ Έλληνες ναυτίλλονται πάσαν καί ή 
έ'ξω στηλέων θάλασσα ή Άτλαντίς καλεσμένη καί ή Ερυθρή μία 
έούσα τυγχάνει, ή δέ Κασπίη έστί έτέρη έπ’ έωυτής, έούσα μήκος 
μέν πλόου είρεσίη χρεωμένφ πεντεκαίδεκα ήμερέων, εύρος δέ, τή 
εύρυτάτη έστί αυτή έωυτής, Οκτώ ήμερέων. καί τα μέν προς τήν 
έσπέρην φέροντα τής θαλάσσης ταύτης ό Καύκασος παρατείνει, 
έδν δρέων καίπλήθεϊ μέγιστον καί μεγάθεΐ ΰψηλότατον. έθνεα 
δέ ανθρώπων πολλά καί παντοία έν έωυτώ έ'χει ό Καύκασος, 
τά πολλά πάντα απ'" δλής άγριης ζώοντα- έν τοίσι καί δένδρεα 
φύλλα τοιήσδε ίδέης παρεχόμενα είναι λέγεται, τά τρίβοντάς 
τε καί παραμίσγοντας ύδωρ ζφα έωυτοισι ές τήν έσθήτα



törzs van közöttük, mely semmi mást nem eszik, mint lialat.
Ezt megfogván a napon megszárítják s azután a következőkép jár
nak el : mozsárba dobják, törővei apróra zúzzák és vásznon átszű
rik ; azután ki-ki akarata szerint vagy tésztát gyúr belőle vagy 
kenyér módjára megsüti.

Miután Kyros ezt a népet is leigázta, felébredt benne a vágy, 201 
hogy a massagetákat is meghódítsa. Ez a nép hír szerint nagy és 
erős ; keletre napkelte felé lakik, túl az Araxes folyamon, az issedo- 
nok átellenében. Vannak, kik ezt a népet is skytha fajnak tartják.163 302 
Az Araxest a hír nagyobbnak is, kisebbnek is mondja az Istrosnál, 
és hogy sok, Lesboslioz hasonló nagy szigeteket képez. Ezeken, 
.szóbeszéd szerint, olyan emberek élnek, kik nyáron át mindenféle 
kiásott gyökeret esznek, a fákról leszedett érett gyümölcsöket 
pedig; elteszik táplálékul, s a téli időben ebből élnek. Sőt bizonyos

P is találni náluk, melyek olyan gyümölcsöt teremnek, hogy 
.t csapatba gyűlve és tüzet gyújtva a tűzbe dobják, mialatt 

lnek ; az égő gyümölcs szagától pedig ép úgy lerészegednek, 
bortól. Minél több gyümölcsöt dobnak be, annál inkább 

ednek, míg végre táuczra kelnek és énekelnek. Ezt mesé
ik módjáról. Az Araxes154 a matienai hegyekből ered, ahon- 
Gyndes is, melyet Kyros háromszázhatvan csatornával 
ott. Negyven ágban ömlik a tengerbe ; de ezek egynek 
vei mocsárban és posványbán vesznek el. Az itt lakó em
ui· szerint nyers halat esznek és ruházat gyanánt a fókák 
asználják. Az Araxesnek ágai közűi csak egy foly tisztán a 
sngerbe. A Kaspi tenger magában áll és nincs más tenger- 
eköttetésben ;155 míg viszont az egész tenger, melyen a görö- 

i óznak, valamint az oszlopokon túl az úgynevezett Atlanti
rös tenger tulajdonkép csak egy.158 A Kaspi tenger azonban 203 
u áll ; hosszúságát evezős hajó tizenöt nap alatt futja meg, 
gétpedig, a hol a legszélesebb, nyolcz nap alatt.157 Ezen ten- 
nyugati oldalán terjed el a Kaukasus, a legnagyobb tömegű 
nagasabb hegyláncz. A Kaukasusban sok mindenféle em- 
lakik, s ezek nagyobbrészt erdei vadakból élnek. Szóbeszéd - 
itt a fáknak olyan tulajdonságú leveleik vannak, hogy 
isszedörzsölve vízbe mártják s alakokat festenek velük a
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-204

έγγράφειν τά δέ ζώα ουκ έκπλύνεσθαι, άλλα συγκαταγηράσκειν 
τώ αλλ<>) είρίφ κατά περ ένυφανθέντα αρχήν, μιξιν δέ τούτων τών 
ανθρώπων είναι έμφανέα κατά περ τοίσι προβάτοισι.

Τά μέν δή προς έσπέρην τής θαλάσσης ταύτης τής Κασπίης 
καλεομένης ό Καύκασος άπέργει, τά δέ προς ήώ τε καί ήλιον 
άνατέλλοντα πεδίον έκδέκεται πλήθος άπειρον ές άποψιν. τού ών 

• δή πεδίου τούτου τού μεγάλου οϋκ έλαχίστην μοίραν μετ--·:·■'-■ -Γ 
Μασσαγέται, επ’ ους ό Κύρος εσχε προθυμίην στρατέ 
πολλά τε γάρ μιν καί μεγάλα τά έπαείροντα καί έποτρύ 
πρώτον μέν ή γένεσις, το δοκέειν πλέον τι είναι άνθρώπο· 
ρον δέ ή εοτοχίη ή κατά τους πολέμους γενομένη· δκη γά 

2< 15 στρατεύεσθαι Κύρος, άμήχανον ήν εκείνο το έ'θνος δίας 
δέ τού άνδρος άποιθανόντος γυνή τών Μασσαγετέων 
ϊομυρίς οί ήν ουνομα. ταύτην πέμπων ό Κύρος έμνάτο 
θέλων γυναίκα ήν έ'χειν. ή δέ Τομυρις συνιεΐσα ουκ α 
μνώμενον αλλά τήν Μασσαγετέων βασιληίην, άπείπατο τ 
οδον. Κύρος δέ μετά τούτο, ως οί δόλω ού προεχώρεε 
επί τον 'Λράςεα έποιέετο εκ τού έμφανέος επί τούς Μα· ; ■ } 
στρατηίην, γεφύρας τε ζευγνύων επί τού ποταμού διάβ ; 
στρατφ καί πύργους επί πλοίων τών διαπορθμευόντων τ>

2<Μ> μόν οίκοδομεόμενος. έχοντι δέ οί τούτον τον πόνον πέ|
Τόμυρις κήρυκα έλεγε τάδε, «ώ βασιλεύ Μήδων, παύσ 
δων τά σπεύδεις· ού γάρ άν είδείης οί τοι ές καιρόν εσι 
τελεόμενα- παυσάμενος δέ βασίλευε τών σεωυτού, κα 
άνέχευ όρέων άρχοντας τών περ άρχομεν. οοκων i - 
υποθήκησι τήσιδε χράσθαι, αλλά πάντως μάλλον ή δι’ 
είναι' σύ δέ εί μεγάλως προθυμέαι Μασσαγετέων πει; 
φέρε, μόχθον μέν τον έχεις ζευγνύς τό·ν ποταμόν άπε. 
ημέων άναχωρησάντων από τού ποταμού τριών ήμερέ >■.·, 
διάβαινε ές τήν ήμετέρην. εί δ’ ήμέας βούλεαι έσδέζασ· 
λον ές τήν υμετέρην, σύ τώοτύ τούτο ποίεε.» ταύτα δέ 
ό Κύρος σονεκάλεσε ΙΙερσέων τούς πρώτους, συναγείρας 
τους ές μέσον σφι προετίθεε το πρήγμα, συμβουλ '· 
όκότερα ποιέη* τών δέ κατά τώυτό αί γνώμαι συνεςέπιπτι 
όντων έσδέκεσθαι Τόμυρίν τε καί· τον στρατόν αυτής ές χώ- 

2(17 ρην. παρεών δέ καί μεμφόμενος τήν γνώμην ταύτην Κρυϊσος ό 
Λοδός άπεδείκνυτο έναντίην τή προκειμένη γνώμη λέγων τάδε, «ώ 
βασιλεύ, είπον μέν καί πρότερόν τοι ότι έπεί με Ζευς έδωκέ τοι, το 
άν όρέω σφάλμα έον οϊκφ τώ σί|>, κατά δύναμιν άποτρέψειν τά δέ 
μοι παθήματα έόντα άχάριτα μαθήματα γέγονε. εί μέν αθάνατος



ruhákra. Ezek az alakok később sem mosódnak el, hanem a többi 
szövettel együtt kopnak, mintha eredetileg he lettek volna szőve.
Azt mondják, hogy a közösülés ezen embereknél olyan nyilvánosan 
történik, mint az állatoknál.

A Kaspi tenger nyugati részét tehát a Kaukasus zárja el. Ke- 204 
letre és napkelte felé egy végtelen és beláthatatlan síkság terűi el. 
Ennek az óriási síkságnak nem kis része a massageták birtoka 
volt s ezek ellen kívánkozott harczolni Kyros. Mert sok és fontos 
dolog buzdította és izgatta. Először is származása ; ugyanis több
nek hitte magát embernél ; azután a háborúkban nyilatkozó sze
rencséje. Mert bárhová vezette hadát, egy nép sem szabadulhatott 
tőle. A massagétákon ekkor egy asszony uralkodott, miután férje 205 
meghalt ; Tomyrisnak hívták. Ezt Kyros cselből megkérette köve
teivel. Tomyris azonban átlátta, hogy nem őt magát, hanem a 
massageták királyságát kéri, s megtiltotta a bevonulást. Kyros 
azután, mikor csele nem sikerült, az Araxesig vonult s nyíltan 
háborút izent a massagetáknak. A sereg átszállítására hidat vert a 
folyamon, s a hajókon, melyek a folyamon jártak, tornyokat emelt. 
Mialatt e munkával volt elfoglalva, Tomyris követet küldött 20(5 
hozzá s ezt izente : «Médek királya ! hagyd abba a munkát, a me
lyen buzgólkodol, mert nem tudhatod, vájjon a te javadra végző- 
dik-e a dolog. Uralkodjál békében a magad földjén, és tűrd el, hogy 
mi is uralkodunk azon, a mi a sajátunk. De ha oly nagyon kíván
kozol megmérkőzni a massagetákkal, rajta, hagyd abba a munkát, 
melyet a folyamnak áthidalása okoz, s mialatt mi a folyamtól há
rom napi útra visszavonulunk, jöjj át országunkba. De ha inkább 
a te területeden akarsz bennünket fogadni, te tégy úgy ! » Kyros 
ennek hallatára összehívta a perzsa nemeseket s gyülekezetük elé 
terjesztette a dolgot, hogy adjanak tanácsot, vájjon mit tegyen. 
Ezek pedig egyetértőleg azt ajánlották, hogy saját birodalmában 
várja be Tomyrist és seregét. De a lydiai Kroisos, a ki szintén jelen 207 
volt és nem helyeselte e tanácsot, evvel épen ellenkező véleményt 
mondott s így szólt: «Királyom! már egy ízben megmondtam 
neked, hogy mivel Zeus hatalmadba adott, ha veszélyt látok köze
ledni házadra, azt erőmhöz képest el akarom hárítani. Keserű 
szenvedéseim tapasztalatokúi szolgáltak nekem. Ha azt hiszed.
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$fí
5οκέεις είναι καί στρατίης τοιαύτης αρχειν, ούδέν αν είη πρήγμα 
γνώμας εμέ σοί άποφαίνεσθαι" εί δ’ εγνωκας ozi άνθρωπος καί σύ 
εις καί ετέρων τοιώνδε άρχεις, εκείνο πρώτον μάθε, ώς κύκλος 
τών άνθρωπηίων έστί πρηγμάτων, περιφερόμενος δέ ού έά. αίεί τούς 
αυτούς εύτυχέειν. ήδη ών έ'χω γνώμην περί τού προκειμένοο πρήγ- 
μάτος τά εμπαλιν η οδτοι. εί γάρ έθελήσομεν έσδέξασθαι τούς 
πολεμίους ές την χώρην, οδε_ τοι έν αύτιρ κίνδυνος ενι" έσσωθείς 
μέν προσαπολλύεις πάσαν την άρχήν. δήλα γάρ δή δτι νικώντες 
Μασσαγέται ού το οπίσω φεόξοντοι άλλ’ επ’ άρχάς τάς σάς έλώσι. 
νικών δέ ού νικφς τοσούτον όσον εί διαβάς ές την έκείνων, νικών 
Μασσαγέτας, εποιο φεύγουσι. τώυτύ γάρ άντιθήσω έκείνιρ, δτι νική- 
σας τούς άντιουμένους έλά.ς ίθύ τής αρχής τήςΤομύριος. χωρίς τε 
τού άπηγημένου αισχρόν καί ούκ αν άσχετό ν Κύρόν γε τον Καμβύ- 
σεω γυναικί εί'ξαντα ύποχωρήσαι τής χώρης. νυν ών μοι δοκέει 
διαβάντας προελθεΐν δσον αν εκείνοι διεςίωσι, ένθεύτεν δέ τάδε 
ποιεύντας πειράσθαι έκείνων περιγενέσθαι. ώς γάρ εγώ πυνθά- 
νομαι, Μασσαγέται είσί αγαθών τε Περσικών άπειροι καί καλών 
μεγάλων άπαθέες. τούτοισι ών τοίσι άνδράσι τών προβάτων άφει- 
δέως πολλά κατακόψαντας καί σκευάσαντας προθειναι εν τιΐ> 
στρατοπέδιρ τιρ ήμετέριρ δαίτα, προς δέ καί κρητήρας άιρειδέως 
οίνου άκρήτου καί σιτία παντοία· ποιήσαντας δέ ταύτα, ύπολιπο- 
μένόυς τής στρατιής τύ φλαυρότατον, τούς λοιπούς αύτις έξαναχω- 
ρέειν επι τον ποταμον. ην γαρ εγω γνώμης μη αμαρτω, κείνοι 
ίδόμενοι αγαθά πολλά τρέφονται τε προς αύτά καί ήμΐν τύ ένθεύ- 
τεν λείπεται άπόδεςις έργων μεγάλων.»

208 Γνώμαι μέν αύται σονέστασαν" Κύρος δέ μετείς τήν προτέ- 
ρην γνώμην,' τήν Κροίσου δέ έλόμενος, προηγόρευε Τομύρι έςα- 
ναχωρέειν ώς αύτού διαβησομένου επ’ εκείνην, ή μέν δή έ£ανε- 
χώρεε κατά υπέσχετο πρώτα" Κύρος δέ Κροϊσον ές τάς χεϊρας 
έσθείς τίρ έωυτού παιδί Καμβύση, τφ περ τήν βασιληίην έδίδου, 
καί πολλά έντειλάμενός οί τιμάν τε αύτύν καί εύ ποιέειν, ήν ή 
διάβασις ή έπί Μασσαγέτας μή ορθωθη, ταύτα έντειλάμενός καί 
άποστείλας τούτους ές Πέρσας, αύτύς διέβαινε τον ποταμόν καί 6

209 στρατός αύτού. έπείτε δέ έπεραιώθη τον ΐλράςεα, νυκτύς έπελθούσης



hogy halhatatlan vagy és halhatatlan sereget is vezérelsz, akkor 
szükségtelen neked megmondanom véleményemet. De ha belá
tod, hogy magad is ember vagy és emberi lények fölött ural
kodói : akkor jegyezd meg először azt, hogy az emberi dolgoknak 
van egy köre, mely forgásában nem engedi meg, hogy mindig 
ugyanazok legyenek szerencsések. Én tehát ép ellenkezőleg véle
kedem a szóban forgó dologról, mint ezek. Mert ha az ellenséget 
a mi országunkban akarjuk bevárni, ebben a következő veszély 
rejlik : vereség esetében el fogod veszteni egész birodalmadat ; hisz 
az világos, hogy a győző massageták nem fognak vissza felé futni, 
hanem birodalmad ellen rontani. Míg ha te győzöl, győzelmed 
nem lesz oly nagy, mint akkor, ha az ő országukba mégy át s győ
zelmed után üldözheted a menekülő massagetákat. Mert ép oly 
eshetőségre gondolok, mint előbb, hogy legyőzvén ellenfeledet, 
egyenesen Tomyris birodalma ellen fogsz rontani. A felhozott 
okokon kívül pedig csúnya és tűrhetetlen volna, ha Kyros, Kam- 
byses fia, asszony előtt hátrálva vonulna vissza országába. Véle
ményem szerint tehát menj át most és haladj előre addig, a med
dig azok hátrálnak. Azután pedig a következő intézkedések által 
igyekezzél föléjük kerekedni : tudomásom szerint a massageták 
még nem ismerik a perzsa jólétet és még nem ízlelték meg a föl- 
séges dolgokat ; vágass le tehát bőven sok birkát és megfőzve ven
dégeld meg a mi seregünket ; adj hozzá bőven tiszta bort és min
denféle ételt. Mikor ezt megtetted, hagyd ott seregednek hitvány 
részét hátra, a többivel pedig voniilj vissza a folyamig. Ha tervem
ben nem csalatkozom, akkor amazok meglátván a sok jó dolgot, 
neki esnek, s ránk akkor vitéz dolgoknak felmutatása várakozik. »

Ez a két vélemény állt egymással szemközt ; Kyros pedig az 208 
elsőt elvetve, a Kroisosét fogadta el és felszólította Tomyrist, hogy 
vonuljon vissza, minthogy ő fog átkelni országába. Az tehát vissza
vonult, a mint eredetileg Ígérte. Kyros azután Kroisost fiának, 
Kambysesnek gondjaira bízta ; átadta neki a királyságot, s nagyon 
a szívére kötötte, hogy tisztelje ezt az embert és jól bánjék vele, 
ha a massageták elleni átkelése rosszul ütne ki. Ezen intelmek 
után elküldte őket Perzsiába ; maga pedig seregével átkelt a folya
mon. Mikor már túl volt az Araxesen, és az éj beálltával a massa- 209
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είδε όψιν ευδων έν των Μασσαγετέων τη χώρη τοιήνδε" έδόκεε δ 
Κύρος εν τφ υπνφ δράν τών Ύστάσπεος παίδων τον πρεσβότατον 
εχοντα έπί τών ώμων πτέρυγας καί τουτέων τη μέν τήν Άσίην τη 
δε τήν Ευρώπην έπισκιάζειν. 'Τατάσπεϊ δε τφ 'Αρσάμεος εόντι 
άνδρί Άχαιμενίδη ήν τών παίδων Δαρεΐος πρεσβότατος, έών τότε 
ήλικίην ές είκοσι κου μάλιστα έτεα, καί ουτος κατελέλειπτο εν 
Πέρσησι* ου γάρ είχε κω ήλικίην στρατεόεσθαι. έπεί ών δή έςη- 
γέρθη δ Κόρος, έδίδοΰ λόγον έωυτφ περί της όψιος. ως δέ οί 
έδόκεε μεγάλη είναι ή όψις, καλέσας Ύστάσπεα καί απολαβών 
μοόνον είπε «"1’στασπες, παίς σδς έπιβουλεύων έμοί τε καί τη έμη 
άρχη έάλωκε. ώς δε ταδτα άτρεκέως οίδα, εγώ σημανέω. έμεό 
θεοί κήδονται καί μ.οι πάντα προδεικνόουσι τα έπιφερόμενα. ήδη 
ών εν τη παροιχομένη νυκτί ευδων είδον τών σών παίδων τον πρε
σβότατον εχοντα επί τών ώμων πτέρυγας καί τουτέων τη μεν τήν 
’ Ασίην τη δέ τήν Ευρώπην έπισκιάζειν. ουκων έστί μηχανή από 
τής δψιος ταύτης ουδεμία το μή εκείνον έπιβουλεύειν έμοί * σό νυν 
τήν ταχίστην πόρευε ο δπίσω ές ΙΙέρσας καί ποίεε όκως, έπεάν 
έγώ τάδε καταστρεψάμενος έλθω εκεί, ώς μοι καταστήσεις τον

210 παιδα ές έλεγχον.» Κόρος μίν δοκέων οί Δαρείον έπιβουλεύειν 
έλεγε τάδε- τφ δέ ό δαίμων προέφαινε ώς αυτός μέν τελευτήσειν 
αυτου ταύτη μέλλοι, ή δέ βασιληίη αύτοό περιχωρέοι ές Δαρείον. 
αμείβεται δή ών δ Ύστάσπης τοίσιδε. «ώ βασιλεύ, μή ειη άνήρ 
Πέρσης γεγονώς όστις τοι έπιβουλεύσειε, εί δ’ έστι, άπόλοιτο ώς 
τάχιστα" ος αντί μέν δούλων έποίησας έλευθέρους ΙΙέρσας είναι, 
αντί δέ άρχεσθαι όπ’ άλλων άρχειν απάντων, εί δέ τίς τοι όψις 
απαγγέλλει παιδα τον έμδν νεώτερα βουλεόειν περί σέο, έγώ τοι

211 παραδίδωμι χράσθαι αυτφ τούτο ό τι σύ βοόλεαι.» 'Γστάσπης μέν 
τούτοισι άμειψάμενος καί διαβάς τον ’Αράςεα ήιε ές ΙΙέρσας 
φυλάξων Κυρφ τον παιδα Δαρείον, Κόρος δε προελθών άπδ του 
Άράςεω ήμέρης οδόν έποίεε κατά τάς Κροίσου ύποθήκας. μετά 
δέ ταότα Κόρου τε καί ΙΙερσέων τοό καθαρού στρατού άπελάσαν- 
τος δπίσω έπί τον Άράξεα, λειφθέντος δέ τοό άχρηίου, έπελ- 
θοΰσα τών Μασσαγετέων τριτημορίς του στρατού τους τε λει- 
φθέντας τής Κύρου στρατιής έφόνευε άλεςομένους καί τήν προ- 
κειμένην ίδόντες δαΐτα, ώς ' έχειρώσαντο τούς έναντίους, κλιθέν- 
τες έδαίνυντο, πληρωθέντες δέ φορβής καί ο’ίνου ηυδον. οί δέ 
Πέρσαι έπελθόντες πολλούς μέν σφέων έφόνευσαν, πολλφ δ’ 
έτι πλεόνας έζώγρησαν καί άλλους καί τον τής βασιλείης 
Τομύριος παιδα στρατηγέοντα Μασσαγετέων, τφ ουνομα ήν



HERODOTOS. I. KÖNYV 209—211. FEJEZET. 1,i9

geták földjén aludni ment, a következő álmot látta: Hystaspes 
legidősb fiát látta, szárnyak voltak a vállán, az egyik Ázsiát, 
a másik Európát árnyékolta be. Hystaspesnek, Arsames fiának, 
ki az aehaimenida családból származott, Dareios volt a leg
idősb fia, s ekkor vagy húsz éves lehetett ; 168 ez Perzsiában maradt, 
mert még nem érte el a katonakort. Kyros felébredvén, gondolko
zott álmán, s minthogy jelentőségesnek találta látomását, magához 
hivatta Hystaspest és négyszem közt így szólt hozzá : «Hystaspes, 
fiadat ellenem és uralmam ellen irányuló fondorlatokon kaptam ; 
s minthogy erről teljesen meg vagyok győződve, meg is mondom. 
Fölöttem az istenek őrködnek s előre megmutatják a jövendőt, 
így láttam az elmúlt éjjel álmomban legidősb fiadat szárnyas vál- 
lakkal ; egyik szárnya Ázsiát, a másik Európát árnyékolta be. Ezen 
álomlátásom után semmikép sem titok, hogy ő ellenem fondor- 
kodik. Te tehát rögtön menj vissza Perzsiába, hogy, ha ezen föld
nek elfoglalása után oda visszatérek, vizsgálat végett fiadat elém 
állíthasd. » Kyros azért beszélt így, mert azt hitte, hogy Dareios 2 1 0  

ellene fondorkodik ; pedig az isten evvel azt jelentette meg, hogy 
ö maga e helyen fog meghalni, és hogy királysága Dareiosra száll. 
Hystaspes azután így felelt : « Ó királyom ! ne lássa perzsa ember 
a napvilágot, ki ellened fondorkodik, s ha van ilyen, az vesz- 
szen el mielőbb. Te tettél bennünket, perzsákat szolgákból szaba
dokká, s akiben ezelőtt mások uralkodtak, most mi vagyunk min
den más népnek urai. Ha pedig álomlátásod azt jelenti, hogy fiam 
ellened ármánykodik, én őt átadom neked ; tégy vele, a mit akarsz.»
E felelete után Hystaspes visszament az Araxesen és Perzsiába 2 11  

érve, Kyros számára őrizet alatt tartotta fiát, Dareiost. Kyros az 
Araxestől egy napi útra előre haladt, s Kroisos tanácsa szerint 
cselekedett ; azután pedig Kyros a perzsa seregnek szine-javával 
visszavonúlt az Araxesig ; a hitvány rész ott maradt. Mikor a mas- 
sageták seregének egy harmadrésze oda jött, Kyros hadának véde
kező maradékát felkonczolta ; mikor pedig az ott feltálalt lakomát 
meglátta, az ellenség legyőzése után leült mulatni, s étellel-itallal 
jóllakva elaludt. A perzsák azonban rájuk rontottak, egy részü
ket leölték, jóval többeket élve fogtak el, a többi közt Tomyris 
királynőnek a fiát, a massageták vezérét, kinek Spargapises volt
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21iì Σπαργαπίσης. ή δέ πυθομένη τά τε περί τήν στρατιήν γεγονότα 
καί τα περί τον παϊδα, πέαπούσα κήρυκα παρά Κόρον έλεγε τάδε* 
«άπληστε αίματος Κόρε, μηδέν έπαερίΐης τψ γεγονότι τψδε πρήγ- 
ματι, εί άμπελίνψ καρπώ, τψ περ αυτοί έμπιπλάμενοι μαίνεσθε 
ουτω ώστε κατιόντος τού οίνου ές το σώμα έπαναπλέειν υμΐν έπεα 
κακά, τοιοότψ φαρμάκψ δολώσας έκράτησας παιδός του έμού, 
άλλ’ ου μάχη κατά το καρτεράν, νυν ών μευ ευ παραινεούσης 
ϋπόλαβε τον λόγον άποδοός μοι τον παϊδα άπιίΚ εκ τήσδε της 
χώρης αζήμιος, Μασσαγετέων τριτημορίδι του στρατού κατυβρί- 
σας. εί δέ ταύτα ου ποιήσεις, ήλιον έπόμνυμί τοι τον Μασσαγε
τέων δεσπότην, ή μέν σε εγώ καί άπληστον έόντα αίματος κορέσω.» 
Κύρος μέν επέων ουδένα τούτων άνενειχθέντων έποιέετο λόγον* 
ό δέ τής βασιλείης Τομυριος παίς Σπαργαπίσης, ως μιν ο τε 
οίνος ανήκε καί έμαθε Τνα ήν κακού, δεηθείς Κύρου εκ τών δε
σμών λυθήναι έτυχε, ώς δέ έλύθη τε τάχιστα καί τών χειρών

<2 ) 4  ί κράτη σε, διεργάζεται έωυτόν. καί δή ούτος μέν τρόπψ τοιοότψ 
τελευτά* Τόμυρις δέ, ώς οι Κύρος ούκ έσήκουσε, συλλέςασα πά
σαν τήν έωυτής δύναμιν συνέβαλε Κύρψ. ταύτην τήν μάχην, δσαι 
δή βαρβάρων άνδρών μάχαι έγένοντο, κρίνω ίσχυροτάτην γενέ- 
σθαι, καί δή καί πυνθάνομαι ουτω τούτο γενόμενον. πρώτα μέν γάρ 
λέγεται αυτούς διαστάντας ές άλλήλους τοςεύειν, μετά δέ, ώς σφι 
τά βέλεα έξετετόξευτο, συμπεσόντας τήσι αίχμήσι τε καί τοϊσι 
εγχειριδίοισι συνέχεσθαι. χρόνον τε δή επί πολλόν συνεστάναι 
μαχομένους καί ουδετέρους έθέλειν φεόγειν* τέλος δέ οί Μασσα- 
γέται περιεγένοντο. ή τε δή πολλή τής Περσικής στρατιής αυτού 
ταύτη διεφθάρη καί δή καί αυτός Κύρος τελευτή, βασιλεύσας τά 
πάντα ενός δέοντα τριήκοντα έτεα. ασκόν δέ πλήσασα αίματος 
άνθρωπηίου Τόμυρις έδίζητο εν τοϊσι τεθνεώσι τών Περσέων τάν 
Κόρου νέκυν, ώς δέ ευρε, έναπήκε αυτού τήν κεφαλήν ές τόν 
ασκόν, λυμαινομένη δέ τψ νεκρψ έπέλεγε τάδε, «σύ μέν έμέ 
ζώσάν τε καί νικώσάν σε μάχη άπώλεσας, παϊδα τόν έμόν ελών 
δόλφ* σέ δ’ εγώ, κατά περ ήπείλησα, αίματος κορέσω.» τά μέν 
δή κατά τήν Κύρου τελευτήν τού βίου, πολλών λόγων λεγομένων, 
δδε μοι ό πιθανώτατος εϊρηται.

215 Μασσαγέται δέ έσθήτά τε όμοίην τη Σκυθικη φορέουσι και 
δίαιταν έχουσι, ίππόται δέ είσί καί άνιπποι (άμφοτέρων γάρ μετέ- 
χουσι) καί τοςόται τε καί αίχμοφόροϊ, σαγάρις νομίζοντες έ'χειν. 
χρυσφ δέ καί χαλκψ τά πάντα χρέωνται* οσα μέν γάρ ές αίχμάς
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a neve. Mikor Tomyris megtudta, mi történt seregével és fiával, 2 1 2  

követet küldött Kyroshoz és ezt üzente neki: «Vérrel telhetetlen 
Kyros ! ne fogjon el a büszkeség, hogy így történt a dolog, s hogy a 
szőlő nedvével, — melylyel magatok megtelve mód nélkül őrjöng
tök, s ha testetekbe száll a bor, ocsmány szavak áradnak belőletek 
— hogy evvel a méreggel, csel útján győzted le fiamat, nem pedig 
csatában erőhatalommal. Azért most hallgasd meg jóakaró szava
mat : add vissza fiamat és távozzál büntetlenül ebből az országból, 
habár a massageták seregének egy harmadával vakmerőén bántál.
De ha ezt nem teszed, esküszöm a napra, a massageták iste
nére, hogy telhetetlen vérszomjadat ki fogom elégíteni!» Kyros 213 
ezzel az izenettel mit sem törődött. Spargapises, mikor bor
mámorából felocsúdott 8 észrevette, milyen bajba került, kö- 
nyörgött Kyroshoz, hogy oldja fel bilincseiből ; s mikor azokból 
kiszabadúlva, kezét használhatta, véget vetett életének. Ez tehát 
ilyen módon halt meg. Tomyris, minthogy Kyros nem hallgatott 214- 
szavaira, minden katonáját összegyűjtötte és Kyrossal megütkö
zött. Ez a csata, a hányat csak barbár emberek vívtak, véleményem 
szerint a legkeményebb volt; s a mint hallom, következőkép 
folyt le : először szembe szállva nyilakkal lőttek egymásra ; azután 
pedig, mikor nyilaikat kilőtték vaia, összecsapva lándzsáikkal 
és kardjaikkal küzdöttek. Sok ideig harczoltak így a együtt s 
egyik sem akart megszaladni ; végre is a massageták kerekedtek 
fölül. A perzsa seregnek nagy része ott veszett ; maga Kyros is 
elesett, huszonkilencz évi uralkodása után.159 Tomyris megtöl
tött embervérrel egy tömlőt és felkereste a perzsa elesettek közt 
Kyrosnak hulláját. Mikor azután megtalálta, beletette fejét a töm
lőbe. A hulla meggyalázása után pedig így szólt : «Habár élek és 
téged a harczban legyőztelek, mégis megöltél engem, mert fiamat 
cselvetéssel elfogtad ; én tehát, a mint megfenyegettelek, kielégí
tem vérszomjadat.» A Kyros halálára vonatkozó sokféle hagyo
mány közül ezt a véleményem szerint legvalószínűbbet közlöm. 160

A massageták hasonlókép ruházkodnak és élnek, mint a sky- 215 
thák ; lovon és ló nélkül harczolnak, mind e két dolog előfordúl 
náluk ; nyilat, lándzsát és kétélű buzogányt szoktak hordani. Nagy 
mértékben használnak érczet és aranyat. Lándzsáik, nyílhegyeik
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καί άρδις καί σαγάρις, χαλκφ τα πάντα χρέωνται, ο τα δέ περί 
κεφαλήν καί ζωστήρας καί μασχαλιστήράς, χροσφ κοσμέονται. 
ώς δ’ αυτως των ίππων τα μεν περί τά στέρνα χαλκέοος θώρηκας 
περιβάλλοοσι, τά δέ περί τούς χαλινούς καί στόμια καί φάλαρα 
χροσφ. σιδήρω δέ οοδ’ άργόρφ χρέωνται οοδέν. ουδέ γάρ οοδέ σφι 

216 έστί έν τή χώρη, ο δε χροσός καί ό χαλκός άπλετος, νόμοισι δε 
χρέωνται τοιοίριδε. γυναίκα μεν γαμέει έκαστος, ταότησι δέ επί- 
κοινα χρέωνται· το γάρ Σκότας φασί "Ελληνες ποιέειν, ου Σκόθαι 
είσί οι ποιέοντες άλλα Μασσαγέται' τής γάρ επιθυμήση γυναικός 
Μασσαγέτης άνήρ, τον φαρετρεώνα άποκρεμάσας προ τής άμά- 
ζης μίσγεται άδεώς. ούρος δέ ήλικίης σφι πρόκειται άλλος μέν 
ούδείς· έπεάν δέ γέρων γένηται κάρτα, οί προσήκοντές οί πάντες 
συνελθόντες θόοοσί μιν καί άλλα πρόβατα άμα αυτφ, εψήσαντες 
δέ τά κρέα κατευωχέονται. ταύτα μέν τά ολβιώτατά σφι νενόμι- 
σται, τον δέ νοόσω τελεοτήσαντα ου κατασιτέονται αλλά γή κρό- 
πτοοσι, συμφορήν ποιεύμενοι δτι ουκϊκετο ές το τοθήναι. σπείροοσι 
δέ οοδέν, άλλ’ άπο κτηνέων ζώοοσι καί ιχθύων, οϊ δέ άφθονοι σφι 
εκ τού Άράζεω ποταμού παραγίνονται- γαλακτοπόται δ’ είσί. 
θεών δέ μούνον ήλιον σέβονται, τφ θυουσι ίππους, νόος δέ ουτος 
τής θυσίης· τών θεών τφ ταχίστψ πάντων τών θνητών το τάχι
στον δατέονται.

17 2
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s buzogányaik mind érczből készülnek ; fejdíszüket, öveiket és 
vállszorítóikat aranynyal czifrázzák. Ép így lovaik szügyére is 
érczpánczélt tesznek, míg a kantár, a zabola és a homlokék arany
ból készül. Vasat és ezüstöt nem használnak, mert nincs orszá
gukban ; érez és arany azonban végtelen sok. Szokásaik a követ- Síi fi. 
kezők : mindenkinek van felesége, de ezekkel közösségben élnek, 
mert a mit a görögök a skythákról beszélnek, azt nem a skythák 
teszik, hanem a massageták. Ha a massageta megkíván egy asz- 
szonyt, lefüggeszti tegezét szekere előtt és félelem nélkül közösül 
vele. Az életkornak nem szabnak semmiféle határt, de ha valaki 
nagyon öreg lesz, azt valamennyi rokonságának jelenlétében föl
áldozzák s vele együtt juhokat is ; húsát azután megfőzik és mulat
nak. Ez náluk a legboldogabb halál. A ki betegségben hal el, azt 
nem eszik meg, hanem a földbe temetik és sajnálkoznak rajta, 
hogy nem jutott az áldozás sorsára. Nem vetnek semmit, házi 
állatokból és halakból élnek, melyeket az Araxes folyam bőven 
szolgáltat, továbbá tejet is isznak. Az istenek közűi csak a napot 
tisztelik s ennek lovakat áldoznak. Ezen áldozásnak az az értelme, 
iOgy a leggyorsabb istennek a leggyorsabb állatot szentelik.



B.

ΕΓ T É P  Π Η.

1 Τελευτήσαντος δε Κόρου παρέλαβε την βασιληίην Καμβό 
3ης, Κόρου εών παΐς καί Κασσανδάνης της Φαρνάσπεω θυγα 
τρός, της προαποθανοόσης Κόρος αυτός τε μέγα πένθος εποιή 
οατο καί τοΐσι άλλοισι προείπε πάσι των ήρ/ε πένθος ποιέ'εσθαι 
ταύτης δή της γυναικός εών παΐς καί Κόρου Καμβόσης Ίωνα 
μέν καί Αίολέας ώς δούλους πατρωίους εόντας ενόμιζε, επί δ 
Αίγυπτον έποιέετο ατρατηλασίην άλλους τε παραλαβών τών ήρχ; 
καί δή καί Ελλήνων τών επεκράτεε. *

■2 Οί δε Αιγύπτιοι, πριν μΑν ή ΊΓαμμήτιχον σφέων βασιλεόσαι 
ενόμιζον έωυτοός πρώτους γενέσθαι πάντων ανθρώπων επειδή δ; 
Ταμμήτιχος βασιλεύσας ή θέλησε είδέναι οίτινες γενοίατο πρώτος 
από τούτου νομίζουσι Φρόγας προτέρους γενέσθαι εωυτών, τών δΐ 
άλλων έωυτοός. Ψαμμήτιχος δε ώς ουκ εδύνατο πυνθανόμενος 
πόρον ουδένα τούτου άνευρεΐν, οϊ γενοίατο πρώτοι άνθρώπων, 
επιτεχνάται τοιόνδε. παιδία δύο νεογνά άνθρώπων τών έπιτυχόν- 
των δίδωσι ποιμένι τρέφειν ές τα ποίμνια τροφήν τινα τοιήνδε, 
έντειλάμενος μηδένα άντίον αυτών μηδεμίαν φωνήν ίέναι, εν 

, στέγη' δε έρήμη επ’ εωυτών κέεσθαι αυτά, καί τήν ώρην επα- 
γινέειν σφι αίγας, πλήσαντα δέ γάλακτος τάλλα διαπρήσσε- 
σθαι. ταότα δέ εποίεέ τε καί ένετέλλετο Ψαμμήτιχος θέλων 
άκοόσαι τών παιδιών, άπαλλαχθέντων τών άσήμων κνυζημάτων, 
ήντινα φωνήν ρήςουσι πρώτην τά περ ών καί έγένετο. ώς γάρ 
διέτης χρόνος εγεγόνεε ταότα τφ ποιμένι πρήσσοντι, άνοί- 
γοντι τήν θύρην καί εσιόντι τά παιδία άμφότερα προσπίπτοντα



MÁSODIK KÖNYV.

EUTERPE.

Kyros halála után Kambyses vette át a királyságot, 1 a ki 1 

Kyrosnak és Pharnaspes leányának, Kassandanénak volt a fia. Kas- 
sandane hamarább elhalt Ryrosnál, azért Kyros maga nagy gyászt 
öltött, úgyszintén valamennyi alattvalójának meghagyta, hogy így 
tegyen. Ezen asszonynak és Kyrosnak fia volt Kambyses, a ki az 
iónokat és seolokat átöröklött rabszolgáknak tekintette ; Egyiptom 
ellen pedig hadat indított, s e végett egyéb alattvalóin kívül a 
görögöket is összegyűjtötte, a kiken uralkodott.

Az egyiptomiak, mielőtt Psammetichos vaia a királyuk, azt 2  

hitték, hogy ők a legrégibb emberek a földön. Midőn azonban 
Psammetichos trónra jutott és tudni akarta, hogy kik voltak az 
első emberek, azóta azt tartják, hogy a phrvgiaiak előbb éltek ná- 
luknál, de a többieknél ők maguk. Psammetichos ugyanis midőn 
kutatásai közben semmiféle módon nem tudta kifürkészni, kik 
voltak az első emberek, a következőt gondolta ki : közönséges em
bereknek két újszülött gyermekét adta át egyik pásztorának, hogy 
azoknak a nyájak között olyasforma nevelést adjon, hogy parancsa 
szerint azok előtt senki semmiféle hangot ki ne ejtsen, hanem a 
többiekétől elkülönített sátorban feküdjenek, annak idején hajtson 
hozzájuk kecskéket, s ha ezeknek tejéből jóllaktak, végezze egyéb 
dolgát. Ezt tette és rendelte el Psammetichos, mert meg akarta hal
lani a gyermekektől, hogy az értelmetlen dadogás elmúltával miféle 
hangot fognak először adni. S így :s történt a dolog. Midőn mái
két éve letelt, hogy a pásztor így járt el, egyszer fölnyitotta az 
ajtót, és belépve mind a két gyermek hozzászaladt e szót kiáltva :



1 7 0 ' i i ρ ο λ ο τ ο r  a.

βεκύς έφώνεον, όρέγοντα τάς χεΐρας. τα μέν δή πρώτα άκούσας 
ήσυχος ήν ό ποιμήν ώς δέ πολλάκις φοιτέοντι καί έπιμελομένψ 
πολλύν ήν τούτο το έπος, ουτω δή σημήνας τφ δεσπότη ήγαγε τά 
πα'.δία κελεύσαντος ές δψ'.ν τήν εκείνου, άκοόσας δέ καί αυτός ό 
Έαμμήτιχος έπυνθάνετο οΐτινες ανθρώπων βεκός τι καλέουσι, 
πυνθανόμενος δέ ευρισκε Φρύγας καλέοντας τον άρτον, ουτω 
συνεχώρησαν Αιγύπτιοι καί τοιούτω σταθμησάμενοι πρήγματι 
τούς Φρύγας πρεαβυτέρους είναι έωυτών. ώδε μέν γενέσθαι τών 
ίρέων τού Ηφαίστου τού έν Μέμφι ήκουον Έλληνες δέ λέγουσι 
άλλα τε μάταια πολλά καί ώς γυναικών τάς γλώσσας ό Ψαμμή- 
τιχος έκταμών τήν δίαιταν ουτω έποιήσατο τών παίδων παρά ταύ- 
τησι τήσι γυναιξί.

Κατά μέν δή τήν τροφήν τών παιδιών τοσαύτα έ'λεγον, 
ήκουσα δέ καί άλλα έν Μέμφι έλθών ές λόγους τοΐσι ίρεύσι 
τού Ηφαίστου, καί δή καί ές Θήβας τε καί ές Ήλιου πόλιν 
αυτών τούτων εΐνεκεν έτραπόμην, έθέλων είδέναι εί συμβή- 
σονται τοΐσι λόγοισι τοΐσι έν Μέμφι' οί γάρ ΊΙλιοπολίται 
λέγονται Αιγυπτίων είναι λογιώτατοι. τά μέν νυν θεία τών 
άπηγημάτων οία ήκουον, ουκ είμί πρόθυμος έςηγέεσθαι, έ'ξω 
ή τά ούνόματα αυτών μούνοί7 νομίζων πάντας ανθρώπους 
ίσον περί αυτών έπίστασθαΓ τά δ’ αν έπιμνησθέω αυτών, 

4 υπό του λόγου εξαναγκαζόμενος έπιμνησθήσομαι. όσα δέ άν- 
θρωπήια πρήγματα, ώδε έ'λεγον όμολογέοντες σφίσι, πρώτους 
Αιγυπτίους ανθρώπων απάντων έίευρεΐν τον ένιαυτόν, δυώ- 
δεκα μέρεα δασαμένους τών ώρέων ές αυτόν, ταύτα δέ έςευ- 
ρεΐν εκ τών αστέρων έ'λεγον. άγουσι δέ τοσψδε σοφώτερον 
Ελλήνων, έμοί δοκέειν, οσι<> Έλληνες μέν διά τρίτου έ'τεος 
έμβόλιμον έπεμβάλλουσι τών ώρέων εΐνεκεν, Αιγύπτιοι δέ τρι- 
ηκοντημέρους άγοντες τούς δυώδεκα μήνας έπάγουσι άνά παν 
έτος πέντε ημέρας πάρεξ τού αριθμού, καί σφι ό κύκλος 
τών ώρέων ές τώυτό περιιών παραγίνεται, δυώδεκά τε θεών 
έπωνυμίας έ'λεγον πρώτους Αιγυπτίους νομίσα! καί "Ελληνας 
παρά σφέων . άναλαβεΐν, βωμούς τε καί αγάλματα καί νηούς θεοϊσι 
άπονεΐμαι σφέας πρώτους καί ζψα έν λίθοισι έγγλύψαι. καί τού
των μέν νυν τά πλέω έ'ργψ έδήλουν ουτω γενόμενα. βασιλεύσαι 
δέ πρώτον Αίγύπτου άνθρωπον έ'λεγον Μίνα' έπί τούτου
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bekosz, és kinyújtották kezüket. Első hallásra a pásztor nem 
figyelte meg; midőn azonban mindig ezt a szót hallotta, valahány
szor odajött, hogy a gyermekekről gondoskodjék, bejelentette urá
nak és ennek parancsára a gyermekeket eléje vezette. Maga 
Psammetichos is hallván e szót, kutatni kezdett, hogy miféle em
berek használják a bekosz-t, és kutatása közben rájött, hogy a 
phrygiaiak e szóval jelölik a kenyeret. E dologból következtetve 
az egyiptomiak elismerték, hogy a phrygiaiak régiebbek náluk- 
nál. Hephaistos papjai2 mondották nekem Memphisben, hogy így 
történt a dolog. A görögök azonban sok más együgyű mesét be
szélnek ; így azt is, hogy Psammetichos több asszonynak kivágatta 
a nyelvét, s így neveltette velük a gyermekeket.

Ezeknek nevelésére vonatkozólag tehát így beszéltek. De más 3  

egyebet is hallottam Memphisben, midőn Hephaistos papjaival 
társalogtam, s e miatt Thebaiba és Heliopolisba is elmentem ; 3 

meg akartam tudni, vájjon az idevaló papok beszéde megegye- 
zik-e a memphisiekével. A heliopolisiakat ugyanis a legtudósab- 
baknak tartják az egyiptomi papok között. A mit az istenekre 
vonatkozólag hallottam, azt nincs kedvem elmondani, kivéve 
talán a nevüket; mert azt tartom, hogy az embereknek egy
forma tudomásuk van róluk ; a mit pedig rájuk vonatkozólag 
mondani fogok, azt az előadás kényszerűsége miatt fogom tenni. 
Emberi dolgokat illetőleg egyformán úgy beszéltek, hogy összes 4  

emberek között az egyiptomiak találták föl először az évet, 
melyet az évszakok szerint tizenkét részre osztottak föl, s hogy 
az erre a csillagokból jöttek rá. 4 S véleményem szerint a görö
göknél annyival okosabban járnak el, a mennyiben a görögök 
minden harmadik évben egy szökő hónapot szúrnak be az év
szakok miatt ; míg az egyiptomiak harmincz napjával számítván a 
tizenkét hónapot, minden évben csak öt napot adnak hozzá, s így 
az évszakfordulatok ugyanarra az időre esnek. Állításuk szerint az 
egyiptomiak adtak a tizenkét istennek először nevet, s a görö
gök tőlük vették azokat át ; oltárokat, szobrokat és templomokat 
ők juttattak először az isteneknek, ők faragtak kőbe élő alakokat ; 
η hogy több dolog tényleg így történt, be is bizonyítják. Előadá
suk szerint Egyiptomnak Mene, volt az első királya ;5 alatta a
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πλήν τού θηβαΐκού νομού, πάσαν Αίγυπτον είναι έλος, καί αυτής 
είναι ουδέν υπερέχον τών νυν έ'νερθε λίμνης τής Μοίριος έόντων, 
ές την άνάπλοος από θαλάσσης επτά ήμερέων εστί άνά τον ποτα-

5 μόν. καί ευ μοι έδόκεον λέγειν περί τής χώρης· δήλα γάρ δή 
καί μή προακούσαντι ίδόντι δέ, δστις γε σύνεσιν έχει, ότι 
Αίγυπτος, ές τήν “Έλληνες ναυτίλλονται, έστί Αιγύπτιο,σι επίκτη
τος τε γή καί δώρον του ποταμού, καί τα κατύπερθε έ'τι τής λί
μνης ταύτης μέχρι τριών ήμερεων πλόου, τής περί εκείνοι ουδέν 
έ'τι τοιόνδε έ'λεγον, έ'στι δε έτερον τοιούτον. Αίγυπτου γάρ φύσις 
έστί τής χώρης τοιήδε. πρώτα μεν προσπλέων έ'τι καί ήμε
ρης δρόμον άπέχων από γής, κατείς καταπειρητηρίην πηλόν τε 
ανθίσεις καί εν έ'νδεκα όργυιήσι έ'σεαι. τούτο μεν επί τοσούτο

6 δηλοί πρόχυσιν τής γής έούσαν. αυτις δέ αυτής έστι Αίγυπτου 
μήκος το παρά θάλασσαν εξήκοντα σχοίνοι, κατά ήμείς διαι- 
ρέομεν είναι Αίγυπτον άπό τού [Ιλινθινήτεω κόλπου μέχρι Σερ- 
βωνίδος λίμνης, παρ’ ήν το Κάσιον δ'ρος τείνει’ ταύτης ών 
άπο οί εξήκοντα σχοίνοί είσι. οσοι μέν γάρ γεωπεΐναί είσι αν
θρώπων, όργυιήσι μεμετρήκασι τήν χώρην, οσοι δέ ήσσον 
γεωπεΐναί, σταδίοισι, o’ì δέ πολλήν έ'χουσι, παρασάγγησι ο'ί δέ 
αφθονον λίην, σχοίνοισι. δόναται δέ ο μέν παρασάγγης τριή- 
κοντα στάδια, ό δέ σχοϊνος έκαστος, μέτρον έόν Αιγύπτιον, 
εξήκοντα στάδια, ουτω αν είησαν Αίγύπτου στάδιοι εξακόσιοι

7 καί τρισχίλιοι το παρά θάλασσαν, ένθεύτεν μέν καί μέχρι Ήλιου 
πόλιος ές την μεσόγαιαν έστί εύρέα Αίγυπτος, έούσα πάσα 
ΰπτίη τε καί έ'νυδρος καί ιλύς, έ'στι δέ οδός ές τήν Ήλιου 
πόλιν από θαλάσσης άνω ίόντι παραπλησίη το μήκος τή έξ 
3Αθηνέων όδφ τή άπό τών δυώδεκα θεών τού βωμού φερούση 
έ'ς τε Πισαν καί έπί τον νηόν τού Διάς τού Ολυμπίου, σμι- 
κρόν τι το διάφορον ευροι τις αν λογιζόμενος τών οδών τουτέων 
το μή ίσας μήκος είναι, ού πλέον πεντεκαίδεκα σταδίων’ ή 
μέν γάρ ές ΓΙίσαν έξ Άθηνέων καταδεί πεντεκαίδεκα σταδίων 
μή είναι πεντακοσίων καί χιλίων, ή δέ ές Ήλιου πόλιν άπό

3 θαλάσσης πληροί ές τον αριθμόν τούτον, άπό δέ Ήλιου πόλιος· 
άνω ίόντι στεινή έστι Αίγυπτος, τή μέν γάρ τής Άραβίης όρος 
παρατέταται, φέρον άπ’ άρκτου προς μεσαμβρίην τε καί νότον, 
αίεί άνω τεϊνον ές τήν Ερυθρήν καλεομένην θάλασσαν έν τώ 
αί λιθοτομίαι έ'νεισι αί ές τάς πυραμίδας κατατμηθεΐσαι τάς 
έν Μέμφι. ταύτη μέν λήγον ανακάμπτει ές τά είρηται το 
όρος’ τή δέ αυτό εωυτού έστι μακρότατον, ώς έγώ έπυνθανόμην,
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thebaii járás kivételével egész Egyiptom mocsár volt, s azon rész
ből mi sem látszott ki, a mely most a moirisi tó alatt van, a hová 
« tengertől hét napi hajóút vezet föl a folyamon. Jól beszéltek fel- ó 
fogásom szerint országukról is; mert minden józanesztí ember 
«lőtt világos, ha nem is hallotta előbb, hanem csak látta, hogy azt 
az Egyiptomot, a hová a görögök hajóznak, az egyiptomiak sze
rezi ik meg és a folyam ajándéka ; valamint az a földrész is, mely 
ama tó fölött háromnapi hajóútra terjed, s a melyről ama papok 
semmi ilyest nem említettek, hasonló természetű. Egyiptom föld
jének természete ugyanis a következő : először is, ha odahajózva még 
egy napi út választ el a száraztól, s beeresztjük a mérő zsinórt, 
akkor iszapot húzunk föl és még tizenegy ölnyi mélységben va
gyunk. Ebből kiviláglik, hogy eddig terjed a vizhozta föld. Magá- 6 
mik Egyiptomnak hosszúsága a tenger mentén hatvan schoinos ; 
mi ugyanis Egyiptomot a plinthinetei öböltől a serbonisi tóig vesz- 
szük, a hol a kasiai hegység húzódik el ; innentől hatvan schoinos 
a hosszúság. A földben szegény emberek öl szerint mérték föl a 
talajt ; a kik nem annyira szegények, stadium szerint ; a kiknek 
pedig sok van, parasangák szerint ; mig a nagyon gazdagok 
■schoinos szerint. Egy parasangában harmincz stadium van, egy 
schoinosban pedig, a mely egyiptomi mérték, hatvan stádium.0 
E szerint Egyiptomnak hosszúsága a tenger mentében háromezer - 
hatszáz stadium volna. Innen a belföld felé Heliopolisig Egyiptom 7 
■széles, egészben véve lapályos, bővizű és mocsaras. A tengertől föl
felé Heliopolisig7 az út hossza körülbelül akkora, mint Athéntől 
a tizenkét isten oltárától8 kezdve Pisáig és az olympiai Zeus temp
lomáig. Kis különbséget talán lehetne találni, ha ezen utakat 
összemérnők, hogy t. i. nem egyenlően hosszúak ; de az nem volna 
több tizenöt stádiumnál. Mert Athéntől Pisáig tizenöt stádium 
hiányzik az ezerötszázból, mig a tengertől Heliopolisig kitelik ez 
a szám. Heliopolistól fölfelé Egyiptom szűk. Mert erre nyúlik el 8 
Arábiának hegysége, mely északról délre és délnyugatra mindig 
fölfelé menve az úgynevezett Vörös tengerig húzódik.9 Itt vannak 
a kőbányák, melyekben a mempliisi pyramisok köveit kifejtették ; 
itt is végződve kanyarodik el a hegység az említett irányban. Ezen 
oldala egyszersmind a leghosszabb, mert tudomásom szerint az út

12*



δύο μηνών autó είναι [τής] όδού από ήοδς προς έσπέρην, tà δέ 
προς τήν ήώ λιβανωτοφόρα aùtoù τα τέρματα είναι, τούτο μέν νυν 
τό όρος τοιούτό έστι, το δέ προς Λιβύης τής ΑΙγύπτου όρος άλλο 
πέτρινον τείνει, εν τψ αί πυραμίδες ένεισι, ψάμμφ κατειλυμένον, 
κατά τον αυτόν τρόπον καί τού Άραβίου τα προς μεσαμβρίην φέ- 
ροντα. το ών δή από Ήλιου πόλιος ούκέτι πολλδν χωρίον ώς είναι 
Αίγυπτου, άλλ’ ο τον τε ήμερέων τεσσέρων καί δέκα άναπλόου 
έστί στεινή Αίγυπτος έούσα. των δέ δρέων τών είρημένων το με
ταξύ πεδιάς μέν γη, στάδιοι δέ μάλιστα έδόκεόν μοι είναι, τη 
στεινότατόν έστι, διηκοσίων ού πλέους έκ τού Αραβίου δρεος ές το 
Λιβυκόν καλεόμενον. το δ’ ένθεύτεν αύτις ευρέα Αίγυπτός έστι.

Ο πέφυκε μέν νυν ή χώρη αυτή ουτω. από δέ Ήλιου πόλιος ές Θή
βας έστί άνάπλοος έννέα ήμερέων, στάδιοι δέ της όδού εξήκοντα 
καί οκτακόσιοι καί τετρακισχίλιοι, σχοίνων ενός καί όγδώκοντα 
έόντων. ουτοι συντιθέμενοι οί στάδιοι Αίγυπτου, το μέν παρά θά
λασσαν ήδη μοι καί πρότερον δεδήλωται δτt έξακοσίων τε έστί 
σταδίων καί τρισχιλίων, όσον δέ τι άπδ θαλάσσης ές μεσόγαιαν 
μέχρι Θηβέων έστί, σημανέω- στάδιοι γάρ είσι είκοσι καί εκατόν 
καί έξακισχίλιοι. τό δέ άπδ Θηβέων ές Έλεφαντίνην καλεομένην 
πόλιν στάδιοι χίλιοι καί οκτακόσιοι είσι.

1 0  Ταύτης ών τής χώρης τής είρημένης ή πολλή, κατά περ οί 
ίρέες ελεγον, έδόκεε καί αύτψ μοι είναι έπίκτητος Αίγυπτίοισι. 
τών γάρ όρέων τών είρημένων τών υπέρ Μέμφιος πόλιος κειμένων 
το μεταξύ έφαίνετό μοι είναι κοτε κόλπος θαλάσσης, ώσπερ γε τα 
περί ν1λιον καί Τευθρανίην καί Έφεσόν τε καί Μαιάνδρου πεδίον, 
ώς γε είναι σμικρά ταύτα μεγάλοισι συμβαλεΐν τών γάρ ταύτα τα. 
χωρία προσχωσάντων ποταμών ένί τών στομάτων τού Νείλου, Ιόν
τος πενταστόμου, ούδείς αυτών πλήθεος πέρι άξιος συμβληθήναί 
έστι. είσι δέ καί άλλοι ποταμοί, ου κατά τον Νείλον έόντες μεγά- 
θεα, οιτινες έργα άποδεξάμενοι μεγάλα είσί* τών έγώ φράσαι 
έχω ούνόματα καί άλλων καί ούκ ήκιστα 'Αχελώου, δς ρέων öt' 
Άκαρνανίης καί έξιείς ές θάλασσαν τών Έχινάδων νήσων τάς

11 ήμισέας ήδη ήπειρον πεποίηκε. έστι δέ τής Άραβίης χώρης, Αί- 
γύπτου δέ ού πρόσω, κόλπος θαλάσσης έσέχων έκ τής Ερυθρής 
καλεσμένης- θαλάσσης, μάκρος ουτω δή τι καί στεινός ώς 
έρχομαι φράσων. μήκος μέν πλόου, άρξαμένω έκ μυχού διεκπλώ- 
σαι ές τήν εύρέαν θάλασσαν, ήμέραι άναισιμούνται τεσσεράκοντα 
είρεσίη χρεωμένω- εύρος δέ, τη ευρύτατος έστι ο κόλπος, ήμισυ 
ήμέρης πλόου. ρηχίη δ’ έν αύτφ καί άμπωτις άνά πάσαν ήμέρην
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keletről nyugatra két hónapig tart mellette ; e a keleti rész, a mely 
tömjént terem, a vége is egyszersmind. Ez a hegység ilyen termé
szetű ; Egyiptomnak Libyára eső oldalán egy más, sziklás hegység 
húzódik s ebben vannak a pyramisok ; homokkal vau borítva10 és 
ugyanúgy kanyarodik, mint az arab hegységnek délre eső része. 
Heliopolistól tehát nem nagy területre terjed már Egyiptom, 
csak négy napig tartó hajóútra nyúlik föl a szűk föld. Az említett 
két hegység között a terület síkság, s a legszűkebb részen a távol
ságot az arab és libyai hegység között nem találtam többnek két
száz stádiumnál. Innentől kezdve Egyiptom ismét széles. Ilyen e 9 

földnek természeti jellege. 11 Heliopolistól Thebaiig a hajóút kilencz 
napig tart, távolsága négyezeruyolczszázhatvan stadium, azaz 
hyolczvanegy schoinos. Összeadva Egyiptom ezen stádiumait, mint 
már jeleztem, a tengerre eső rész káromezerhatszáz stadium ; hogy 
hány stadium választja el a belföldön Thebait a tengertől, azt 
most mondom meg : ez hatezerszázhusz stádium ; 12 Thebaitól Ele
phantine nevű városig pedig ezernyolczszáz stadium az út. 13

E leírt földnek nagy részét a papok állítása szerint, s a mint 1 0  

nekem is feltűnt, az egyiptomiak szerezték. Mert a földet, mely 
Memphis városa fölött az említett két hegység között terül el, 
én egykori tengeröbölnek gondolom ép úgy, mint Iliont, 
Teuthraniát, Ephesos vidékét és a Maiandros síkságát, ha ugyan e 
kisebb területeket nagyokkal össze lehet hasonlítani. Mert ezen 
iszaplerakó folyamok közűi egyik sem hasonlítható vizbőségre 
nézve a Nilus torkolatainak bármelyikéhez, pedig öt torkolata van.
De vannak más folyamok is, melyek nagyságra nézve nem vete
kedhetnek a Nílussal, s mégis nagy munkát mutathatnak fel ; s 
ezeknek a nevüket is meg tudom mondani. Ilyen a többi között, 
s nem a legutolsó az Achelous, mely Akarnanián folyik ke
resztül és a tengerbe ömölvén az echinasi szigetek felét már szá
razfölddé tette. Arábia földjén, nem messze Egyiptomtól, van egy 11 
tengeröböl, mely az úgynevezett Vörös tengertől nyúlik be s olyan 
hosszú és szűk, a mint azt megmondani készülök. A hajózás hossza 
ugyanis az öböl belsejétől kezdve a nyílt tengerig negyven napba 
kerül evezős hajón, szélessége pedig, a hol az öböl a legszé
lesebb, csak félnapnyi hajózásba. Dagály és apály mindennap van
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γίνεται, έτερον τοιούτον κόλπον καί τήν Αίγυπτον δοκέω γενέσθαι 
κου, τον μεν έκ τής βορηίης θαλάσσης κόλπον έσέχοντα επ’ Αί- 
θιοπίης, τον δε [Άράβιον, τον έρχομαι λείων] έκ τής νοτίης φέ- 
ροντα έπί Συρίης, σχεδόν μεν άλλήλοισι συντετραίνοντας τους μυ
χούς, όλίγον δέ τι παραλλάσσοντας τής χώρης. εί ών έθελήσει 
έκτρέψαι το ρέεθρον ό Νείλος ές τούτον τον Άράβιον κόλπον, τί 
μιν κωλύει ρέοντος τούτου έκχωσθήναι εντός γε δισμυρίων έτέων ; 
εγώ μέν γάρ έλπομαί γε καί μυρίων εντός χωσθήναι αν κοΰ γε 
δή εν τφ προαναισιμωμένφ χρόνψ πρό ε̂ρον η εμέ γενέσθαι ουκ 
αν χωσθείη κόλπος καί πολλώ μέζων ετι τούτου όπδ τοσούτου τε

1 “ποταμού καί ουτω εργατικού; τα περί Αίγυπτον ών καί τοίσι λέ- 
γουσι αυτά πείθομαι, καί αυτός ουτω κάρτα δοκέω είναι, ίδών τε 
τήν Αίγυπτον προκειμένην τής έχομένης γής κογχύλιά τε φαινό
μενα έπί τοισι δρεσι καί άλμην έπανθέουσαν, ώστε καί τάς πυρα
μίδας δηλέεσθαι, καί ψάμμον μούνον Αίγύπτου δρος τούτο το 
υπέρ Μέμφιος εχον, προς δέ [τη χώρη] ούτε τη Αραβίη προσούριο 
έούση τήν Αίγυπτον προσεικέλην ούτε τη Λιβύη, ο μέν ουδέ τη 
Συρίη (τής γάρ Αραβίης τα παρά θάλασσαν Σύροι νέμονται), άλλα 
μελάγγαιόν τε καί καταρρηγνυμένην, ώστε έούσαν ίλύν τε καί πρό- 
χυσιν έί Αίθιοπίης κατενηνειγμένην υπό τού ποταμού, τήν δέ 
Λιβύην ίδμεν έρυθροτέρην τε γήν καί δποψαμμοτέρην, τήν δέ 
Άραβίην τε καί Συρίην άργιλωδεστέρην τε και υπόπετρον έούσαν.

13 Έλεγον δέ καί τόδε μοι μέγα τεκμήριον περί τής χώρης ταύ- 
της οί ιρέες, ως έπί Μοίριος βασιλέος, οκως έ'λθοι Ο ποταμός έπί 
οκτώ πήχεας το έλάχιστον, άρδεσκε Αίγυπτον τήν ενερθε Μέμ- 
φιος· καί Μοίρι ούκω ήν έ'τεα είνακόσια τετελευτηκότι οτε τών 
ίρέων ταύτα έγώ ήκουον, νύν δέ εί μή έπ’ εκκαίδεκα ή πεντεκαί- 
δεκα πήχεας άναβή το έλάχιστον ό ποταμός, ούκ υπερβαίνει ές 
τήν χώρην. δοκέουσί τέ μοί Αιγυπτίων οί έ'νερθε τής λίμνης τής 
Μοίριος οίκέοντες τά τε αλλα χωρία καί το καλεόμενον Δέλτα, 
ήν ουτω ή χώρη αυΓί) κατά λόγον έπιδιδψ ές ύψος καί το δμοιον 
αποδίδω ές αύίησιν, μή κατακλύζοντας αυτήν ιού Νείλου πείσε- 
σθαι'τδν πάντα χρόνον τον έπίλοιπον Αιγύπτιοι το κοτέ αυτοί 
"Έλληνας έ'φασαν πείσεσθαι. πυθόμενοι γάρ ώς υεται πάσα ή 
χώρη τών Ελλήνων άλλ’ ού ποταμοίσι άρδεται κατά περ ή σφετέρη, 
έ'φασαν Έλληνας ψευσθέντας κοτέ έλπίδος μεγάλης κακώς πεινή- 
σειν. το δέ έπος τούτο έθέλει λέγειν ώς, εί μ.ή έθελήσει σφι υειν 
δ θεός άλλα αυχμφ διαχράσθαι, λιμφ οί Έλληνας αίρεθήσονται·
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benne. Egyébiránt Egyiptom is ilyen öböl lehetett, a mennyiben 
ez az északi tengerből Aitkiopiába nyúlt be, mig az arab, a melyről 
épen beszélek, délről Syria felé terjedt, majdnem átszorítva egymást 
végeikkel, és csak kis földrész választja el őket. Ha már most a Nilus 
meg akarta volna változtatni folyását ezen arab öböl felé, miért ne 
tölthette volna be azt húszezer év tartama alatt ? Azt hiszem, 
tízezer év alatt is betöltötte volna. Miért ne tölthetett volna be 
tehát az elmúlt időben születésem előtt egy még ennél sokkal na
gyobb öblöt is ekkora és ilyen munkás folyam ? Hiszek tehát azok-12 
nak, kik így beszélnek Egyiptomról, s magam is erősen ezen meggyő
ződésben vagyok, látva, miként fekszik Egyiptom a szárazföld előtt, 
hogy csigák láthatók a hegyeken és só virágzikrajtuk, 14 úgy hogy a 
pyramisokat is pusztítja, s hogy Egyiptom hegységét csak Mem
phis fölött borítja homok ; továbbá Egyiptom talaja sem a szom
szédos Arábiáéhoz, sem Libyáéhoz, de még Syriáéhoz sem hasonlít 
(Arábiának tengeri partjait ugyanis syriaiak lakják), mert fekete 
föld 15 és repedezett, iszapból és posványból áll, a melyeta folyam 
Aithiopiából hoz le. Libyának pedig tudtommal vörösebb és homo
kosabb talaja van, Arábiáé és Syriáé viszont agyagosabb és kavi
csosabb.

A papoknak azon mondását is nagy bizonyságnak tekintem 13 
ezen ország eredetére nézve, hogy midőn a folyam Moiris király 
idejében16 csak nyolcz rőfnyit is áradt, Memphis alatt elborította 
Egyiptomot. És Moiris halála után még nem telt el nyolczszáz év, 
midőn én ezt a papoktól hallottam. 17 Most pedig, ha nem emelke
dik legalább tizenöt vagy tizenhat rőfnyire, nem árasztja el az or
szágot. A Moiris taván alul, más vidékeken és az úgynevezett 
deltán lakó egyiptomiakat illetőleg azt hiszem, ha maga a föld 
arányosan emelkedik és hasonlókép terjed tovább, hogy a Nilus, 
ha egyszer ki nem árad, az egyiptomiak a jövőben úgy fognak 
járni, amint egyszer ők mondották a görögökről. Megtudták ugyanis, 
hogy egész Görögországot eső öntözi, nem folyamok, mint az ő 
országukat, és azt mondották, hogy a görögök egyszer nagyon 
csalatkozhatnak reményükben és csúnya éhséget fognak szen
vedni. Szavuknak az az értelme, hogy ha az isten nem esőt, 
hanem állandó szárazságot fog adni, a görögök éhen halnak,
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οο γάρ δή σφι έστί υδατος ουδεμία άλλη άποστροφή δτι μή έκ τού 
14 Δώς μούνον. καί ταύτα μέν ές Έλληνας Αίγυπτίοισι όρθώς εχοντα 

είρηται- φέρε δε νυν καί αυτοίσι Αίγυπτίοια? ώς δχει φράσω. ε’ί 
σφι θέλοι, ώς καί πρότερον είπον, ή χώρη ή έ'νερθε Μέμφιος 
(αυτή γάρ έστι ή αυξανομένη) κατά λόγον τοό παροιχομένου χρό
νου ές ύψος αύζάνεσθαι, άλλο τ', ή οί ταύτη οίκέοντες Αιγυπτίων 
πεινήσουσι, ei μήτε γε υσεταί σφι ή χώρη μήτε ό ποταμός οίός τ’ 
έσται ές τάς άρουρας υπερβαίνει ; ή γάρ δή νυν γε ουτοι άπονη- 
τότατα καρπόν κομίζονται, έκ γης των τε άλλων άνθρώπων πάντων 
καί των λοιπών Αιγυπτίων οι ούτε άρότρψ άναρρηγνόντες αύλακας 
εχουσι πόνους ούτε σκάλλοντες ούτε άλλο έργαζόμενοι ούδέν των 
οί άλλοι άνθρωποι περί λήιον πονέουσι, άλλ’ έπεάν σφι ό ποταμός 
αυτόματος έπελθών άρση τάς άρουρας, άρσας δε άπολίπη όπίσω, 
τότε σπείρας έκαστος τήν εωυτοΰ άρουραν έσβάλλει ές αυτήν υς, 
έπεάν δέ καταπατήση τήσι υσί το σπέρμα, άμητον το άπο τούτου 
μένει, άποδινήσας δε τήσι υσί τον σίτον ουτω κομίζεται.

15 Εί ών βουλόμεθα γνώμησι τήσι Ίώνων χράσθαι τα περί 
Αίγυπτον, οι φασί το Δέλτα μοΰνον είναι Αίγυπτον, άπο Περσέος 
καλεομένης σκοπιής λέγοντες το παρά θάλασσαν είναι αυτής 
μέχρι ταριχηίων των Πηλουσιακών, τή δή τεσσεράκοντά stai σχοί- 
νοι, το δε άπο θαλάσσης λεγόντων ές μεσόγαιαν τείνειν αυτήν 
μέχρι Κερκασώρου πόλιος, κατ’ ήν σχίζεται ό Νείλος ες τε 11η- 
λούσιον ρέων καί ές Κάνωβον, τα δε άλλα λεγόντων τής Αίγυπτου 
τα μεν Λιβύης τά. δε Άραβίης είναι, άποδεικνύοιμεν αν τούτω τώ 
λόγψ χρεωμένοι ΑΙγυπτίοισι ούκ έοΰσαν πρότερον χώρην ήδη γάρ 
σφι τό γε Δέλτα, ώς αυτοί λέγουσι Αιγύπτιοι καί έμοί δοκέει, έστί 
κατάρρυτόν τε καί νεωστί ώς λόγω είπειν άναπεφηνός. εί τοίνυν 
σφι χώρη γε μηδεμία υπήρχε, τι περιεργάζοντο δοκέοντες πρώτοι 
άνθρώπων γεγονέναι; ουδέ ε'δεέ σφεας ές διάπειραν τών παιδιών 
ίέναι, τίνα γλώσσαν πρώτην άπήσουσι. άλλ’ ούτε Αιγυπτίους δο- 
κέω άμα τφ Δέλτα τφ υπό Ίώνων καλεομένψ γενέσθαι αίεί τε εί
ναι ές ού άνθρώπων γένος έγένετο, προϊούσης δε τής χώρης πολ
λούς μέν τούς ύπολειπομένους αυτών γίνεσθαι πολλούς δε τούς 
όποκαταβαίνοντας. το δ’ ών πάλαι αί Θήβαι Αίγυπτος έκαλέετο, τής 

Ki το περίμ,ετρον στάδιοί είσι είκοσι καί εκατόν καί έζακισχίλιοι. εί 
ών ημείς ορθώς περί αυτών γινώσκομεν, Ίωνες ούκ εύ φρονέουσι 
περί Αίγυπτου· εί δέ Ορθή έστι ή γνώμη τών Ίώνων, Έλληνας



mivel nincs más vizforrásuk, csupán csak Zeus. És ezt a görö-11 
gökről helyesen mondják az egyiptomiak. Viszont én is meg fogom 
most mondani, mikép áll a dolog az egyiptomiaknál. Ha, mint 
előbb mondám, a Memphis alatt elterülő föld, (mert ez gyarap
szik) idő folytán arányosan fog emelkedni, nem fognak-e az ott 
lakó egyiptomiak hasonlókép éhezni, ha sem esni nem fog, sem a 
folyó nem lesz képes elborítani a szántóföldeket ? Mert most az 
egész emberiség és a többi egyiptomiak között bizo nyára ők kap
ják legkönnyebben a földnek termését, nem kell fáradságosan eké
vel felszántaniok a barázdákat, sem boronálniok, sem más egyebet 
tenniök, a mit más emberek végeznek a földeken ; hanem midőn 
a folyam magától kiárad és megöntözi a földeket, s a megöntözés 
után visszatér : akkor kiki beveti a maga földjét, ráhajtja sertéseit, 
s midőn a sertések betaposták a vetést, bevárja az aratást, és meg
csépelvén sertéseivel a termést, haza szállítja.18

Ha Egyiptomra vonatkozólag az iónok véleményét fogadnék 15 
el, a kik azt állítják, hogy csak maga a delta tekinthető Egyip
tomnak, mely a tenger mentében az úgynevezett Perseus őrhelyé
től a pelusioni halszárító helyekig negyven schoinqs hosszúságra 
terjed, azután a belföld felé húzódik Kerkasoros városáig.1" a hol a 
Nilus a pelusioni és kauobosi ágra oszlik, Egyiptomnak többi része 
pedig részben Libyához, részben Arábiához tartozik : e véleményt 
elfogadva kimutathatnék, hogy az egyiptomiaknak előbb nem is 
volt földjük. Mert a delta, a mint az egyiptomiak maguk mondják, 
és én is úgy hiszem, iszapból lett és úgyszólván újonnan előtűnt 
talaj. Ha tehát eredetileg semmiféle földjük sem lett volna, miért 
iparkodtak bebizonyítani hitöket, hogy ők az első emberek ? És 
nem kellett volna kísérletet tenniök a gyermekekkel, hogy miféle 
nyelvet fognak először beszélni. De nem is hiszem, hogy az egyip
tomiak az iónok által elnevezett deltával egyidejűleg keletkeztek 
volna, hanem mindig léteznek, mióta emberi nem van ; s midőn a 
föld előrenyomult, sokan közülök hátramaradtak, sokan azonban 
lekerültek.2“ Bégente Tliebait nevezték Egyiptomnak, s ennek tér
fogata hatezerszázhúsz stadium. Ha tehát Egyiptomról a mi véle- 1  ; 
menyünk helyes, akkor az iónoknak hibás felfogásuk van róla ; de 
ha az iónok véleménye a helyes, akkor kimutathatom, hogy a gö-
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re καί αυτούς Μωνας άποδείκνυμι ουκ έπισταμένους λογίζεσθαι, οϊ 
φασί τρία μόρια είναι γήν πάσαν, Ευρώπην τε καί Άσίην καί 
Λιβύην, τέταρτον γάρ δη σφεας δει προσλογίζεσθαι Αίγυπτου το 
Δέλτα, εί μήτε γε έστϊ τής Άσίης μήτε τής Λιβύης· ου γάρ δή ό 
Νείλος γε έστί κατά τούτον τον λόγον ό τήν Άσίην ούρίζιυν τη 
Λιβύη· του Δέλτα δέ τούτου κατά το οξύ περιρρήγνυται ό Νείλος, 
ώστε έν τιΐ> μεταξύ Ασίης τε καί Λιβύης γίνοιτ’ αν.

17 Καί τήν μεν 'Ιώνων γνώμην άπίεμεν, ημείς δέ ώδε καί περί 
τούτων λέγομεν, Αίγυπτον μεν πάσαν είναι ταύτην τήν ύπ’ Αιγυ
πτίων οίκεομένην κατά περ Κιλικίην τήν υπό Κιλίκων καί Άσσυ- 
ρίην τήν υπό Ασσυριών, ούρισμα δέ Ασίη καί Λιβύη οϊδαμεν ούδέν 
έόν ορθιρ λόγω εί μή τούς Αιγυπτίων ουρους. εί δέ τώ ύπ’ Ελλή
νων νενομισμένω χρησόμεθα, νομιούμεν Αίγυπτον πάσαν άρξαμένην 
από Καταδούπων τε καί Ελεφάντινης πόλιος δίχα διαιρέεσθαι 
καί άαφοτερέων τών έπωνυμιέων εχεσθαι' τα μέν γάρ αυτής είναι 
τής Λιβύης τα δέ τής Άσίης. ό γάρ δή Νείλος άρξάμενος από 
τών Καταδούπων ρέει μέσην Αίγυπτον σχίζων ές θάλασσαν, μέχρι 
μ,’ν νυν Κερκασώρου πόλιος ρέει εις έών ο Νείλος, το δέ άπύ 
ταύτης τής πόλιος σχίζεται τριφασίας οδούς, καί ή μέν προς ήώ 
τράπεται, το καλέεται Πηλούσιον στόμα, ή δέ έτέρη τών οδών 
προς έσπέρην εχει· τούτο δέ Κανωβικόν στόμα κέκληται. ή δέ δή 
ίθέα τών οδών τιρ Νείλω εστί ήδε· άνωθεν φερόμενος ές το όξύ 
τού Δέλτα άπικνέεται, το δέ από τούτου σχίζων μέσον τύ Δέλτα ές 
θάλασσαν έξίει, ούτε έλαχίστην μοίραν τού ύδατος παρεχόμενος 
ταύτην ούτε ήκιστα ονομαστήν τύ καλεέται Σεβεννυτικύν στόμα, 
έ'στι δέ καί ετερα διφάσια στόματα άπύ τού Σεβεννυτικού άπο- 
σχισθόντα, φέροντα ές θάλασσαν τοΐσι ούνόματα κέεται τάδε, τώ 
μέν Σαϊτικόν αυτών τώ δέ Μενδήσιον. τύ δέ Βολβίτινον στόμα καί 
το Βουκολικόν ουκ ίθαγενέα στόματά έστι άλλ’ ορυκτά.

18 Μαρτυρέει δέ μοι τή γνώμη, οτι τοσαύτη έστί Αίγυπτος όσην 
τívά έγώ άποδείκνυμι τώ λόγιρ, καί τύ Άμμο, ος χρηστήριον γενό- 
μενον τύ έγώ' τής έμεωυτού γνώμης ύστερον περί Αίγυπτον έπυ- 
θόμην. οί γάρ δή έκ Μαρέης τε πόλιος καί Άπιος οίκέοντες Αί- 
γύπτου τα πρόσουρα Λιβύη, αυτοί τε δοκέοντες είναι Λίβυες και 
ουκ Αιγύπτιοι καί άχθόμενοι τη περί τα ιρά θρησκηίη, βουλό- 
μενοι θηλέων βοών μή εργεσθαι, επεμψαν ές Άμμωνα φάμενοι
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rögök és maguk az iónok sem tudnak számolni. Ök azt mondják, 
hogy az egész föld három részből áll : Európából, Ázsiából és 
Libyából ; de még negyedikül Egyiptom deltáját is hozzá kell 
venni, ha az sem Ázsiához, sem Libyához nem tartozik. Mert e 
számítás szerint a Nilus nem választja el Ázsiát Libyától, hanem e 
deltának hegyénél megtörik, úgy hogy a delta Ázsia és Libya kö
zött terülne el.

Az iónok véleményét tehát mellőzve, a következőket mond-17 
juk a dologról : az egész földet, melyet az egyiptomiak laknak, 
Egyiptomnak tartjuk, ép úgy, mint a kilikiaiak által lakott földet 
Kilikiának és az assyriaiak által lakott földet Assyriának ; Ázsia és 
Libya között pedig józan észszel nem tudunk más határt, mint 
Egyiptom határait. Ha pedig a görögök véleményét fogadnók el, 
azt kellene állítanunk, hogy egész Egyiptom a katadupoktól21 és 
Elephantine városától kezdődik, aztán két részre oszlik és mind a két 
elnevezésben része van ; mert egy része Libyához, a másik Ázsiá
hoz tartozik. A Nilus ugyanis a katadupoknál ered és Egyiptomot 
középütt szelve ömlik a tengerbe. Kerkasoros városáig egy meder
ben folyik a Nilus ; e városnál azonban három ágra oszlik. A keleti 
ágat pelusiai torkolatnak nevezik ; a másiknak, mely nyugatra 
tart, kanobosi torkolat a neve. A Nílusnak egyenes medre pedig a 
következő : felülről lefolyván a delta csúcsához ér, innen középütt 
szelve a deltát a tengerbe ömlik úgy, hogy vizének legtekintélyesebb 
és említésre legméltóbb részét a sebennysinek nevezett torkolat 
tártja meg. A sebennysi ágtól még két más torkolat válik el és 
folyik a tengerbe ; az egyik a saisi, a másik a mendesiai torko
lat. A bolbitinus és bukolikus torkolat nem természetes, hanem 
mesterséges.22

Véleményem mellett, hogy Egyiptom valóban akkora, a mek- IS 
korának ón tényleg bemutattam, tanúskodik Ammon-nak egy adott 
jóslata is, melyet Egyiptomra vonatkozó véleményem megalkotásá
nál később tudtam meg. Marea és Apis városának23 lakosai ugyanis 
Egyiptomnak libyai határain laktak ; azt hitték tehát, hogy ők 
libyaiak és nem egyiptomiak ; azonkívül nehezükre esett a templo
mok körül a szent szolgálat, s mivel nem akartak lemondani a tehe
nek élvezetéről, követeket küldtek Ammonhoz, a kik kijelentették
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ούδέν σφίσι τε καί Αίγυπτίοισι κοινόν είναι' οίκέειν τε γάρ έ'ξω τοδ 
Δέλτα καί ούδέν όμολογέειν αύτοΐσι, βούλεσθαί τε πάντων σφίσι 
έζεΐναι γεύεσθαι. ό δέ θεός σφεας ούκ εα ποιέειν ταδτα, φας 
Αίγυπτον είναι ταύτην την ό Νείλος έπιών άρδει, καί Αιγυπτίους 
είναι τούτους οι έ'νερθε Ελεφάντινης πόλιος οίκέοντες από τοδ 
ποταμού τούτου πίνουσι. ούτω σφι ταδτα έχρήσθη. επέρχεται 
δέ ο Νείλος, έπεάν πληθύη, ού μοδνον το Δέλτα αλλά καί τοδ 
Λιβυκοδ τε λεγομένου χωρίου είναι καί τοδ Άραβίου εν ιαχή 
καί έπί δύο ήμερέων έκατέρωθι οδόν, καί πλέον ετι τούτου καί 
ελασσον.

19 Τοδ ποταμού δέ φύσιος πέρι ούτε τι των ίρέων ούτε άλλου 
ούδενός παραλαβεΐν έδυνάσθην. πρόθυμος δέ έ'α τάδε παρ’ αυτών 
πυθέσθαι, ό τι κατέρχεται μέν ο Νείλος πληθύων από τροπέων 
των θερινέων άρςάμενος επί εκατόν ημέρας, πελάσας δέ ές τον 
άριθμόν τουτέων των ήμερέων όπίσω απέρχεται άπολείπων το 
ρέεθρον, ώστε βραχύς τον χειμώνα άπαντα διατελέει έών μέχρι 
ού αύτις τροπέων τών θερινέων. τούτων ών πέρι ουδενός ούδέν οίός 
τε έγενόμην παραλαβεΐν [παρά] τών Αιγυπτίων, ίστορέων αυτούς 
ήντινα δύναμιν έ'χει ό Νείλος τα εμπαλιν πεφυκέναι τών άλλων 
ποταμών, ταδτά τε δή τα λεγάμενα βουλόμενος είδέναι ίστόρεον 
καί ό τι αύρας άποπνεούσας μοδνος πάντων ποταμών ού παρέχε-

20 ται. αλλά Ελλήνων μέν τινες επίσημοι βουλόμενοι γενέσθαι σο- 
φίην έ'λεζαν περί τοδ ύδατος τούτου τριφασίας οδούς' τών τάς μέν 
δύο τών οδών ούδ’ άξιώ μνησθήναι εί μή δσον σημηναι βουλόμε
νος μοδνον' τών ή έτέρη μέν λέγει τούς ετήσιας ανέμους είναι 
αιτίους πληθύειν τον ποταμόν, κωλύοντας ές θάλασσαν έκρέειν 
τον Νείλον, πολλάκις δέ έτησίαι μέν ούκων έπνευσαν, ό δέ Νείλος 
τώυτό εργάζεται, προς δέ, εί έτησίαι αίτιοι ήσαν, χρήν καί τούς 
άλλους ποταμούς, όσοι τοΐσι έτησίησι άντίοι ρέουσι, ομοίως πά- 
σχειν καί κατά, τά αυτά τώ Νείλφ, καί μάλλον έ'τι τοσούτφ δσφ 
έλάσσονες έόντες άσθενέστερα τά ρεύματα παρέχονται, είσί δέ 
πολλοί μέν έν τη Συρίη ποταμοί πολλοί δέ έν τη Αιβύη, ο'ί ούδέν

21 τοιοδτο πάσχουσι οίόν τι καί ό Νείλος, ή δ’ έτέρη άνεπιστημο- 
νεστέρη μέν έστι της λελεγμένης, λόγφ δέ είπείν θωυμασιωτέρη' 
ή λέγει άπό τοδ Ώκεανοδ ρέοντα αύτόν ταδτα μηχανάσθαι,

22 τον δέ Ωκεανόν γην πέρι πάσαν ρέειν. ή δέ τρίτη τών οδών



hogy nekik semmi közük sincs az egyiptomiakhoz, mert ők a del
tán kívül laknak, nőm is férnek meg velük ; és azt akarták, hogy 
nekik mindent szabad legyen élvezni. De az isten nem engedte 
meg, hogy eztmegtegyék s kijelentette, hogy Egyiptom az az ország, 
melyet a lefolyó Nílus öntöz s hogy azok mindnyájan egyiptomiak, 
a kik Elephantine városa alatt laknak s ebből a folyamból isznak.
Ezt a jóslatot kapták.

A Nilus, ha megdagad, nem csupán a deltát önti el, hanem az 1 9  

úgynevezett libyai és arábiai földeket is, néha mindkétfelől két 
napi járásra, olykor többet is, olykor kevesebbet. A folyam termé
szetéről sem a papoktól, sem más valakitől nem tudhattam meg 
semmit, habár nagyon szerettem volna tőlük megtudni, hogy miért 
árad a megdagadó Nilus a nyári napfordulattól számítva száz napon 
át, 24 s miért apad le ismét ha elérte a napok e számát, hagyja abbá- 
a hullámzást, úgy hogy egész télen át kicsiny, míg a nyári nap
fordulat újra be nem áll. Ezekre vonatkozólag az egyiptomiak kö
zül senkitől sem voltam képes valamit megtudni, habár kérdezős
ködtem tőlük, miféle ereje van a Nílusnak, hogy a többi fo
lyamoktól olyan elütő természete van. Kiváncsi voltam e dolgokra 
és kutatni kezdettem, valamint az után is, hogy az összes folyamok 
közül miért csak ő tőle nem indúl ki friss szellő.25 A görögök között 20 
néliányan, kik bölcseségükről nevezetesek akartak lenni, háromféle 
magyarázatot adtak e vízre vonatkozólag ; de ezek közül kettőt 
említésre méltónak sem tartok s csakis jelezni kívánom. Egyikük 
azt mondja, hogy a passatszelek dagasztják meg a folyamot, meg
akadályozván így a Nílust, hogy a tengerbe ömöljék. Csakhogy a 
passatszelek gyakran nem járnak s a Nilus mégis ugyanúgy tesz. 
Azonkívül, ha a passatszelek volnának az ok, a többi folyóknak is, 
a melyek a passatszelekkel ellenkező irányban folynak, haáonlókép 
kellene szenvedniük, mint ezek szerint a Nílusnak, és pedig annál 
inkább, minél kisebbek és szelidebb a folyásuk. Van azonban sok 
folyó Syriában és van sok Lybiában, 20 a melyekkel olyasmi nem tör
ténik, a mi a Nílussal. A másik magyarázat még érthetetlenebb az 21  

előbbinél, s hogy úgy mondjam, csodálatosabb; ez azt állítja, hogy 
a dolog azért van, mert a folyam az Okeanrsból ered, az Okeanos 
pedig az egész föld körül körülfolyik.27 A harmadik magyarázat, 2 2
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πολλόν επιεικέστατη έούσα μάλιστα έ'ψευσται. λέγει γάρ δή ουδ’ 
αύτη ουδέν, φαμένη τον Νείλον ρέειν από τηκόμενης /'.όνος- ος 
ρέει μέν έκ Λιβύης διά μέσων Αίθιόπων, έκδιδοΐ δέ ές Αίγυπτον, 
κώς ών δητα ρέοι άν άπό χιόνος, από τών θερμότατων ρέων ές τά 
ψυχρότερα τά πολλά έστι; άνδρί γε λογίζεσθαι τοιοότων πέρι οΐψ 
τε έόντι, ως ούδέν οίκος άπό χιόνος μιν ρέειν, πρώτον μέν καί μέ- 
γιστον μαρτύριον οί άνεμοι παρέχονται πνέοντες άπό τών χωρέων 
τουτέων θερμοί- δεύτερον δε δτι άνομβρος ή χώρη καί άκρύσταλ- 
λος διατελέει έούσα, επί δέ χιόνι πεσούση πάσα ανάγκη έστί υσαι 
εν πέντε ήμέρησι, ώστε, εί έχιόνιζε, δετό άν ταδτα τά χωρία, 
τρίτα δέ οί άνθρωποι υπό τού καύματος μέλανες έόντες. ικτΐ- 
νοι δέ καί χελιδόνες δι’ έτεος έόντες ουκ άπολείπουσι, γέρανοι 
δέ φεύγουσαι τον χειμώνα τον έν τη Σκυθικη χώρη γινόμενον 
φοιτέουσι ές χειμασίην ές τούς τόπους τούτους, εί τοίνυν έχιό
νιζε καί όσονών ταύτην τήν χώρην δι’ ής τε ρέει καί έκ 
τής άρχεται ρέων ο Νείλος, ήν άν τι τούτων ουδέν, ώς ή 

23 ανάγκη έλέγχει. ό δέ περί τού Ωκεανού λέςας ές αφανές τον 
μύθον άνενείκας οοκ έχει ελεγχον- οί» γάρ τινα εγωγε, οίδα 
ποταμόν Ωκεανόν έόντα, Όμηρον δέ η τινα τών πρότερον γε- 
νομένων ποιητέων δοκέω το ουνομα ευρόντα ές ποίησιν έσενεί- 
κασθαι.

24 Εί δέ δει μεμψάμενον γνώμας τάς προκειμένας αυτόν περί 
τών άφανέων γνώμην άποδέζασθαι, φράσω δι’ ο τι μοι δοκέει 
πληθύνεσθαι ò Νείλος τού θέρεος. τήν χειμερινήν ώρην απελαυ
νόμενος ο ήλιος έκ τής άρχαίης διεξόδου υπό τών χειμώνων έρ
χεται τής Λιβύης τά άνω. ώς μέν νυν έν έλαχίστψ δηλώσαι, παν 
ειρηται- τής γάρ άν άγχοτάτω τε ή χώρης ουτος ό θεός καί κατά 
ήντινα, ταύτην οίκος διψάν τε ύδάτων μάλιστα καί τά έγχώρια

25 ρεύματα μαραίνεσθαι τών ποταμών, ώς δέ έν πλέονι λόγιο δηλώ- 
σαι, ώδε έχει, διεξιών τής Λιβύης τά άνω ό ήλιος τάδε ποιέει. 
άτε διά παντός τού χρόνου αίθριου τε έόντος τού ήέρος τού κατά 
ταύτα τά χωρία καί άλεεινής τής χώρης έούσης καί ανέμων ψυ
χρών, διεξιών ποιέει οίόν περ καί τό θέρος έώθεε ποιέειν ιών τό 
μέσον τού ουρανού- ελκει γάρ έπ’ έωυτόν τό ύδωρ, ελκύσας δέ 
άπωθέει ές τά άνω χωρία, υπολαμβάνοντες δέ οί άνεμοι καί δια- 
σκιδνάντες τήκουσι- καί είσί οίκότως οί άπό ταύτης τής χώρης 
πνέοντες, ο τε νότος καί ό λίψ, ανέμων πολλόν τών πάντων
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liár a logesieg valószínűbb, mégis teljesen hamis.” Mert ez sem mond 
semmit, midőn azt állítja, hogy a Nilus, mely Libyából Aithiopia 
közepét átszelve jön át Egyiptomba, a felolvadt hóból folyik. Mert 
mikép is jöhetne a hóból, mikor melegebb tájéin íl hidegebb vi
dékre folyik ? Sok okot lát az olyan ember, ki ilyen dolgokban 
ítélni képes, melyek valószínűtlenné teszik, hogy a folyam hóból 
eredne. Első és legfőbb ok, hogy az ezen vidékekről fúvó szelek 
melegek ; a második pedig, hogy e vidéken sem eső, sem jég nin
csen ;29 havazás után öt nap tartama alatt okvotetlenííl esik is, ha 
pedig hó esnék, eső is volna e vidéken. Harmadik bizonyíték az, 
hogy az emberek feketék a hőségtől. A kányák és fecskék egész 
éven át nem távoznak el ; a darvak pedig a skythák földjén kelet
kező tél elől e vidékekre vándorolnak téli szállásra. Ha tehát csak 
parányi hó esnék is azon a földön, a honnan a Nilus ered és a 
melyen átfolyik, szükségkép lehetetlenek volnának a létező körül
mények. Annak, a ki az Okeanosról beszélt és a homályos mon- 2 3  

dákhoz tért vissza, semmiféle bizonyítéka nincs. Mert én nem 
ismerek létező Okeanos folyamot, s azt hiszem, hogy Homeros 
vagy valamely más régibb költő találta ki e nevet és vitte be a 
költészetbe.

De hí már az említett magyarázatokat megczáfolva, magam 2 4  

nak is kell magyarázatot adnom ily homályos dolgokról, meg 
fogom mondani, miben látom a Nilus nyári megáradásának 
okát. Téli időben a nap a viharok által régi pályájából kitérítve, 
Libya felső részéhez jut.30 S evvel, hogy a legrövidebben szóljak; 
minden meg van mondva. Mert a mely vidékhez legközelebb van 
és marad ez az isten, az fog természetesen víz után epedni és ott 
a belföldi folyók kiszáradnak. Hogy azonban több szóval magya- 2 5  

rázzam meg, a dolog így áll : mikor a nap Libya felső részén átvo
nul, a következőt idézi elő : minthogy e vidéken az egész időn át 
tiszta a levegő és hideg szelek hiányában hőség uralkodik az ország
ban, ugyanazt teszi pályájában, a mit nyáron át nálunk is szokott 
tenni, midőn az ég közepére ér. Magához vonja a vizet és mikor 
magához vonta, felsőbb tájak felé hajtja, a szelek pedig felkapják 
és szétszórva megolvasztják. így azután természetes, hogy az e 
földről fúvó déli és délnyugati szél az összes szelek között legtöbb



'HPOAOTOr B.
-

192

υετιώτατοι, δοκέει 5ε μοι ουδέ παν το ύδωρ το επέτειον έκάστοτε. 
άποπέμπεσθαι τού Νείλου ό ήλιος, αλλά καί ϋπολείπεσθ-αι περί 
έωυτόν. πρηϋνομένου 5έ του χειμώνος απέρχεται ό ήλιος ές μέσον 
τον οόρανύν όπίσω, καί το ένθεύτεν ήδη όμοιους από πάντων ελκει 
τών ποταμών, τέως δε οί μέν Ομβριου ΰδατος συμμισγομένου πολ- 
λού αυτοίσι, ατε υομένης τε τής χώρης καί κεχαραδρωμένης, ρέ- 
ουσι μεγάλοι, του δε θέρεος τών τε δμβρον έπιλειπόντων αυτούς 
καί Οπό τού ήλιου έλκόμενοι άσθενέες είσί. ό δέ Νείλος έών άνομ
βρος, έλκόμενος δέ υπό του ήλιου, μούνος ποταμών τούτον τον 
χρόνον οίκότως αυτός έωυτοΰ ρέει πολλώ υποδεέστερος ή τού θέ- 
ρεος· τότε μέν γάρ μετά πάντων τών όδάτων ίσον ελκεται, τον δέ
χειμώνα μουνος πιέζεται, ουτω τον ήλιον νενόμικα τούτων αίτιον 
είναι, αίτιος δέ ό αυτός ουτος κατά γνώμην τήν έμήν καί τον ήέρα

26 ξηρόν τον ταύτη είναι, διακαίων τήν διέξοδον έωυτού· ουτω τής 
Λιβύης τα άνω Φέρος αίεί κατέχει, εί δέ ή στάσις ήλλακτο τών 
ώρέων, καί τού ουρανού τή μέν νύν ό βορέης τε καί ό χειμών έστάσι, 
ταύτη μέν τού νότου ήν ή στάσις καί τής μεσαμβρίης, τή δέ ό νότος 
νυν εστηκε, ταύτη δέ 0 βορέης, εί ταύτα ουτω είχε, ό ήλιος αν 
απελαυνόμενος έκ μέσου τού ουρανού υπό τού χειμώνος καί τού βο- 
ρέω ήιε αν τα άνω τής Ευρώπης κατά περ νύν τής Λιβύης έρχεται, 
διεξιόντα δ’ άν μιν διά πάσης Ευρώπης έ'λπομαι ποιέειν αν τον

27 'Ίστρον τά περ νύν εργάζεται τον Νείλον, τής αύρης δέ πέρι, δτι ουκ 
άποπνέει, τήνδε έχω γνώμην, ως κάρτα άπό θερμέων χωρέων ουκ 
οίκός εστι ουδέν άποπνέειν, αύρη δέ άπό ψυχρού τίνος φιλέει πνέειν.

2S Ταύτα μέν νυν έ'στω ώς έ'στι τε καί ως άρχήν έγένετο" τού δέ 
Νείλου τάς πηγάς ούτε Αιγυπτίων ούτε Λιβύων ούτε Ελλήνων τών 
εμοί άπικομένων ές λόγους ουδείς ϋπέσχετο είδέναι, εί μή έν Αί- 
γύπτφ έν Σάι πόλι ό γραμματιστής τών ίρών χρημάτων τής 'A>)η- 
ναίης. ούτος δ’ έ'μοιγε παίζειν έδόκεε φάμενος είδέναι άτρεκέως· 
έ'λεγε δέ ώδε, είναι δύο ό'ρεα ές όξύ τάς κορυφάς άπηγμένα, με
ταξύ Συήνης τε πόλιος κείμενα τής θηβαΐδος καί Ελεφάντινης, 
ούνόματα δέ είναι τοίσι δρεσι τφ μέν Κρώφι τψ δέ Μώφι" τάς ώ·. 
δή πηγάς τού Νείλου έούσας αβύσσους έκ τού μέσου τών όρέω·. 
τούτων ρέειν, καί το μέν ήμισυ τού υδατος έπ’ Αίγύπτου ρέειν, κα 
προς βορέην άνεμον, το δ’ ετερον ήμισυ έπ’ Αίθιοπίης τε κα 
νότου, ώς δέ άβυσσοί είσι αί πηγαι, ές διάπειραν έφη τού 
του Ψαμμήτιχον Αίγύπτου βασιλέα άπικέσθαι" πολλέων γά] 
αυτόν χιλιάδων δργυιέων πλεξάμενον κάλον κατείναι ταύτ: 
καί ουκ έξικεσθαι ές βυσσόν. ουτω μέν δή ό γραμματιστής 
εί άρα ταύτα γινόμενα· ελεγε, άπέφαινε, ώς έμέ κατανοέειν
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esőt hoz. Véleményem szerint a nap nem is adja mindig vissza 
az egy év alatt fölszívott vizet, hanem egy részét visszatartja. Ha 
a tél megszelídül, a nap ismét az ég közepére kerül és most újra 
minden folyó vizéből szív föl valamint. Eddig tehát a folyók a sok 
eső vizével és a záporpatakokkal összevegyülve nagyok ; nyá
ron azonban sekélyek, mert nincs eső és a nap is szív belőlük.
A Nilus ellenben, mely esőt nem kap és a nap is szívja, az egyedüli 
folyam, mely ezen időtájban természetesen sokkal sekélyebb, mint 
nyáron. Mert akkor ép úgy veszt vizéből, mint a többi folyó, télen 
azonban egyedül szenved. Meggyőződésem tehát, hogy ennek a 
nap az oka. Ugyanez az oka véleményem szerint annak is, hogy 
itt száraz a levegő, mert pályája alatt kiégeti, s így Libya felső 
részén örökös nyár van. De ha az évszakok állása megváltoznék s 
az égnek azon részén, hol most az északi szél és a tél áll, a déli 
szélnek és a délnek volna helye, a hol pedig most a déli szél lako
zik, ott az északi szél volna, — ha így állna a dolog, akkor a nap 
a tél és az északi szél által az ég közepéből elkergetve Európának 
felső része felé vonulna, a mikép most felső Libyához jön ; ha pedig 
egész Európán áthaladna, ugyanazt tenné az Istrossal, a mit 
most a Nílussal. Arra vonatkozólag, hogy innen semmiféle szel 27 
sem jő, az a véleményem, hogy meleg tájakról semmiféle szél sem 
szokott fúni, csak hideg vidékekről.

Hagyjuk különben a dolgot úgy, a mint van, és a mint erede- -K 
tileg volt. Bárkivel is beszéltem azonban a Nilus forrásairól az egyip
tomiak, libyaiak és a görögök közül, senkisem állította, hogy biz
tosat tudna róluk ; egyet kivéve, a ki Sais városában Athene81 szent 
kincseinek az írnoka volt. De azt hiszem, hogy tréfált, mikor azt 
mondta, hogy pontosan tudja. O ugyanis így beszélt: Thebaisnak 
Syene nevű városa és Elephantine82 között van két meredek csúcsú 
hegy ; az egyik hegynek Krophi, a másiknak Mophi a neve. Ezen 
hegyek között folynak ki a Nílusnak feneketlen forrásai, és a víz
tömeg fele északra Egyiptom felé, a másik rész pedig délre Aithi- 
opia felé folyik. Hogy-a források feneketlenek, erre a tapasztalatra 
szavai szerint Psammetichos, Egyiptom királya, jutott, a ki több 
ezer öl hosszúságú kötelet fonatott s lebocsátotta, de a fenékre nem 
jutott. Ezzel pedig az írnok, ha igazat mondott, felfogásom szerint
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δίνας τινάς ταύτη έούσας ισχυράς καί παλιρροίην, οία δε έμβάλ- 
λοντος τού υδατος τοίσι δρεσι, μή δύνασθαι κατιεμένην καταπει- 
ρητηρίην ές βυσσύν ίέναι. άλλου δε ούδενύς ούδέν έδυνάμην πυ- 

W θέσθαι. αλλά τοσόνδε μέν άλλο επί μακρότατον έπυθόμην, μέχρι 
μέν Ελεφάντινης πόλιος αύτόπτης έλθών, το δέ από τούτο ακοή 
ήδη ίστορέων. από Ελεφάντινης πόλιος άνω ίόντι άναντε. έστι 
χωρίων ταύτη ών δει το πλοίον διαδήσαντας αμφοτέρωθεν κατά 
περ βούν πορεύεσθαι’ ήν δέ άπορραγή, το πλοίον οίχεται φερόμε- 
νον δπό ισχύος τού ρόου. το δέ χωρίον τούτο έστί επ’ ήμέρας τέσ- 
σερας πλόος, σκολιός δέ ταύτη κατά περ ό Μαίανδρος έστί ό Νεί
λος· σχοίνοι δέ δυώδεκά είσι ουτοι τούς δει τούτψ τψ τρόπω διεκ- 
πλώσαι. καί έπειτα άπίξεαι ές πεδίον λείον, έν τψ νήσον περιρρέει 
δ Νείλος' Ταχομψώ ούνομά αύτή έστι. οίκέουσι δέ τα από Ελε
φάντινης άνω Αίθίοπες ήδη καί τής νήσου το ήμισυ, το δέ ήμισυ 
Αιγύπτιοι, έ'χεται δέ τής νήσου λίμνη μεγάλη, την πέριξ νομάδες 
Αίθιοπει- νέμονται" την διεκπλώσας ές τού Νείλου το ρέεθρον 
ήξεις, τ ές τήν λίμνην ταύτην έκδιδοϊ. καί έπειτα άποβάς παρά 
τον ποταμόν δδοιπορίην ποιήσεαι ήμερέων τεσσεράκοντα- σκόπελοί 
τε γάρ έν τψ Νείλψ δξέες άνέχουσι καί χοιράδες πολλαί είσι, δι’ 
ών ουκ οΓά τε έστί πλέειν.' διεξελθών δέ έν τήσι τεσσεράκοντα 
ήμέρησι τούτο το χωρίον, αύτις ές έτερον πλοίον έσβάς δυώδεκα 
ημέρας πλεύσεαι, καί έπειτα ήςεις ές πόλιν μεγάλην τή ούνομά 
έστι Μερόη· λέγεται δέ αΰτη ή πόλις είναι μητρόπολις των άλλων 
Αίθιόπων. οί δ’ έν ταύτη Δία θεών καί Διόνυσον μούνους σέβον
ται, τούτους τε μεγάλως τιμώσι, καί σφι μαντήιον Διός κατέ- 
στηκε" στρατεύονται δέ έπεάν σφεα ςό θεός ουτος κελεύη διά θε- 

30σπισμάτων, καί τη άν κελεύη, έκείσε. από δέ ταύτης τής πόλιος 
πλέων έν ίσψ χρόνφ άλλψ ήςεις ές τούς αύτομόλους, έν δσω 
περ έξ Ελεφάντινης ήλθες ές τήν μητρόπολιν των Αίθιόπων. 
τοίσι δέ αύτομόλοισι τούτοισι ούνομά έστι Άσμάχ, δύναται 
δέ τούτο τ'ο έπος κατά τήν Ελλήνων γλώσσαν οί ές αριστερής 
χειρύς παριστάμενοι βασιλέι* άπέστησαν δέ αύται τέσσερες καί 
ε’ίκοσι μυριάδες Αιγυπτίων τών μαχίμων ές τούς Αιθίοπας 
τούτους δι’ αίτίην τοιήνδε. έπί Ψαμμητίχου βασιλέος φυλακαί 
κατέστησαν έν τε Ελεφάντινη πόλι προς Αίθιόπων καί έν 
Δάφνησι τήσι ΙΙηλουσίησι άλλη προς Άραβίων τε καί Άσσυρίψν, 
καί έν Μαρέη προς Αιβύης άλλη, έτι δέ έπ’ έμεύ καί Περσέων 
κατά ταύτά αί φυλακαί έχουσι ώς καί έπί Ψαμμητίχου ήσαν καί 
γάρ έν Ελεφάντινη Πέρσαι φρουρέουσι καί έν Δάφνησι. τούς 
ών δή Αιγυπτίους τρία έτεα φρουρήσανε ς απέλυε ουδείς τής
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csak azt bizonyította be, hogy ott hatalmas örvények és ellenára
mok vannak, úgy hogy a hegyekbe ütköző víztömeg miatt a lebo- 
csátott mérőkötél nem juthatott a fenékre. Senki mástól nem tud- 29 
hattam meg többet ; hogy tehát a Nílusnak legfelső részéről is meg
tudjak valamit, magam mentem föl Elephantine városáig, onnan
tól csak hallomás alapján kutattam. Elephantine városától fölfelé 
meredek az út. Itt tehát a hajónak mindkét oldalára kötelet kell 
erősíteni és ökör módjára húzni ; ha a kötél elszakad, a hajó az 
erős ár miatt lezuhan. E vidék hosszúsága négy napi út, s itt a 
Nilus oly görbe, mint a Maiandros. Tizenkét schoinost kell így át
hajózni s azután sík vidékre jut az ember, a hol a Nilus egy szigetet 
vesz körűi ; Tacliompos a neve. Elephantinétől fölfelé már aitlii- 
opiaiak laknak, valamint a szigetnek egyik felén is ; a másik felén 
egyiptomiak.33 A sziget mellett nagy tó van s körülötte nomád aithi- 
opiaiak lakoznak. Áthajózva rajta, a Nílus medrébe jutunk, mely 
ebbe a tóba ömlik. Azután a folyam mellett haladva negyven napig 
utazik az ember, mert a Nílusban hegyes sziklák állnak ki és sok 
szírt is van s ezek miatt nem lehet hajózni. Áthaladva negyven 
nap alatt a vidéken s ismét hajóra szállva tizenkét napig utazik az 
ember ; azután egy nagy városba jut, melynek Meroe a neve, s ez 
volna a többi aithiopiaiaknak a fővárosa.34 Az itt lakók csak Zeust 
és Dionysost imádjákaz istenek közűi, de ezeket nagyon tisztelik.36 
Zeusnak jóshelye is van itt, s ha ez az isten jóslataival elrendeli, 
táborba szállanak, még pedig oda, a hová parancsolja. Ha e város- 30 
tói ugyanannyi ideig30 hajózunk, a mennyi alatt az ember Elephan
tinétől az aithiopiaiak fővárosáig jut, akkor a szökevényekhez 
érünk. E szökevényeknek Asmacli a nevük, s e szó a görögök nyel
vén annyit jelent, mint a királynak bal keze mellett állók. E két
száznegyvenezer egyiptomi katona a következő okból szökött át az 
aithiopiaiakhoz : Psammetichos király idejében három őrség volt 
fölállítva ; Elephantine városában Aithiopia felé az egyik, a pelu- 
siai Daphneben Arábia és Syria felé egy másik, és Moreában Libya 
felé egy harmadik. Még manapság is ugyanott vannak a perzsák
nak őrei, a hol a Psammetichoséi állottak ; mert a perzsák Elephan- 
tinében is, meg Daphnaiban is őrködnek.37fllzek az egyiptomiak 
tehát három évig őrködtek, a nélkül, hogy valaki fölváltotta volna
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φρουρής' οί δέ βουλευσάμενοι καί κοινφ λόγφ χρησάμενοι πάν- 
τες άπό τού Ψαμμητίχου άποστάντες ήισαν .ές Αίθιοπίην. Ψαμ- 
μήτιχος δέ πυθόμενος εδίωκε’ ώς δέ κατέλαβε, έδέετο πολλά 
λέγων καί σφεας θεούς πατρωίους άπολιπείν ουκ έ'α καί τέκνα 
καί γυναίκας, τών δέ τινα λέγεται δέξαντα το αίδοίον είπεΐν, 
ένθα αν τούτο η, εσεσθαι αύτοΐσι ένθαύτα καί τέκνα καί γυ
ναίκας. ούτοι έπείτε ές Αίθιοπίην άπίκοντο, διδούσι σφέας 
Αίθιόπων βασιλέι. ό δέ σφεας τφδε άντιδωρέεται. ήσάν οι 
διάφοροί τινες γεγονότες τών Αίθιόπων τούτους έκέλευε έςε- 
λόντας την εκείνων γην οίκέειν. τούτων δέ έσοικισθέντων ές 
τους Αιθίοπας ήμερώτεροι γενόνασι Αίθιοπες, ηθεα μαθόντες 
Αιγύπτια.

31 Ίέ/ρ ι μέν νυν τεσσέρων μηνών πλόου καί οδού γινώσκε- 
ται ό Νείλος πάρες τού έν Αίγύπτω ρεύματος· τοσούτοι γάρ 
συμβαλλομένιι) μήνες ευρίσκονται άναισιμούμενοι έξ Ελεφάντι
νης πορευομένφ ές τούς αυτομόλους τούτους, ρέει δέ άπό έσπέ- 
ρης τε καί ήλιοι δυσμέων. το δέ άπό τούδε ουδείς έ'χει σαφέως

3 2  φράσαι' έρημος γ ·ρ έστι ή χώρη αυτή υπό καύματος, αλλά 
τάδε μέν ήκουσα Ανδρών Κυρηναίων φαμένων έλθείν τε έπί το 
Αμμωνος χρηστήριον καί άπικέσθαι ές λόγους Έτεάρχφ τιμ 
Αμμωνίων βασιλέι, καί κως έκ λόγων άλλων άπικέσθαι ές 
λέσχην περί τού Νείλου, ώς ουδείς αυτού οΓδε τάς πηγάς, καί 
τόν Έτέαρχον φάναι έλθείν κοτε παρ’ αυτόν Νασαμώνος αν- 
δρας. το δέ έθνος τούτο έστί μέν Αιβυκόν, νέμεται δέ την 
Σύρτιν τε καί την προς ήώ χώρην τής Σύρτιος ουκ έπί πολ- 
λόν. άπικομένους δέ τούς Νασαμώνας καί είρωτεομένους εΐ τι 
έχουσι πλέον λέγειν περί τών έρημων τής Λιβύης, φάναι παρά 
σφίσι γενέσθαι άνδρών δυναστέων παΐδας ύβριστάς, τούς άλλα 
τε μηχανάσθαι άνδρωθέντας περισσά καί δή καί άποκληρώσαι 
πέντε έωυτών δψομένους τά έρημα τής Λιβύης, καί ει τε πλέον 
ϊδοιεν τών τά μακρότατα ίδομένων. τής γάρ Λιβύης τά μέν κατά 
τήν βορηίην θάλασσαν άπ’ Λίγύπτου άρςάμενοι μέχρι Σολόεντος 
άκρης, ή τελεύτά. τής Λιβύης, παρήκουσι παρά πάσαν Λίβυες ί- 
καί Λιβύων έ'θνεα πολλά, πλήν όσον Έλληνες καί Φοίνικες ί 
εχουσι- τά δέ υπέρ θαλάσσης τε καί τών έπί θάλασσαν κατηκόν-1 
των άνθρώπων, τά κατύπερθε θηριώδης έστί ή Λιβύη * τά δέ | 
κατύπερθε τής θηριώδεος ψάμμος τε έστί καί άνυδρος δεινώς
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' őket. Tanácsot tartottak tehát és megegyeztek, hogy mindnyájan 
elszakadnak Psammetichostól és átmentek Aithiopiába. Psamme- 
tichos megtudván a dolgot, üldözőbe vette őket és utói érte, sok 

, szóval rá akarta őket bírni, hogy ne hagyják el ősi isteneiket,
• rmekeiket és feleségeiket. De a hagyomány szerint egyikük 

nemző tagjára mutatott s azt mondta, hogy a hol az van, ott lesznek 
gyermekeik és feleségeik is. Azután Aithiopiába mentek és alá
vetették magukat az aithiopiaiak királyának} Ez pedig a következő- 
kép jutalmazta meg őket : voltak neki az aithiopiak között ellen
ségei ; meghagyta tehát nekik, hogy azokat űzzék el és lakják föld-

i jüket. Mikor pedig ezek Aithiopiáhan letelepedtek, az aithiopiaiak 
egyiptomi szokásokat sajátítottak el s szelidebbeké váltak.38 !

Négy hónapig tart tehát az út szárazon és vizen a Nilus mel- 31 
j lett, egyiptomi pályáját leszámítva ; mert összesen ennyi hónap- 
I jába kerül annak, ki Elephantinétől ezen szökevényekig utazik. 

Itten déltől kelet felé folyik ; előbbi útjáról azonban senkisem 
mondhat határozott dolgot ; mert e vidék a hőség miatt pusztaság.

* Mégis a következő dolgot hallottam kyrenei emberektől, a kik azt 32 
I mondták, hogy eljöttek Ammon jóshelyéhez és Etearchossal, az

ammoniusok királyával, beszédbe bocsátkoztak. A többi dolgok 
között a Nílusra is rákerült valahogyan a beszéd, hogy senkisem 
ismeri forrásait ; és ekkor Etearchos39 említette, hogy egyszer nau- 
eamon emberek40 jöttek hozzá. Ez libyai nép, mely a Syrtisnél 
és a Syrtistől nem messze eső keleti vidéken lakik, Mikor ezeket 
megérkezésük után megkérdezte, vájjon tudnának-e valami újat 
mondani Libya pusztaságairól, előadták, hogy náluk hatalmas 
embereknek rakonczátlan fiaik voltak, a kik megférfiasodva sok 
vakmerő dolgot követtek el, így a többi között ötöt közülök kisor
soltak, hogy kutassák át Libya pusztaságait, vájjon nem tudhat
nának-e meg többet, mint a kik a legtávolabbi vidékeket már meg
járták. Mert Libyának azon részében, mely az északi tenger men
tében Egyiptomtól a Soloeis előhegyig41 terjed, a hol Libya végződik 
is, egész hosszában libyaiak és sok libyai nép lakik, kivéve a mit 
görögök és phoinikiaiak bírnak. A tengerész és a tenger mellett 
lakó népeken túl azonban vadállatokkal van tele Libya ; a vad
állatok földjén túl pedig homokos a vidék, vízben teljesen szegény
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καί έρημος πάντων. είπαι ών τούς νεηνίας άποπεμπομένους 
υπό τών ήλίκων, υδασί τε καί σιτίοισι ευ έξηρτυ μένους, ίέναι 
τά πρώτα μεν διά τής οίκεομένης, ταύτην δέ διεξελθόντας ές 
τήν θηριώδεα άπικέσθαι, έκ δέ ταύτης τήν έρημον διεξιέναι, 
τήν οδόν ποιευμένους προς ζέφυρον άνεμον, διεςελθόντας δέ χώ
ρον πολλόν ψαμμώδεα καί έν πολλησι ή μέρη οι ίδείν δή κοτε 
δένδρεα έν πεδίω πεφυκότα, καί σφεας προσελθόντας απτεσθαι 
τού έπεόντος έπί τών δενδρέων καρπού, άπτομένοισι δέ σφι 
έπελθεΐν ανδρας σμικρούς, μέτριων ελασσόνας άνδρών, λαβόντας 
δέ αγειν σφέας' φωνής δέ ούτε τι τής εκείνων τούς Νασαμώ- 
νας γινώσκειν ούτε τούς άγοντας τών Νασαμώνων' αγειν τε δή 
αυτούς δι’ έλέων μεγίστων, καί διεςελθόντας ταύτα άπικέσθαι 
ές πόλιν έν τή πάντας είναι τοίσι άγουσι το μέγαθος ’ίσους, 
χρώμα δέ μέλανας. παρά δέ τήν πόλιν ρέειν ποταμόν μέγαν, 
ρέειV δέ άπύ έσπέρης αυτόν προς ήλιον άνατέλλοντα, φαίνεσθαι

33 δέ έν αύτφ κροκοδείλους, ό μέν δή τού Άμμωνίου Έτεάρχου· 
λόγος ές τούτο μοι δεδηλώσθω, πλήν ότι άπονοστήσαί τε έφασκε 
τούς Νασαμώνας, ώς οί Κυρηναΐοι έλεγον, καί ές τούς ουτοι άπί- 
κοντο άνθρώπο τ, γόητας είναι απαντας· τον δέ δή ποταμόν τούτον 
τον παραρρέοντα καί Έτέαρχος συνεβάλλετο είναι Νείλον καί δή 
καί ό λόγος ουτω αίρέει. ρέει γάρ έκ Λιβύης ό Νείλος καί μέσην 
τάμνων Λιβύην καί ώς έγώ συμβάλλομαι τοίσι έμφανέσι τά μή 
γινωσ/,όμενα τεκμαιρόμενος. τι]) νΙστρι«> έκ τών ίσων μέτρων όρμά- 
ται. Ίστρος τε γάρ ποταμός άρξάμενος έκ Κελτών καί ΓΙυρήνης 
πόλιος ρέει μέσην σχίζων τήν Ευρώπην οί δέ Κελτοί είσι έξω 
Ίΐρακλέων στηλέων, όμουρέουσι δέ Κυνησίοισι, οϊ έσχατοι προς 
δυσμέων οίκέουσι τών έν τη Ευρώπη κατοικημένων. τελευτά δέ ό 
νΙστρος ές θάλασσαν ρέων τήν τού Εύξείνου πόντου διά πάσης

34 Ευρώπης, τη Ίστρίην οί Μιλησίων οίκέουσι άποικοι. ό μέν δή 
νΙστρος, ρέει γάρ δι’ οίκεομένης, προς πολλών γινώσκεται, περί δέ: 
τών τού Νείλου πηγέων ουδείς έχει λέγειν άοίκητός τε γάρ καί 
έρημός έστι ή Λιβύη δι3 ής ρέει, περί δέ τού ρεύματος αυτού, έπ’ 
όσον μακρότατον ίστορεύντα ήν έςικέσθαι, είρηται' έκδιδοί δέ ές 
Αίγυπτον, ή δέ Αίγυπτος τής ορεινής Κιλικίης μάλιστά κη άντίη 
κέεται' ένθεύτεν δέ ές Σινώπην τήν έν τώ Εύςείνω πόντφ πέντε 
ήμερέων ίθέα οδός εύζώνφ άνδρί' ή δέ Σινώπη τώ Ίστρίι) έκδιδόντι 
ές θάλασσαν άντίον κέεται. ούτω τον Νείλον δοκέω διά πάσης τής 
Λιβύης διεξιόντα έξισούσθαι τι]> νΙστρφ.

35 Νείλου μέν νυν πέρι τοσαύτα είρήσθω' έρχομαι δέ περί Αίγύ- 
πτου μηκυνέων τον λόγον, ότι πλεΐστα θωομάσια έχει [ή ή άλλη
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és minden tekintetben puszta. Az ifjak tehát társaik által elkül
dettek, s étellel-itallal jól ellátva először az emberlakta vidéket jár
ták be ; ezt bebarangolva jutottak a vadállatokhoz és innen hatol
tak be a pusztaságba, nyugatra választva útjukat. Sok homokos 
vidéken és sok napon át barangolva, egyszerre fákat láttak a sík- 

L  igon ; odamentek tehát és szakítottak a fákon termett gyümölcs
ből ; de a mint szakítottak, kis emberek ugrottak elő, kik közép- 
magasságú embereknél is kisebbek voltak és őket megfogva elvit
ték. Sem ők nem ismerték a nausamonok nyelvét, sem ezek a 
rablókét. Óriási mocsarakon vitték át őket, végre egy városba értek, 
hol az emberek mind oly nagyok, mint a rablók, színük pedig 
fekete. A város mellett négy folyam folyik nyugatról keletre és 
krokodilok láthatók benne.42 Ennyiben közlöm az ammoniusi Ete- 33 
archos szavait ; de ő hozzátette, hogy a kyreneiek állítása szerint 
a nausamonok hazajöttek és hogy a kikhez eljutottak, azok va
rázslók voltak. A város mellett elhaladó folyamról Etearchos azt 
tartotta, hogy az a Nilus, s a dolog valószínű is. Mert a Nilus 
Libyából folyik, középütt szelve Libyát ; s ha szabad bizonyos 
dologról bizonytalanra következtetnem, ép oly messzefekvő forrá
sokból fakad, mint az Istros. Ez ugyanis a keltáktól és Pyrene váro
sától kezdve Európát középütt szeli folyásában.43 A kelták pedig a 
Herakles oszlopain túl élnek, szomszédaik a kynesiusoknak, a kik 
Európában a legnyugatibb részeken laknak.44 Az Istros az Euxeinos 
tenger vízébe ömlik, a hokmiletosi gyarmatosok Istriát lakják.45 Az 34 
Istrost tehát, minthogy emberlakta földön át folyik, sokan ismerik ; 
a Nilus forrásairól azonban senki sem tud beszélni. Mert Libyának 
az a része, a melyen át folyik, lakatlan és puszta ; a mennyit azon
ban tudakozódás útján megtudhattam folyásáról, azt elmondtam. 
Egyiptomba jő át ; Egyiptom a hegyes Kilikiával szemben fekszik. 
Innen az Euxeinos tenger mellett fekvő Sinopeig kitartó embernek 
öt napnyi egyenes útja van. Sinope pedig átellenében fekszik a 
tengerbe ömlő Istrosnak. így azt hiszem, hogy a Nílus ép úgy ha
lad át egész Libyán keresztül, mint ezt az Istros teszi Európában. 
Ennyi legyen elég a Nílusról.

Egyiptomról huzamosabban fogok szólani, mert több csodás 35 
dolog van benne, mint bármely más földön s valamennyi országot
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πασα χώρη καί έργα λόγου μέζω παρέχεται προς πάσαν χώρην 
τούτων εΐνεκα πλέω περί αυτής είρήσεται.

Αιγύπτιοι άμα τφ ούρανφ τφ κατά σφέας έόντί έτεροίφ καί 
τφ ποταμφ φύσιν άλλοίην παρεχομένφ ή οί άλλοι ποταμοί, τα 
πολλά πάντα έμπαλιν τοίσι άλλοισι άνθρώποισι έστήσαντο ήθεά τε 
καί νόμους- έν τοίσι αί μεν γυναίκες άγοράζουσι καί καπηλεύουσι, 
οί δέ άνδρες κατ' οίκους έόντες υφαίνουσι· υφαίνουσι δέ οί μεν 
άλλοι άνω τήν κρόκην ώθέοντες, Αιγύπτιοι δε κάτω, τά άχθεα οί 
μέν ανδρες επί τών κεφαλεων φορέουσι, αί δε γυναίκες επί 
τών ώμων, ούρέουσι αί μεν γυναίκες ύρθαί, οί δε άνδρες 
κατήμενοι. εύμαρείη χρέωνται έν τοίσι οίκοισι, έσθίουσι δε έ'ξω 
εν τήσι όδοΐσι, έπιλέγοντες ώς τά μεν αισχρά αναγκαία δε έν 
άποκρύφφ έστί ποιέειν χρεόν, τά δέ μή αισχρά αναφανδόν, ίράται 
γυνή μεν ούδεμία ούτε ερσενος θεού ούτε θηλέης, άνδρες δε πάν
των τε καί πασέων. τρέφειν τούς τοκέας τοίσι μεν παισί ούδεμία 
ανάγκη μή βουλομένοισι, τήσι δέ θυγατράσι πάσα άνάγκη καί μή

30 βουλομένησι. οί ίρέες τών θεών τή μέν άλλη κομέουσι, έν Αίγύπτφ 
δέ ξυρώνται. τοίσι άλλοισι άνθρώποισι νόμος άμα κήδεϊ κεκάρθαι 
τάς κεφαλάς τούς μάλιστα ίκνέεται, Αιγύπτιοι δέ υπό τούς θανά
τους άνιείσι τάς τρίχας αύξεσθαι τάς τε έν τή κεφαλή καί τφ γε- 
νείφ, τέως έξυρημένοι. τοίσι μέν άλλοισι άνθρώποισι χωρίς θηρίιυν 
ή δίαιτα άποκέκριται, Αίγυπτίοισι δέ όμού θηρίοισι ή δίαιτά 
έστι. απί πυρών καί κριθέων ώλλοι ζώουσι, Αιγυπτίων δε 
τφ ποιευμένφ από τούτων τήν ζόην δνειδος μέγιστόν έο«, άλλα 
από όλυρέων ποιεΰνται αιτία, τάς ζειάς μετεξέτεροι καλέουσι. φυ- 
ρώσι το μέν σταίς τοίσι ποσί, τον δέ πηλόν τήσι χερσί, καί τήν 
κόπρον άναιρέονται. τά αιδοία άλλοι μέν έώσι ώς έγένοντο, πλήν 
όσοι από τούτων έμαθον, Αιγύπτιοι δέ περιτάμνονται. ειματα τών 
μέν άνδρών έκαστος έχει δύο, τών δέ γυναικών εν έκάστη. τών 
ιστίων τούς κρίκους καί τούς κάλους οί μέν άλλοι έξωθεν προσδέ- 
ουσι, Αιγύπτιοι δέ έσωθεν, γράμματα γράφουσι καί λογίζονται 
ψήφοισι "Έλληνες μέν από τών αριστερών επί τά δεξιά φέροντες 
τήν χειρ', Αιγύπτιοι δέ από τών δεξιών έπί τά αριστερά' καί ποι- 
εΰντες ταΰτα αυτοί μέν φασι έπί δεξιά ποιέειν, "Έλληνας δέ έπ' 
αριστερά, διφασίοισι δέ γράμμασι χρέωνται, καί τά μεν αυτών 
ίρά τά δέ δημοτικά καλέεται.

37 Θεοσεβέες δέ περισσώς έόντες μάλιστα πάντων ανθρώπων 
νόμοισι τοιοϊσιδε χρέωνται. έκ χαλκέων ποτηρίων πίνουσι, δια- 
σμώντες άνά πάσαν ήμέρην, ουκ ό μέν ό δ’ ού, άλλά πάν- 
τες. ειματα δέ λίνεα φορέουσι αίεί νεόπλυτα, έπιτηδεύοντες τούτο



felülmúlva olyan művei vannak, melyeket leírni nem leket. Ezért te
hát többet fogok róla beszélni. Valamint az egyiptomiaknak más az 
éghajlatuk, mint egyébütt és folyamuknak is más a természete, mint 
más folyamokénak, úgy egészben véve szokásaikra és törvényeikre 

-ve maguk is ellentétben állnak a többi népekkel.|Náluk a nők 
mennek a piaczra és kereskednek, a férfiak pedig otthon maradnak 
és fonnak. Más emberek a bélfonalt fönn taszítják be, az egyiptomiak 
lenn .415 A terhet a férfiak fejükön hordják, a nők a vállon.47 A nők 
állva vizelnek, a férfiak ülve. Szükségüket otthon végzik el, de 
künn esznek az utczán, és azzal okadatolják, hogy a rút szüksége
ket titokban kell elvégezni, a nem rútakat azonban nyilvánosan. 
Egy nő sem tesz isteni szolgálatot sem férfi-, sem nőistennél ; minda- 
kettőnél csak férfi papok vannak.48 A fiúknak nem kell szüleiket el
tartani, ha nem akarják ; de a leányoknak kötelességük, még ha 
nem akarnák is.49 Az istenek papjai máshol megnövesztik hajukat, 35 
Egyiptomban levágják. Más emberek közt az a szokás, hogy gyász 
alkalmával a legközelebbi rokonok megnyírják fejüket; az egyip
tomiak, ha haláleset fordul elő, megnövesztik hajukat és szakállu
kat, melyet addig nyírtak.59 Más emberek külön élnek az állatoktól, 
az egyiptomiak azonban együtt élnek velük.51 Mások búzával és 
árpával találkoznak, míg az egyiptominak legnagyobb gyalázata, 
ha ebből készíti ételét ; és kenyerüket tönkölyből készítik,'melyet 
némelyek tengerinek hívnak. A kovászt lábukkal dagasztják, az 
agyagot azonban kézzel és a ganajt fölszedik. A nemző részt mások 
úgy hagyják, a mint van ; az egyiptomiak és a kik tőlük eltanul
ták, körülmetélik. Minden férfinak két ruhája van, a nőknek csak 
egy.52 A vitorlák karikáit és köteleit mások kívül kötik meg, az 
egyiptomiak belül. A görögök, ha hetüket írnak és kövecsekkel 
számolnak, balról jobbra viszik kezüket ; az egyiptomiak jobbról 
balra ;53 s bár így tesznek, mégis azt mondják, hogy ők viszik jobbra 
és a görögök balra. Kétféle betűvel írnak, az egyik a szent, a másik 
a népies (démotikus).54 J

Nagyon istenfélő^sokkal inkább, mint más emberek, és kö- 37 
vetkező szokásaik vannak : érczedényből isznak, melyet mindennap 
kiöblítenek , de nemcsak egyik vagy másik, hanem mindenki. Min
dig újonnan kimosott vászonruhákat viselnek, mert erre sokat
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μάλιστα, τά τε αιδοία περιτάμνονται καθαρειότητος εινεκεν, 
προτιμώντες καθαροί είναι ή ευπρεπέστεροι, οί δέ ίρέες ξυρεύνται 
παν το σώμα διά τρίτης ήμερης, Τνα μήτε φθείρ μήτε άλλο 
μύσαρόν μηδέν έγγίνηταί σφι θεραπεύουσι τούς θεούς, έσθήτα 
δέ φορέουσι οί ίρέες λινέην μούνην καί υποδήματα βυβλινα" 
άλλην δέ σφι έσθήτα ούκ Ιξεστι λαβείν ουδέ υποδήματα άλλα, 
λούνται δέ δίς τής ήμέρης έκάστης ψυχρφ καί δίς έκάστης νυκτός. 
άλλας τε θρησκηίας έπιτελέουσι μυρίας ώς είπεϊν λόγω, πάσχουσι 
δέ καί αγαθά ούκ ολίγα- ούτε τι γάρ τών οίκηίων τρίβουσι ούτε 
δαπανώνται, αλλά καί σιτία σφι έστί ίρά πεσσόμενα, καί κρεών 
βοέων καί χηνέων πλήθος τι έκάστψ γίνεται πολλύν ήμέρης 
έκάστης, δίδοται δέ σφι καί οίνος άμπέλινος- ιχθύων δέ ού σφι 
έ'ξεστι πάσασθαι. κυάμους δέ ούτε τι μάλα σπείρουσι Αιγύπτιοι 
έν τή χώρη, τούς τε γινομένους ούτε τρώγουσι ούτε εψοντες 
πατέονται- οί δέ δή ίρέες ουδέ όρέοντες ανέχονται, νομίζοντες ου 
καθαρόν είναι μιν οσπριον. ίράται δέ ούκ εις έκάστου τών θεών 
άλλά πολλοί, τών εις έστι άρχιερεύς- έπεάν δέ τις άποθάνη, 
τούτου ο παίς άντικατίσταται.

38 Τούς δέ βούς τούς έ'ρσενας τού Έπάφου είναι νομίζουσι, καί 
τούτου εί'νεκα δοκιμάζουσι αυτούς ώδε- τρίχα ήν καί μίαν ΐδηται 
έπεούσαν μέλαιναν, ού καθαρόν είναι νομίζει, δίζηται δέ ταύτα 
έπί τούτω τεταγμένος τών τις ίρέων καί Ορθού έστεώτος τού 
κτήνεος καί ύπτιου, καί τήν γλώσσαν έςειρύσας, εί καιθαρή τών 
προκειμένων σημηίων, τά έγώ έν άλλω λόγω έρέω- κατορά. δέ 
καί τάς τρίχας τής ούρής εί κατά φύσιν έ'κει πεφυκυίας. ήν δέ 
τούτων πάντων ή καθαρός, σημαίνεται βύβλψ περί τά κέρεα 
είλίσσων καί έπειτα γήν σημαντρίδα έπιπλάσας έπιβάλλει τον 
δακτύλιον, καί ουτω άπάγουσι. άσήμαντον δέ θύσαντι θάνατος

39 ή ζημίη έπικέεται. δοκιμάζεται μέν νυν το κτήνος τρόπψ τοιφδε, 
θυσίη δέ σφι ήδε κατέστηκε. άγάγοντες το σεσημασμένον κτήνος 
προς τον βωμόν οκού αν θύωσι, πύρ άνακαίουσι, έ'πειτα δέ έπ* 
αύτού οίνον κατά τού ίρηίου έπισπείσαντες καί έπικαλέσαντες τον 
θεόν σφάζουσι, σφάςαντες δέ άποτάμνουσι τήν κεφαλήν, σώμα 
μέν δή τού κτήνεος δείρουσι, κεφαλή δέ κείνη πολλά καταρησά- 
μενοι φέρουσι, τοϊσι μέν αν η άγορή καί Έλληνές σφι έ'ωσι έπιδή- 
μιοι έ'μποροι, οι δέ φέροντες ές τήν άγορήν άπ’ ών έ'δοντο, τοϊσι δέ 
αν μή παρέωσι ‘Έλληνες, οί δ’ έκβάλλουσι ές τον ποταμόν κατα- 
ρώνται δέ τάδε λέγοντες τήσι κεφαλήσι, εί' τι μέλλοι ή σφίσι τοϊσι 
θύουσι ή A ιγύπτω τή συναπάση κακόν γενέσθαι, ές .εφαλήν
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adnak. Nemző tagjukat tisztaság kedvéért metszik körűi, többre 
becsülve a tisztaságot a szépségnél. |a  papok minden harmadik 
napon egész testüket megnyírják, hogy se tetű, se más féreg ne 
[egyen rajtuk, ha isteneiket szolgálják. A papok csak vászonruhát 
vise. V és byblosi lábbelit, más ruhát vagy más lábbelit fölven
niük nem szabad. Naponként és éjjenként kétszer mosakodnak 
hideg vízben. Azonkívül másféle és hogy úgy mondjam, számtalan 
szertartást végeznek ; de igen sok előnyben is részesülnek érte. 
Mert vagyonukból nem emésztenek föl semmit, úgy szintén nincse
nek kiadásaik ; szent kenyereket sütnek számukra, kiki kap min
dennap bővében marha- és lúdhúst, és szőlőbort is adnak nekik.55 
Halat azonban nem szabad enniök. Babot nem igen vetnek az 
Bgyiptomiak az országban ; azt, a mi terem, se nyersen, se főve 
nem eszik ; a papok pedig még csak látásukat sem tűrik, mert nem 
tartják tiszta hüvelyes veteménynek. Az isteneket nem egy, hanem 
sok pap szolgálja, s ezek közt egy a főpap. Ha ez meghal, akkor a 
ia lép helyébe.56 j

A bikákat Epaphos szent állatainak tekintik,51 s e miatt a követ- 3S 
nézőkép vizsgálják meg őket : ha csak egy fekete szőrt látnak is 
neg rajtuk, nem tartják tisztáknak. Ezt az erre kirendelt pap 
rizsgálja, mialatt az állat egyenesen is áll, meg hanyatt is fekszik,
V nyelvét is kihúzza, vájjon tiszta-e bizonyos foltoktól, melyekről 
nás alkalommal fogok szólani. Megnézi a farknak a szőrét is; 
raj jón úgy nőtt-e meg, a mint a természet magával hozza. Ha az 
illat minden tekintetben tiszta, egy byblossal jelöli meg, melyet a 
izarvai köré csavar, azután pecsétagyagot tesz rá és rányomja 
gyűrűjét ; így vezetik el azután. Jel nélkül áldozni fel állatot lialál- 
mntetés terhe alatt tilos.58 Ily módon vizsgálják meg az állatot. Az 39 
ildozás következőkép megy végbe : a megjelölt állatot az áldozó 
iltárhoz vezetjk ; tüzet gyújtanak, azután az áldozati állatra bort 
intenek és az istenhez könyörögve levágják, azután pedig lemet, 
zik a fejét. A marhának testét lenyúzzák, fejét sok átkozódás 
;özött elviszik ; a'hol t. i. vásár van és a hova görög kereskedők jár
lak, ott a piaczra viszik és eladják, a hol pedig nincsenek görögök,
>tt a folyóba dobják. A fejét e szavakkal átkozzák el : ha akár az 
ildozókat, akár egész Egyiptomot baj fenyegetné, forduljon az e

HERODOTOS. Π . KÖNYV 37—39. FEJEZET.



2 0 4 ΊΙΙΌλΟΤΟΓ Β.

ταότην τραπέσθαι. κατά μέν νυν τάς κεφαλάς των θυόμενων 
κτηνέων καί τήν έπίσπεισιν του οίνου πάντες Αιγύπτιοι νόμοισι 
το.ΐσι αυτοΐσι χρέωνται ομοίως ές πάντα τα ιρά, και άπο τούτου 
του νόμου ουδέ άλλου ουδενός εμψύχου κεφαλής γεύσεται Αίγυ-

40πτίων ούδείς. ή δε δή έζαίρεσις τών ίρών καί ή καύσις άλλη περί 
άλλο ίρόν σφι κατέστηκε- την δ’ ών μεγίστην τε δαίμονα ήγηνται 
είναι καί μεγίστην οι ορτήν άνάγουσι, ταύτην έρχομαι έρέων . . . .  
έπεάν άποδείρωσι τον βουν, κατευςάμενοι κοιλίην μεν κείνην πά
σαν ές ών είλον, σπλάγχνα δέ αυτού λείπουσι εν τφ σώματι καί 
την πιμελήν, σκέλεα δέ άποτάμνουσι καί την όσφύν άκρην καί 
τους ώμους τε καί τον τράχηλον, ταύτα δέ ποιήσαντες το άλλο 
σώμα τού βούς πιμπλάσι άρτων καθαρών καί μέλιτος καί ασταφί- 
δος καί σύκιυν καί λιβανωτού καί σμύρνης καί τών άλλων θυωμά- 
των, πλήσαντες δέ τούτων καταγίζουσι, έλαιον άφθονον καταχέον- 
τες. προνηστεύσαντες δέ θύουσι, καιομενων δέ τών ίρών τύπτονται 
πάντες, έπεάν δέ άποτύψωνται, δαΐτα προτίθενται τά έλίποντο τών

41 ίρών. τούς μέν νυν καθαρούς βούς τούς ε'ρσενας καί τούς μόσχους οί 
πάντες Αιγύπτιοι θύουσι, τάς δέ θηλέας ου σφι έ'ξεστι θύειν, αλλά 
ίραί είσι της Ίσιος· τύ γάρ της Ίσιος άγαλμα έόν γυναικήιον βού- 
κερών έστι, κατά περ "Ελληνες τήν Ίούν γράφουσι, καί τάς βούς 
τάς θηλέας Αιγύπτιοι πάντες ομοίως σέβονται προβάτων πάντων μά
λιστα μακρψ· τών εϊνεκα ούτε άνήρ Αιγύπτιος ούτε γυνή άνδρα "Ελ
ληνα φιλήσειε άν τφ στόματι, ουδέ μαχαίρη άνδρύς "Ελληνος χρή- 
σεται ουδέ όβελοισι ουδέ λέβητι, ούτέ κρεως καθαρού βούς διατε- 
τμημένου Ελληνική μαχαίρη γεύσεται. θάπτουσι δέ τούς άποθνή- 
σκοντας βούς τρόπον τόνδε. τάς μέν θηλέας ές τον ποταμόν άπιείσι, 
τούς δέ ε'ρσενας κατορύσσουσι έκαστοι έν τοϊσι προαστείοισι, το 
κέρας το έ'τερον ή καί άμφότερα υπερέχοντα σημηίου εΐνεκεν' έπεάν 
δέ σαπή καί προσίη ό τεταγμένος χρόνος, άπικνέεται ές έκάστην πόλιν 
βάρις έκ τής Προσωπίτιδος καλεσμένης νήσου, ή δ’ έ'στι μέν έν τφ 
Αέλτα, περίμετρον δέ αυτής είσι σχοΐνοι έννέα._ έν ταύτη ών τή 
Προσωπίτιδι νήσφ ενεισι μέν καί άλλαι πόλιες συχναί, έκ τής δέ 
αί βάριες παραγίνονται άναιρησόμεναι τά υυτ.έα τών βοών, ούνομα 
τή πόλι Ατάρβηχις, έν δ’ αυτή Αφροδίτης ίρόν άγιον ΐδρυται. έκ 
ταύτης τής πόλιος πλανώνται πολλοί άλλοι ές άλλας πόλις, άνο- 
ρύξαντες δέ τά δστέα άπάγουσι καί θάπτουσι ές ενα χώρον πάν
τες. κατά ταυτά δέ τοίσι βουσί καί τάλλα κτήνεα θάπτουσι άπο- 
θνήσκοντα, καί γάρ περί ταύτα ουτω σφι νενομοθέτηται· κτείνουσι 
γάρ δή ουδέ ταύτα.

42 Όσοι μέν δή Διός Θηβαιέος ϊδρυνται ίρόν ή νομού 
τού Θηβαίου εέσί, ουτοι μέν νυν πάντες όίων άπεχόμενο



fej felé. Az áldozati állatok fejét ée a borral való behintést illetőleg 
minden egyiptominak ugyanezen szokása van minden áldozatnál, s 
ezen szokás miatt nem ízleli meg egyiptomi ember egy élő állatnak 
sem a fejét.59 Az állatok kizsigerelése és elégetése minden templom- 40 
r ' máskép megy végbe. Hogy kit tartanak a leghatalmasabb isten
nőnek és kinek rendeznek legnagyobb ünnepet, arról fogok most 
beszélni. Ha már lenyúzták a bikát, ima közben az egész gyomrát 
kiveszik, de a beleit és zsírját benn hagyják a testben ; levágják a 
czombjait, a tompora végét, a vállait és a nyakát ; azután a bika 
testének többi részét tiszta kenyérrel, mézzel, apró szőllővel, fügé
vel, tömjénnel, myrrhával és más füstölő szerekkel töltik meg, s 
így kitömve fölégetik, bőségesen megöntve olajjal. Előleges böjt 
után áldoznak, s mialatt az áldozat ég, a mellöket verik, s ha már 
eleget verték, az áldozatok maradékát lakomáúl tálalják fel. Tiszta 41 
bikákat és borjakat az összes egyiptomiak áldoznak ; teheneket 
azonban nem szabad áldozniok, mert azok Isisnek szentelvék.00 Isis
nek képe ugyanis szarvakkal ellátott nőalak, a miként a görögök ló t  
festik ; s a teheneket minden egyiptomi legjobban tiszteli az összes 
marhák között. Ezért egyiptomi ember vagy asszony nem csókolna 
meg görögöt a száján, sem görög embernek kését, nyársvasát vagy 
üstjét nem használná, sem nem ízlelné meg még tiszta bikának a 
húsát sem, melyet görög késsel vágtak szét. Az elhalt marhákat a 
következőkép temetik el : a teheneket a folyamba dobják, a biká
kat pedig kiki a külvárosokban úgy ássa el, hogy az egyik vagy 
mind a két szarv jel gyanánt kiáll. Ha a test elrothadt és a meg
határozott idő elérkezett, minden városba eljő egy hajó Prosopitis 
szigetéről. Ez a deltában fekszik s térfogata kilencz schoinos. Ezen 
Prosopitis szigetén01 van még sok más város ; a melyből azonban a 
hajók jönnek, hogy a bikák szarvait elszállítsák, annak Atarbechis 
a neve, s Aphroditének szent templomot alapítottak benne. E vá
rosból sokan járnak más városokba, kiássák a csontokat, elviszik 
és mind egy helyre temetik el. S a mikép a bikákat, úgy temetik 
el egyéb elhaló marháikat is ; ez náluk a szokás, mert egy állatot 
sem ölnek le.

A kik a tkebaii Zeusnak alapítottak templomot, vagy Thebai 42 
területéről valók,02 azok mindnyájan tartózkodnak a juhoktól, és
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-αίγας θόουσι. θεούς γάρ δή ob τούς αύτούς απαντες ομοίως 
Αιγύπτιοι σέβονται, πλήν νΙσιός τε καί Όσίριος, τον δή Διόνυ
σον είναι λέγουσι· τούτους δέ ομοίως απαντες σέβονται, δσοι δέ 
τού Μένδητος έκτηνται ίρόν ή νομού τού Μενδησίου είσί, ουτοι 
δέ αιγών άπεχόμενοι δις θύουσι. Θηβαίοι μέν νυν καί δσοι διά 
τούτους δίων άπέχονται, διά τάδε λέγουσι τον νόμον τόνδε σφίσι 
τεθήναι. Ήρακλέα θελήσαι πάντως ίδέσθαι τον Δία καί τον ουκ 
έθέλειν οφθήναι υπ’ αυτού" τέλος δέ, έπείτε λιπαρέειν τον Ήρα
κλέα, τον Δία μηχανήσασθαι τάδε" κριόν έκδείραντα πρυσχέσθαι 
τε την κεφαλήν άποταμόντα τού κριού καί ένδύντα το νάκος 
ουτω οι εωυτόν έπιδέξαι. άπό τούτου κριοπρόσωπον τού Διύς 
τώγαλμα ποιεύσι Αιγύπτιοι, άπύ δέ Αιγυπτίων Αμμώνιοι, έόντες 
Αιγυπτίων τε καί Αίθιόπων άποικοι καί φωνήν μεταξύ άμφοτέρων 
νομίζοντες. δοκέειν δέ μοι, καί το ούνομα Αμμώνιοι από τούδε 
σφίσι τήν έπωνυμίην έποιήσαντο" Αμούν γάρ Αιγύπτιοι καλέουσι 
τον Δία. τούς δέ κριούς ob θύουσι Θηβαίοι, άλλ’ είσί σφι ίροί διά 
τούτο, μιή δέ ήμερη τού ενιαυτού, έν όρτή τού Διός, κριόν ενα 
κατακόψαντες καί άποδείράντες κατά τώυτύ ένδύουσι τώγαλμα τού 
Διός, καί έπειτα άλλο άγαλμα Έρακλέος προσάγουσι προς αυτό, 
ταύτα δέ ποιήσαντες τύπτονται οί περί το ίρόν απαντες τον κριόν 
καί έπειτα έν ιρή θήκη θάπτουσι αυτόν.

'Ηρακλέος δέ πέρι τόνδε τον λόγον ήκουσα, δτι είή των 
δυώδεκα θεών" τού ετέρου δέ πέρι Έρακλέος, τον Έλληνες 
οίδασι, ουδαμή Αίγυπτου έδυνάσθην άκούσαι. καί μήν δτι γε ου 
παρ’ Ελλήνων έ'λαβον το ούνομα Αιγύπτιοι τού Έρακλέος, αλλά 
"Έλληνες μάλλον παρ’ Αιγυπτίων καί Ελλήνων ουτοι οί θέμενοι 
τψ Αμφιτρύωνος γόνψ τούνομα Ήρακλέα, πολλά μοι καί άλλα 
τεκμήριά εστι τούτο ουτω έχειν, έν δέ καί τόδε, δτι τε τού 
Έρακλέος τούτου οί γονέες άμφότεροι ήσαν Άμφιτρύων καί 
Αλκμήνη γεγονότες το άνέκαθεν άπ’ Αίγύ^^υ, καί διότι Αιγύπτιοι 
ούτε ΙΤοσειδέωνος ούτε Διοσκούρων τα ουνόματά φασι είδέναι, 
ουδέ σφι θεοί ουτοι έν τοΐσι άλλοισι θεοΐσι άποδεδέχαται. καί 
μήν εϊ γε παρ’ Ελλήνων ελαβον ούνομά τευ δαίμονος, τούτων 
ουκ ήκιστα άλλα μάλιστα εμελλον μνή»·«ν εξειν, εΐ ·περ 
καί τότε ναυτιλίησι έχρέωνιο καί ήσαν Ελλήνων τινές ναυ
τίλοι, ώς έ'λπομαί τε καί έμή γνώμη αίρέει- ώστε τού
των αν καί μάλλον των θεών τα ούνόματα έξεπιστέατο
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kecskéket áldoznak. Isteneiket ugyanis nem egyformán tisztelik az 
egyiptomiak, kivéve Osirist, a kit ők Dionysosnak tartanak, és 
Isis4. B két istent valamennyien egyaránt tisztelik. A kik viszont 
Me. 'esben alapítottak templomot, vagy Mendes területéről valók,63 
azok a kecskéktől tartózkodnak és juhokat áldoznak. A thebaibeliek 
és a kik velük tartva a juboktól tartózkodnak, a következőkép 
adják elő ennek a szokásnak eredetét : Herakles64 mindenkép látni 
akarta Zeust, ennek azonban nem volt kedvére, hogy az őt lássa ; 
végre, minthogy Herakles makacsul rajta volt, Zeus úgy intézte a 
dolgot, hogy egy kost lenyúzva maga elé tartott, a kos fejét le
vágta és bőrét felhúzta, úgy mutatta meg magát neki. Ezért adnak 
az egyiptomiak Zeus képének kos-fejet, valamint az ammoniusok 
is, a kik egyiptomi és aithiopiai gyarmatosok, és nyelvük is kettő
nek a keveréke. Véleményem szerint az ammoniusok a nevüket is 
innen vették, mert az egyiptomiak Amunnak nevezik Zeust. Koso
kat nem áldoznak a thebaibeliek, mivel a miatt szenteknek tartják. 
Csak az óv egy napján, Zeus ünnepén, vágnak le egy kost, melyet 
lenyúzva ép úgy húznak Zeusnak szobrára, és azután Heraklesnek 
egy másik szobrát hozzák oda. Ennek elvégeztével a templom kö
rül levők mindnyájan mellöket verik a kosért, s egy szent sírban 
eltemetik.

Heraklesről azt a dolgot hallottam, hogy ő a tizenkét isten 43 
egyike.65 De a másik Heraklesről, a kit a görögök ismernek, sehol 
sem hallhattam valamit Egyiptomban. Azt is mondják, hogy nem 
a görögöktől kapták Heraklesnek nevét az egyiptomiak, hanem 
inkább a görögök az egyiptomiaktól, és pedig azok a görögök, a 
kik Amphitryon fiának adták a Herakles nevet ; s hogy ez valóban 
így van, arra sok más bizonyítékom is van, így az is, hogy Herak
lesnek szülői, Amphitryon és Alkmene, egyiptomi származásúak, 
és hogy az egyiptomiak sem Poseidonnak, sem a Dioskuroknak a 
nevét nem akarják ismerni, sem ezen isteneket többi isteneik közé 
föl nem vették. S ha már valamely istennek a nevét átvették volna 
a görögöktől, akkor ép ezekről kellene leginkább emlékűknek lenni, 
mert már akkor is tettek hajóutakat és voltak hajósok némely 
görögök, a mint hiszem és meggyőződésem tartja ; úgy hogy inkább 
ezeknek az isteneknek a nevét kellett volna az egyiptomiaknak

i
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Αιγύπτιοι ή τού Ήρακλέος. άλλα τις αρχαίος έστι θεός Αίγυπτί- 
οισι Ήρακλέης" ώς δέ αυτοί λέγουσι, έ'τεά έστι έπτακισχίλια καί 
μύρια ές "Αμασιν βασιλεύσαντα, έπείτε έκ τών οκτώ θεών οι 

4ί· δυώδεκα θεοί έγένοντο τών Ήρακλέα ενα νομίζουαι. καί θέλων 
δε τούτων πέρι σαφές τι είδέναι ές ών οίόν τε ήν, έπλευσα καί 
ές Τύρον τής Φοινίκης, πυνθανόμενος αυτόθι είναι ίρόν Ήρακλέος 
άγιον, καί είδον πλουσίως κατεσκευασμένον άλλοισί τε πολλοϊσ'- 
άναθήμασι, καί έν αύτώ ήσαν στηλαι δύο, ή μεν χροσού άπε
φθου, ή δε σμαράγδου λίθου λάμποντος τάς νύκτας μέγαθος. 
ές λόγους δέ ελθών τοϊσι ίρεύσι τού θεού είρόμην όκόσος χρό
νος εϊη ές ου σφι το ίρόν Τδρυται. ευρον δέ ουδέ τούτους τοϊσι 
Έλλη σι συμφερομένους- Ιφασαν γάρ άμα Τύρω οίκιζομένη : 
καί το ίρόν τού θεού ίδρυθηναι, είναι δέ έ'τεα άπ’ ού Τύρον 
οικέουσι τριηκόσια καί δισχίλια. είδον δέ έν τη Τύρω καί άλλο 
ίρόν Ήρακλέος έπωνυμίην έχοντος Θασίου είναι" άπικόμην δέ : 
καί ές Θάσον, έν τη ευρον ίρόν Ήρακλέος ύπό Φοινίκων ίδρυ- 
μένον, οϊ κατ’ Ευρώπης ζήτησιν έκπλώσαντες Θάσον έκτισαν 
καί ταϋτα καί πέντε γενεήσι άνδρών πρότερά έστι ή τον Αμφι
τρύωνας Ήρακλέα έν τη Έλλάδι γενέσθαι. τά μέν νυν ιστορημένα 
δηλοϊ σαφέος παλαιόν θεόν Ηρακλέα έόντα" καί δοκέουσι δέ 
μοι ουτοι ορθότατα Ελλήνων ποιέειν, οι διςά Ηράκλεια ίδρυ- 
σάμενοι έ'κτηνται, καί τώ μέν ώς άθανάτω Όλυμπίω δέ έπω- 

45 νυμίην θύουσι, τιρ δέ έτέρω ώς ήρωι έναγίζουσι. λέγουσι δέ 
πολλά καί άλλα άνεπισκέπτως οί "Ελληνες, ευήθης δέ αυτών 
καί δδε ό μύθος έστι τον περί τού Ήρακλέος λέγουσι, ώς 
αυτόν άπικόμενον ές Αίγυπτον στέψαντες οί Αιγύπτιοι υπό 
πομπής έξήγον ώς θύσοντες τώ Ati" τον δέ τέως μέν ήσυ- 
χίην έ'χειν, έπεί δέ αδΐού προς τιρ βωμφ κατάρχοντο, ές 
άλκήν τραπόμενον πάντας σφέας καταφονεδσαι. έμοί μέν νυν 
δοκέουσι ταύτα λέγοντες τής Αιγυπτίων φύσιος καί τών 
νόμων πάμπαν άπείρως έ'χειν οί Έλληνες" τοϊσι γάρ ουδέ 
κτήνεα όσίη θύειν έστι χωρίς όών καί έρσένων βοών καί 
μόσχων, δσοι αν καθαροί έ'ωσι, καί χηνών, κώς άν ουτοι 
άνθρώπους θύοιεν; έ'τι δέ ενα έόντα τον Ήρακλέα καί έ'τι άνθρω
πον, ώς δή φασι, κώς φύσιν έχει πολλάς μυριάδας φονεϋσαι ;



meghallaniok, nem pedig Heraklesét. Különben is Herakles régi 
az istenük egyiptomiaknak ; a mint maguk mondják, tizenhétezer 
év múltéi Amasis uralkodásáig,66 a midőn nyolcz istenből tizenkettő 
lett, s ezek között van véleményük szerint Herakles is. Minthogy 44 
pedig erről, a mennyire tsak lehetséges, bizonyosat akartam tudni, 
elhajóztam a phoinikiai Tyrosba ; hallottam ugyanis, hogy ott Herak - 
lesnek szent temploma van.67 Láttam is gazdagon fölszerelve sok 
más fogadalmi ajándékkal ; volt benne két oszlop, az egyik tiszta 
aranyból, a másik smaragdból, mely éjjel nagyon csillogott. 
Beszédbe bocsátkozván a papokkal, kérdezősködtem az istenről, 
mennyi ideje annak, hogy a templomot neki alapították. S úgy 
találtam, hogy azok nem egyeznek a görögökkel. Azt mondják 
ugyanis, hogy Tyros alapításával építették az istennek templomát 
is, Tyrost pedig 1 ezerháromszáz év óta lakják az emberek. Lát
tam Tyrosban Heraklesnek egy másik templomát is, melynek 
thasosi a mellékneve. Elmentem tehát Thasosba is,68 a hol Herak
lesnek azon phoinikiaiak által alapított templomát találtam, a kik 
Europe keresése végett elhajózva Thasost alapították. És ez is öt 
nemzedékkel hamarább történt, mintsem Herakles, Amphitryon 
fia,69 Görögországban megszületett volna. Kutatásaim tehát világo
san bizonyítják, hogy Herakles régi isten ; és véleményem szerint 
azok a görögök cselekesznek leghelyesebben, a kik Heraklesnek 
kettős tiszteletet rendeztek be, midőn egyrészt a halhatatlannak 
olymposi melléknévvel áldoznak, másrészt pedig mint hősnek 
halotti áldozatot hoznak. Sok más egyebet is meggondolatlanul 45 
beszélnek a görögök ; az a monda is együgyü, melyet Heraklesről 
beszélnek, hogy Egyiptomba jött és az egyiptomiak megkoszorúz
ták, s ünnepi menetben kivezették, hogy föláldozzák Zeusnak ; 
ő pedig egyideig csendes volt, mikor azonban az oltárnál el akar
tak vele bánni, védte magát és valamennyiöket agyonütötte. Azt 
hiszem, azok a görögök, kik így beszélnek, egyáltalában nem isme
rik az egyiptomiak természetét és szokásait. A kiknek még állato
kat sem szabad áldozniok libák meg juhok, bikák és borjúk kivé
telével,71 s ezekből is csak a tisztákat, hogyan áldozhatnának embe
reket ?72 És mikép lett volna ereje Heraklesnek oly sok ezer embert 
megölni egymagában, mikor, mint maguk mondják, halandó volt ?

H erodotos.
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καί περί μέν τούτων τοσαύτα ή μ. tv είπ ούσι καί παρά τών θεών 
καί παρά τών ήρώων εύμενείη ειη.

4,(> Τάς δέ δή αίγας καί τούς τράγους τώνδε είνεκα ου θύουσι 
Αιγυπτίων οί είρημένοι. τον ΙΤάνα τών οκτώ θεών λογίζονται 
είναι οί Μενδήσιοι, τούς δε οκτώ θεούς .τούτους προτέρους τών 
δυώδεκα θεών φασ: γενέσθαι. γράφουσί τε δή καί γλύφουσι οί 
ζωγράφοι καί οί άγαλματοποιοί τού Πανός τώγαλμα κατά περ 
"Ελληνες αίγοπρόσωπον καί τραγοσκελέα, ούτι τοιοΰτον νομίζοντες 
είναι μιν άλλα δμοιον τδΐσι άλλοισι θεοΐσι- οτευ δε είνεκα 
τοιοΰτον γράφουσί αυτόν, ου μοι ήδιόν έστι λέγειν. σέβονται δέ 
πάντας τούς αίγας οί Μενδήσιοι, καί μάλλον τούς ερσενας τών 
θηλέων, καί τούτων οί αίπόλοι τιμάς μέζονας έχουσι* έκ δέ 
τούτων ενα μάλιστα, δστις έπεάν άποθάνη, πένθος μέγα παντί 
τφ Μενδησίφ νομψ τίθεται, καλέεται δέ δ τε τράγος καί ό 
Παν Αίγυπτιστί Μένδης. έγένετο δέ εν τφ νομφ τούτφ επ’ έμεύ 
τούτο το τέρας· γυναικί τράγος έμίσγετο άναφανδόν» τούτο ές 
έπίδεςιν ανθρώπων άπίκετο.

47 Τν δέ Αιγύπτιοι μιαρόν ήγηνται θηρίον είναι, καί τούτο 
μέν ήν τις ψαύση αυτών παριών ύός, αύτοΐσι τοϊσι ίματίοισι άπ’ 
ών έ'βαψε έωυτόν βάς ες τον ποταμόν τούτο δέ οί συβώται 
εόντες Αιγύπτιοι έγγενέες ες ίρύν ούδέν τών εν Αίγύπτφ έσερ- 
χονται μούνοι πάντων, ουδέ σφι έ’κδίδοσθαι ούδείς θυγατέρα 
έθέλει ουδ’ άγεσθαι έξ αυτών, άλλ’ έκδίδονταί τε οί συβώται 
καί άγονται ές άλλήλων. τοΐσι μέν νυν αλλοισι θεοΐσι θύειν ύς 
ου δικαιεύσι Αιγύπτιοι, Σελήνη δέ καί Διονύσιο μούνοισι τού 
αυτού χρόνου, τή αυτή πανσελήνψ [τούς υς] θύσαντες πατέονται 
τών κρεών. διότι δέ τούς υς έν μέν τήσι άλλησι όρτήσι άπε- 
στυγήκασι, έν δέ ταύτη θύουσι, έστι μέν λόγος περί αυτού ύπ’ 
Αιγυπτίων λεγόμενος, έμοί μέντοι έπισταμένιρ ουκ ευπρεπέστερος 
έστι λέγεαθαι. θυσίη δέ ήδε τών ύών τή.Σελήνη ποιέεται* έπεάν 
θύση, τήν ούρήν άκρην καί τον σπλήνα καί τον έπίπλοον συνθείς 
όμού κατ’ ών έκάλυψε πάση τού κτήνεος τή πιμελή τή περί τήν 
νηδύν γενομένη, καί έ'πειτα καταγίζε· πυρί" τα δέ άλλα κρέα 
σιτέονται έν τή πανσελήνιρ έν τή αν τα ίρά θύσωσι, έν άλλη 
δέ ήμέρη ούκ αν ετι γευσαίατο. οί δέ πένητες αυτών ύπ’ άσθε- 
νείης βίου σταιτίνας πλάσαντες υς καί δπτήσαντες ταύτας

48 θύουσι. τφ δέ Διονύσφ τής όρτής τή δορπίη χοίρον προ 
τών θυρέων σφάςας έκαστος διδοΐ άποφέρεσθαι τον χοίρον 
αύτφ τφ άποδομένφ τών συβωτέων. τήν δέ άλλην άνάγουσι



Hogy ezen dolgokról oly sokat beszéltünk, az istenek és a hősök 
legyenek kegyelmesek irántunk.

Kecskéket és kosokat a következő dolog miatt nem áldoznak 46 
•az említett egyiptomiak : Pánt a mendesbeliek a nyolcz istenség 
közé számítják, s szavaik szerint e nyolcz istenség hamarabb léte
zett a tizenkét istennél.70 A festők és szobrászok pedig úgy festik és 
faragják Pánnak a képét, mint a görögök, kecskearczczal és bak
lábakkal, bár nem ilyennek képzelik őt, hanem olyannak, mint a 
többi istent. De hogy miért festik őt így, nem volna kedvem meg
mondani. A mendesbeliek minden kecskét tisztelnek, a hímeket 
jobban a nőstényeknél ; sőt pásztoraikat is nagyobb tiszteletben 
tartják ; de leginkább egy kecskét tüntetnek ki, mely ha elhal, nagy 
gyászba borítja az egész mendesbeli vidéket. Különben a kecskét 
és Pánt egyiptomi nyelven Mendes-nek hívják. E vidéken az én 
időmben csoda történt : egy kos nyilvánosan meghágott egy asz- 
szonyt, s ez köztudomásra jutott.73

A sertést piszkos állatnak tartják az egyiptomiak. így  ha 4.7 
valaki az úto. megérintett egy sertést, a folyamhoz megy és köpe
nyestül beugrik ; úgyszintén a kanászok, kik benszülött egyip ■ 
tomiak, az egyedüli emberek, kik Egyiptomban egy templomba 
sem járnak ; senki sem akarja nekik odaadni leányát, sem az 
övéket nőül venni ; a kanászok csak egymás közt házasodnak. A többi 
isteneknek sertést áldozni nem tartják illőnek az egyiptomiak; 
de Selenének és Dionysosnak ugyanazon időben, ugyanazon 
holdtöltekor sertéseket áldoznak és húsukból esznek. Hogy miért 
irtóznak egyéb ünnepek alkalmával a sertésektől, míg ezen a napon 
föláldozzák, arról az egyiptomiak egy történetet beszélnek, de azt 
elmondani, bár tudom, nem tartom illőnek. A sertések áldozása x 
Selene tiszteletére következőkép történik : ha levágták a fark vé
gét, a lépet és a csepleszt összeteszik az állat hasában levő és az 
azokat borító zsírral, azután tűzbe dobják. A többi húst hold
töltekor megeszik, a mikor az áldozatot levágják ; más napon már 
nem ízlelnék meg. A szegények nyomoruk miatt kovászból készí
tenek.sertéseket, melyeket megsütve föláldoznak. Dionysosnak az 48 
ünnepe előestéjén mindenki malaczot vág le az ajtaja előtt, és 
azután visszaadja a kanásznak, a kitől vette. Különben Dionysos
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όρτήν τψ Διονύσιο οί Αιγύπτιοι πλήν '/ορών κατά ταύτά σχεδόν 
πάντα Έλλησι' αντί δέ φαλλών άλλα σφι έστι έξευρημένα οσον 
τε πηχοαία αγάλματα νευρόσπαστα, τα περιφορέοοσι κατά κώ- 
μας γυναίκες, νεύον το αίδοίον, ού πολλιρ τεώ έλασσον έόν τού 
άλλου σώματος, προηγέεται δέ αυλός, αί δέ έπονται άείδουσαι 
τον Διόνυσον, διότι δέ μέζον τε έ'χει το αίδοΐον καί κινέει μοΰνον 
τού σώματος, έ'στι λόγος περί αυτού ίρός λεγόμενος, ήδη ών 
δοκέει μοι Μελάμπους ο Άμυθέωνος της θυσίης ταύτης ούκ 

4!) είναι αδαής άλλ’ έμπειρος. "Έλλησι γάρ δή Μελάμπους έστί ό 
έξηγησάμενος τού Διονύσου το τε ούνομα καί την θυσίην καί 
την πομπήν τού φαλλού' άτρεκέως μέν ου πάντα συλλαβών τον 
λόγον έφηνε, άλλ’ οί επιγενόμενοι τούτω σοφισταί μεζόνως 
έξέφηναν τον δ’ ών φαλλόν τον τφ Διονύσιο πεμπόμενον Με
λάμπους έστί ό κατηγησάμενος, καί από τούτου μαθόντες ποιεύστ 
τα ποιεύσι Έλληνες, εγώ μέν νύν φημί Μελάμποδα γενόμε- 
νον άνδρα σοφόν μαντικήν τε έωυτφ συστήσαι καί πυθόμενον 
άπ’ ΑΙγύπτου άλλα τε πολλά έαηγήσασθαι " Ελλη σι καί τα περί 
τον Διόνυσον, ολίγα αυτών παραλλάςαντα. ού γάρ δή συμπεσειν 
γε φήσω τά τε εν Αιγύπτιο ποιεύμενα τφ θεφ καί τά έν τοίσι 
Έλλησι* ομότροπα γάρ άν ήν τοίσι "Έλλησι καί ού νεωστί 
έσηγμένα. ού μέν ούδέ φήσω οκιος Αιγύπτιοι παρ’ Ελλήνων 
έλαβον ή τούτο ή άλλο κού τι νόμαιον. πυθέσθαι δέ μοι δοκέει. 
μάλιστα Μελάμπους τά περί τον Διόνυσον παρά Κάδμου τε τού 
Τορίου καί τών συν αύτώ έκ Φοινίκης άπικομένων ές τήν νύν 
Βοιωτίην καλεομένην χώρην.

50 Σχεδόν δέ καί πάντων τά ούνόματα τών θεών ές Αίγύπτου 
έλήλυθε ές τήν Ελλάδα, διότι μέν γάρ Ικ τών βαρβάρων ήκει,. 

/  πυνθανόμενος ουτω ευρίσκω έόν δοκέω δ’ ών μάλιστα άπ’ Αί
γυπτου άπΐχθαι. οτι γάρ δή υ.ή Ποσειδέωνος καί Διοσκούρων,. 
ώς καί πρότερόν μοι ταύτα είρηται, καί ΓΉργις καί ‘Ιστίης καί 
Θέμιος καί Χαρίτων καί Νηρηίδων, τών άλλων θεών Αίγυπτί- 
οισι αίεί κοτε τά ούνόματα έστί έν τη χώρη. λέγω δέ τά λέγουσι 
αύτοί Αιγύπτιοι, τών δέ ού φασι θεών γινώσκειν τά ούνόματα, 
ούτοι δέ μοι δοκέουσι υπό Πελασγών όνομασθήναι, πλήν 
Ποσειδέωνος· τούτον δέ τον θεόν παρά Αιβύων έπύθοντο* ούδα- 
μοί γάρ άπ’ άρχής Ποσειδέωνος σύνομα έκτηνται εί μή Λίβυες„



ünnepét az egyiptomiak a karok kivételével majdnem mindenben 
úgy ünnepük, mint a görögök. A phallos helyett más valami, mint
egy rőfnyi képet találtak ki, melyet fonalra húznak ; ezt a nők 
körülviszik a falvakban és a nemző tagot, mely nem sokkal kisebb 
az egész testnél, ide-oda mozgatják. Elől megy a fuvolás s utána 
mennek a nők Dionysost dicsőítve. Hogy miért van nagyobb 
nemző tagja, s hogy miért mozog csupán ez a testrész, arról egy 
szent mondát beszélnek. Azt hiszem, Melampus, Amythaon fia 
előtt nem volt titok ezen áldozati mód, hanem ismerte. Mert hiszen 
Melampus74 hozta be Görögországba Dionysos nevét, áldozatát és 
a phallos-menetet. De az egész tant nem magyarázta meg ponto
san összefüggésében, hanem az utána következő bölcsek fejtették 
azt ki nagyobb terjedelemben.7' A Dionysos tiszteletére körülvitt 
pliallost bizonyára Melampus hozta be, és tőle tanulták a görögök 
szertartásaikat. Állítom tehát, hogy Melampus, a ki bölcs ember 
volt és a jc 'ást is elsajátította, Egyiptomban sok mindenfélét el
tanult, úgy ho.. .a be Görögországba Dionysos tiszteletét is, a melyen 
csak keveset módosított.,a Ezzel még nem mondom, hogy az isten- 
tisztelet Egyiptomban és Görögországban összevág ; mert akkor 
egyforma volna a görög szokásokkal, nem pedig újonnan behozott.77 
De azt sem mondtam, hogy az egyiptomiak a görögöktől vették 
volna át akár ezt, akár más valamely szokást. Inkább azt hiszem, 
hogy Melampus a tyrosi Kadmostól és az őt követő phoinikiaiak- 
tól vette át Dionysos tiszteletét, a kik a most Boiotiának nevezett 
országba jöttek.

Hasonlókép majdnem minden istennek a neve Egyiptomból ,p>0 
jött be Görögországba ;7S mert hogy külföldről kerültek ide, arra 
kutatásaim alapján jöttem rá; s ép azért hiszem, hogy leginkább 
Egyiptomból jöttek. Ugyanis Poseidont és a Dioskurosokat kivéve, 
a mint már előbb is mondtam, valamint Here, Hestia, Themis, 
a Charisok es a Nerei dák kivételével, a többi istenek nevei mindig 
meg voltak Egyiptomban. De ezzel csak annyit mondok, a mit 
maguk az egyiptomiak mondanak. Azon isteneket, a kiket szavaik 
szerint nem ismernek, azt hiszem, a pelasgok nevezték el, Poseidon 
kivételével ;79 ezt az istent ugyanis a libyaiak révén ismerték meg. Mert 
egy nép sem ismerte eredettől fogva Poseidon nevét, csak a lybiaiak,
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καί τιμώσι τον θεόν τούτον αίεί. νομίζουσι δ’ ών Αιγύπτιοι ουδ*
51 ηρωοι ούδέν. ταύτα μέν νον καί άλλα προς τοότοισι, τά εγώ· 

φράσω, "Ελληνες άπ’ Αιγυπτίων νενομίκασι’ του δε 'Ερμέω τά 
αγάλματα ορθά έ'χειν τά αιδοία ποιεΰντες ουκ άπ’ Αιγυπτίων 
μεμαθήκασι, άλλ’ από Πελασγών πρώτοι μέν 'Ελλήνων απάντων 
Αθηναίοι παραλαβόντες, παρά δέ τούτων ώλλοι. Άθηναίοισι 
γάρ ήδη τηνικαΰτα ές "Ελληνας τελέουσι Πελασγοί σύνοικοι 
έγένοντο εν τή χώρη, δδεν περ καί Έλληνες ήρςαντο νομισθήναι.. 
οστις δέ τά Κάβειρων οργιά μεμύηται, τά Σαμοθρήικες επίτε- 
λέουσι παραλαβόντες παρά Πελασγών, ουτος ώνήρ οίδε το λέγω' 
τήν γάρ Σαμοθρηίκην οίκεον πρότερον Πελασγοί ουτοι Οι περ 
Άθηναίοισι σύνοικοι έγένοντο, καί παρά τούτων Σαμοθρήικες τά. 
όργια παραλαμβάνουσι. ορθά ών έ'χειν τά αιδοία τάγάλματα τού 
Έρμέω 'Αθηναίοι πρώτοι Ελλήνων μαθόντες παρά Πελασγών 
έποιήσαντο- οί δέ Πελασγοί ίρόν τινα λόγον περί αυτού έ'λεξα.ν,

52 τά έν τοίσι έν Σαμοθρηίκη μοστηρίοισι δεδήλωται. έ'θυον δε 
πάντα πρότερον οί Πελασγοί θεοΐσι έπευχόμενοι, ως εγώ έν· 
Δωδώνη οίδα άκούσας, έπωνυμίην δέ ουδ’ ουνομα έποιεύντο· 
ούδενί αυτών ού γάρ άκηκόεσάν κω. θεούς δέ προσωνόμασάν 
σφεας από τού τοιούτΟυ, οτι κόσμω θέντες τά πάντα πρήγματα 
καί πάσας νομάς είχον. έπειτα δέ χρόνου πολλού δίεςελθόν- 
τος έπόθοντο έκ τής Αίγύπτου άπιγμένα τά ουνόματα τών θεών· 
τών άλλων, Διονύσου δέ ύστερον πολλώ έπύθοντο. καί μετά 
χρόνον έχρηστηριάζοντο περί τών ουνομάτων έν Δωδώνη· το γάρ· 
δή μαντήιον τούτο νενόμισται άρχαιότατον τών έν "Ελλησι χρη- 
στηρίων είναι, καί ήν τον χρόνον τούτον μούνον. έπεί ών έχρη
στηριάζοντο έν τή Δωοω,η οί Πελασγοί εί άνέλωνται τά ούνό- 
ματα τά από τών βαρβάρων ήκοντα, άνεΐλε το μαντήιον χρά- 
σθαι. από μέν δή τούτου τού χρόνου έ'θυον τοίσι ούνόμασι τών 
θεών χρεώμενοι’ παρά δέ Πελασγών Έλληνες έςεδέξαντο υστε-

53 ρον. οθεν δέ έγένοντο έ'καστος τών θεών, είτε αίεί ήσαν πάντες, 
όκοΐοί τε τινές τά εΐδεα, ουκ ήπιστέατο μέχρι ου πρώην τε 
καί χθές ώς είπείν λόγιο. Ησίοδον γάρ καί Όμηρον ήλικίην· 
τετρακοσίοισι έ'τεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι καί 
ού πλέοσι- ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες θεογονίην Έλλησι 
καί τοίσι θεοίσι τάς έπωνυμίας δόντες καί τιμάς τε καί 
τέχνας διελόντες καί είδεα αυτών σημήναντες. οί δέ πρότερον 
ποιηταί λεγόμενοι τούτων τών άνδρών γενέσθαι ύστερον, έ'μοιγε
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a kik még most is tisztelik. Herosokat azonban nem tisztelnek 
az egyiptomiak. Ezt és azonkívül más, későbben említendő dolgokat 51 
vettek át az egyiptomiaktól a görögök. De hogy Hermesnek képeit 
egyenesen álló nemző tagokkal készítik, azt nem az egyiptomiaktól 
tanulták el ; ezt a pelasgoktól először az athéniek vették át a görö
gök között, tőlük a többiek.80 Mert az athéniekkel, kiket már akkor 
a görögökhöz számítottak, a pelasgok együtt laktak az országban, 
s ezért ezeket is görögöknek kezdték tekinteni. A ki be van avatva 
akabeirusok titkos szertartásaiba,81 melyeket a samothrakeiak a pe
lasgoktól átvéve végeznek, az érti, a mit mondok. Mert előbb 
Samatbrakéban laktak azok a pelasgok, kik az athénieknek lakó
társaik lettek, s a samotlirakeiek ezektől vették át titkos szertartá
saikat. Hermesnek tehát a görögök közül először az athéniek készí
tettek képeket egyenesen álló nemzőtagokkal, s ezt a pelasgoktól 
tanulták. A pelasgok erről egy szent történetet beszélnek, melyet 
a samothrakei mysteriumokban tárnak fel. A pelasgok az istenek- 52 
nek előbb mindent ima kíséretében áldoztak, a mint azt Dodoná- 
ban megtudtam ; de sem nevet, sem melléknevet nem adtak nekik, 
mert még semmi ilyet nem hallottak. Isteneknekazértneveztékőket, 
mert mindent re»' qbe hoztak82 és méltányosan elosztottak. Csaksok 
idő múltával „.múlták el a többi isteneknek Egyiptomból került 
neveit, még később a Dionysosét ; és bizonyos idő múlva a ne
vekre vonatkozólag megkérdezték a jóshelyet Dodonában. Ezt a jós
helyet tartják ugyanis a legrégibbnek a görögországi jóshelyek kö
zött, mely az akkori időben egyedül létezett. Midőn tehát a pelas
gok jóslatot kértek Dodonában, vájjon elfogadják-e az idegenektől 
származó neveket : a jóslat meghagyta, hogy fogadják el. Ezen idő 
óta áldoztak ők az istenek nevei alatt ; s a pelasgoktól később át
vették a görögök. De hogy honnan származott mindegyik isten, 53 
vájjon mindig léteztek-e mindnyájan és minő az alakjuk, azt, hogy 
úgy mondjam,' csak tegnapelőtt és tegnap óta tudják. Mert Hesio- 
dos és Homeros, véleményem szerint, négyszáz évvel öregebbek 
csak nálamnál és nem többel ;83 s ezek állították össze a görögök 
számára az istenek családfáját ; ők adtak az isteneknek neveket, 
osztották ki tiszteletüket és művészetüket, s ők jelölték meg alak
jukat.84 Az állítólag előttük élt költők véleményem szerint később
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δοκέειν, έγένοντο. τούτων τά μέν πρώτα αί Δωδωνίδες ίρείαι 
λέγουσι; τά δέ υστέρα τα ές 'Ησίοδόν τε καί Όμηρον εχοντα 
εγώ λέγω.

54 Χρηστηρίων δέ πέρι του τε έν "Έλληαΐ καί του έν Λιβύη 
τόνδε Αιγύπτιοι λόγον λέγουσι. έφασαν οί ίρέες τού Θηβαιέος 
Διάς δύο γυναίκας ίρείας έκ Θηβέων έξαχθήναι υπό Φοινίκων, 
καί την μέν αύτέων πυθέσθαι ές Λιβύην πρηθεΐσαν την δέ ές 
τούς "Έλληνας- ταύτας δέ τάς γυναίκας είναι τάς ίδρυσαμένας 
τά μαντήια πρώτας έν τοΐσι είρημένοισι έθνεσι. είρομένου δέ 
μευ όκόθεν ουτω άτρεκέως έπιστάμενοι λέγουσι, εφασαν προς 
ταύτα ζήτησιν μεγάλην άπό σφέων γενέσθαι τών γυναικών του- 
τέων, καί άνευρεΐν μέν σφεας ού δυνατοί γενέσθαι, πυθέσθαι

55 δέ ύστερον ταύτα περί αύτέων τά περ δη έλεγον. ταύτα μέν νυν 
τών εν Θήβησι ίρέων ήκουον, τάδε δέ Δωδωναίών φασί αί 
προμάντιες. δύο πελειάδας μελαίνας έκ Θηβέων τών Αίγυπτιέων 
άναπταμένας την μέν αύτέων ές Λιβύην τήν δέ παρά σφέας 
άπικέσθαι, ίζομένην δέ μιν έπί φηγόν αύδάξασθαι φωνή άν- 
θρωπηίη ως χρεόν είη μαντήιον αύτόθι Διός γενέσθαι, καί 
αυτούς υπολαβεϊν θειον είναι το έπαγγελλόμενον αύτοισι, καί 
σφεας έκ τούτου ποιήσαι. τήν δέ ές τούς Λίβυας οίχομένην 
πελειάδα λέγουσι Άμμωνος χρηστήριον κελεύσαι τούς Λίβυας 
ποιέειν έστι δέ καί τούτο Διός. Δωδωναίων δέ αί ίρείαι, τών 
τή πρεσβυτάτη ούνομα ήν Ιίρομένεια, τη δέ μετά ταύτην Τιμα- 
ρέτη, τή δέ νεωτάτη Νικάνδρη, έ'λεγον ταύτα1 συνωμολόγεον δέ

56 σφι καί οι ά)λοι Δωδωναϊοι οί περί το ίρόν. έγώ δ’ έχω περί 
αύτών γνώμην ,ήνδε- εί άληθέως οί Φοίνικες έςήγαγον τάς 
ίράς γυναίκας καί τήν μέν αύτέων ές Λιβύην τήν δέ ές τήν 
Ελλάδα άπέδοντο, δοκέειν έμοί, ή γυνή αύτη τής νύν Ελλάδος, 

πρότερον δέ Πελασγίης καλευμένης τής αύτής ταύτης, πρηθήναι 
ές Θεσπρωτούς, έπειτα δουλευουσα αύτόθι ίδρύσασθαι ύπύ φηγψ 
πεφυκυίη ίρόν Διός, ώσπερ ήν οίκος άμφιπολεύουσαν έν Θή- 
βησι ίρόν Διός, ένθα άπίκετο, ένθαύτα μνήμην αύτού έχέιν 
έκ δέ τούτου χρηστήριον κατηγήσατο, έπείτε συνέλαβε τήν Ε λ
λάδα γλώσσαν φάναι δέ οι άδελφεήν έν Λιβύη πεπρήσθαι

57 ύπύ τών αύτών Φοινίκων υπ’ ών καί αύτή έπρήθη. πελειάδες δέ 
μοι δοκέουσι κληθήναι προς Δωδωναίων έπί τούδε αί γυναί
κες, διότι βάρβαροι ήσαν, έδόκεον δέ σφι ομοίως ορνισι 
φθέγγεσθαι. μετά δέ χρόνον τήν πελειάδα άνθρωπηίη φωνή
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éltek e két embernél.95 Az előbbit e dolgokra vonatkozólag a dodonai 
papnők beszélik ; a Hesiodosra és Homerosra vonatkozó később 
mondottakat pedig én.

A Görögországban és Libyában levő jóshelyekről az egyip- 54 
tomiak a következőt beszélik : a thebaibeli Zeus papjainak állítása 
szerint a phoinikiaiak elraboltak Tliebaiból két szent asszonyt ; 
az egyiket tudomásuk szerint Libyában adták el, a másikat Görög
országban ; s ezek a nők alapítottak először jóshelyeket az emlí
tett népek között. Midőn pedig én megkérdeztem, hogy honnan 
tudják ezt ők oly pontosan megmondani, azt felelték, hogy nagy 
kutatásokat tettek ezen asszonyok után, de nem bírták őket meg
találni ; csak később tudták meg róluk azt, a mit elbeszéltek. Ezeket 55 
hallottam én a thebaibeli papoktól : a dodonai jósnők viszont a 
következőt beszélik : két fekete galamb röpült el az egyiptomi 
Thebaiból ; az egyik Libyába jutott, a másik pedig hozzájuk. Ez 
azután egy tölgyfára ülve emberi hangon kijelentette, hogy itt 
Zeusnak jóshelyet kell alapítani ; s ők e kijelentést isteninek tart
ván, e szerint cselekedtek. A Libyába került galamb pedig szavaik 
szerint meghagyta a libyaiaknak, hogy Ammon számára alapítsa
nak ..melyet ; de ez is a Zeusé. Ezt beszélték Dodonában a pap
nők, kik közül a legidősbuek Promeneia, az utána következőnek 
Timarete, a legifjabbnak Nikandre volt a neve. Hasonlókép beszél
tek a templom körül lakó többi dodonai^k is. Ezekre vonatkozólag 5(5 
azonban az én véleményem a következő : ha a phoinikiaiak valóban 
elrabolták a szent nőket s az egyiket Libyában, a másikat Görög
országban adták el, akkor azt hiszem, hogy ez utóbbit a mostani 
Görögországban, melyet akkor Pelasgiának neveztek, a thesprotn- 
soknak adták el, s hogy ő mint rabszolganő alapította ott Zeusnak 
szentélyét egy, azon a helyen nőtt tölgyfa alatt ; a miként termé
szetes vaia, hogy a ki Thebaiban Zeus templomában szolgál és oda 
érkezik, hogy az ott meg fog arról emlékezni. így alapította ő 
azután a jóshelyet, midőn már elsajátította a görög nyelvet. Szavai 
szerint pedig testvérét ugyanazok a phoinikiaiak adták el Libyában, 57 
a kik őt is eladták. Galamboknak véleményem szerint azért nevez
ték a dodonaiak e nőket, mert idegenek voltak és úgy tűnt fel 
nekik a beszédük, mint a madaraké ; idő múltával pedig emberi
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αύδάςασθαι λέγουσι, έπείτε συνετά σφι ηύδα ή γονή, εως δέ 
έβαρβάριζε, όρνιθος τρόπον έδόκεέ σφι φθέγγεσθαι, έπεί τέω 
τρόπω αν πελειάς γε άνθρωπηίη φωνή φθέγζαιτο; μέλαιναν δέ 
λέγοντες είναι τήν πελειάδα σημαίνουσι δτι Αίγυπτίη ή γυνή ήν.

58 ή δέ μάντηίη ή τε έν Θήβησι τήσι Αιγυπτίησι καί έν Δωδώνη 
παραπλήσια', άλλήλησι τυγχάνουσι εούσαι. εστι δέ καί των ίρών 
ή μαντική απ’ Αίγυπτου άπιγμένη. πανηγύρια? δέ άρα καί 
πομπάς καί προσαγωγά? πρώτοι ανθρώπων Αιγύπτιοί είσι οί 
ποιησάμενοι, καί παρά τούτων 'Έλληνες μεμαθήκασι. τεκμήριον 
δέ μοι τούτου τόδε' αί μέν γάρ φαίνονται έκ πολλοΰ τευ χρόνου 
ποιεύμεναι, αί δέ Έλληνικαί νεωστί έποιήθησαν.

59 ΙΙανηγυρίζουσι δέ Αιγύπτιοι ουκ άπας τού ενιαυτού, πανη
γύρια? δέ συχνά?, μάλιστα μέν καί προθυμότατα ές Βούβαστιν 
πόλιν τή Άρτέμιδι, δεύτερα δέ ές Βούσιριν πόλιν τή νΙσι' έν 
ταύτη γάρ δή τή πόλι έστί μέγιστον 'Ισιος ίρόν, ιδρυται δέ ή 
πόλις αυτή τής Αίγυπτου έν μέσ<<> τώ Δέλτα. ΤΙσις δέ έστι κα-ijà 
τήν Ελλήνων γλώσσαν Δημήτηρ. τρίτα δέ ές Σάιν πόλιν τή 
Αθηναίή πανηγυρίζουσι, τέταρτα δέ ές Ήλιου πόλιν τώ 
Ήλίφ, πέμπτα δέ ές Βουτούν πόλιν τή Αητοί, έκτα δέ ές

60 Πάπρημιν πόλιν τώ Άρει, ές μέν νυν Βούβαστιν πόλιν έπεάν 
κομίζονται, ποιεΰσι τοιάδε. πλέουσί τε γάρ δή αμα ανδρες 
γυναιςί καί πολλόν τι πλήθος εκατέρων έν εκάστή βάρι- αί μέν 
τινες τών γυναικών κρόταλα εχουσαι κροταλίζουσι, οί δέ αύλέ- 
ουσι κατά πάντα τον πλόον, αί δέ λοιπαί γυναίκες καί ανδρες 
άείδουσι καί ν ;·ς χείρας κροτέουσι. έπεάν δέ πλέοντες κατά τινα 
πόλιν άλλην γένωνται, έγχρίμψαντες τήν βάριν τή γή ποιεύσι 
τοιάδε. αί μέν τινες τών γυναικών ποιεύσι τά περ εϊρηκα, αί 
δέ τωθάζουσι βοώσαι τάς έν τή κόλι ταύτη γυναίκας, αί δέ 
όρχέονται, αί δέ άνασύρονται άνιστάμεναι. ταύτα παρά πάσαν 
πόλιν παραποταμίην ποιεύυ:' έπεάν δέ άπίκωνται ές τήν Βού- 
βαστιν, όρτάζουσι μεγάλα? άνάγοντες θυσίας, καί οίνος άμ- 
πέλινος άναισιμοΰται πλέων έν τή όρτή ταύτη ή έν τώ απαντι 
ένιαυτώ τώ έπιλοίπφ. συμφοιτέουσι δέ, δ τι άνήρ καί γυνή έστι 
πλήν παιδιών, καί ές έβδομήκοντα μυριάδας, ως οί έπιχώριοι

61 λέγουσι. ταύτα μέν δή ταύτη ποιέεται, έν δέ Βουσίρι πόλι ως 
άνάγουσι τή Ίσι τήν όρτήν, εϊρηται πρότερόν μοι* τύπτονται 
μέν γάρ δή μετά τήν θυσίην πάντες καί πάσαι, μυριάδες κάρτα 
πολλαί ανθρώπων' τον δέ τύπτονται, ου μοι όσιόν έστι λέγειν.
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hangon szólt a galamb, mert a nő előttük érthetően beszélt. A míg 
tehát idegen nyelven beszélt, azt hitték, hogy madár módjára szól ; 
mert hát mikép is szólhatna galamb emberi hangon ? Ha pedig 
azt mondják, hogy fekete volt a galamb, ezzel azt jelölik, hogy a nő 
egyiptomi vaia. Az egyiptomi Thebaiban a jóslás valóban hasonlít 
a dodonaihoz ; a templomi jóslás is Egyiptomból jött át. Hasonló- ö8: 
kép ünnepi gyűléseket, meneteket és búcsújárásokat az egyiptomiak 
tartottak először s tőlük tanulták el a görögök.80 Bizonyítékul szol
gál nekem az, hogy náluk ezt már régóta teszik, míg a görögök 
csak legújabban hozták be,

■ Ünnepi gyűléseket az egyiptomiak jaem egyszer tartanak éven- 5!> 
kint, hanem többször ; leginkább és legbuzgóbban Bubastis városá
ban Artemis tiszteletére, meg Busiris városában Isis tiszteletére.8'1 
Ebben a városban van ugyanis Isisnek legnagyobb temploma ; a vá
ros maga az egyiptomi delta közepén épült ; Isis pedig görögül annyi, 
mint Demeter. Harmadszor Sais városában tartanak gyűlést Athene 
tiszteletére, negyedszer Heliopolisban Helios tiszteletére, ötödször 
Butoban Leto tiszteletére, s hatodszor Pampremisban Ares tiszte
letére. Ha Bubastis városába utaznak, a következőt teszik : a férfiak 60 
a nők1 jgyütt hajóznak, és pedig mind a két nemből minden ha
jóban nagy tömeg. Az asszonyok közűi némelyek a náluk levő 
kereplőkkel kerepelnek, a férfiak az egész hajózás alatt fuvoláz- 
nak, a többi nő és férfi pedig énekel és kezeivel tapsol. Ha 
utazásuk alatt valamely más város mellé jutnak, odafordítják a 
hajót a parthoz és a következőt teszik : néhány asszony akkép 
cselekszik, a mint mondtam ; mások csúfolják az ezen városban 
lakó asszonyokat ; némelyek tánczolnak, mások meg felállva ruhái
kat emelgetik. így tesznek minden városnál, mely a folyam mellett 
terül el. Ha Bubastisba érkeztek, az ünnepet nagy áldozatok 
felajánlása mellett ülik meg ; s ezen az ünnepen több szőlőbort 
fogyasztanak, mint az év többi részében. A benszülöttek állítása 
szerint gyermekek kivételével vagy hétszázezer férfi és asszony jön 
ott össze.: Ez a szokás van tehát ottan. Hogy mikép ülik meg Busi- 61 
ris városában Isis ünnepét, azt már előbb mondottam el. Az áldo
zás után minden férfi és asszony a mellét veri, nagyon sok ezer 
ember. Hogy azonban kiért verik, azt nem szabad megmondanom.88
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όσοι δέ Καρών εισι έν ΑΙγύπτψ οίκέοντες, ουτοι δέ τοσούτφ 
έτι πλέω ποιεύσι τούτων δσφ καί τά μέτωπα κόπτονται μαχαίρησι, 
καί τούτφ stai δήλοι δτι είσί ξεΐνοι καί ούκ Αιγύπτιοι.

*>2 Ές Σάιν δέ πόλιν έπεάν συλλεχθέωσι, της θυσίης εν τη 
νυκτί λύχνα καίουσι πάντες πολλά υπαίθρια περί τά δώματα 
κύκλφ· τά δέ λύχνα έστί έμβάφια έμπλεα άλύς καί ελαίου, 
έπιπολής δέ έπεστι αυτό το έλλύχνιον, καί τούτο καίεται παν- 
νύχιον, καί τη όρτη ούνομα κέεται λυχνοκαΐη. οι δ’ αν μή έλθωσι 
των Αιγυπτίων ές τήν πανήγυριν ταύτην, φυλάσσοντες τήν νύκτα 
της θυσίης καίουσι καί αυτοί πάντες τά λύχνα, καί ουτω ούκ 
έν Σάι μούνη καίεται άλλα καί ava πάσαν Αίγυπτον, δτευ δέ 
εινεκα φώς έλαχε καί τιμήν ή νύξ αυτή, έστι Ερύς περί αύτοϋ

^3 λόγος λεγόμενος, ές δέ Ήλιου τε πόλιν καί Βουτούν θυσίας 
μούνας έπιτελέουσι φοιτέοντες. έν δέ Παπρήμι θυσίας μέν καί 
ίρά κατά περ καί τη άλλη ποιεύσι- εύτ’ αν δέ γίνηται καταφερής 
ό ήλιος, όλίγοι μέν τινες των ίρέων περί τώγαλμα πεπονές[ται, 
οί δέ πολλοί αυτών ξύλων κορύνας έχοντες έστάσι τού ίρού έν 
τη έσόδφ, άλλοι δέ ευχωλάς έπιτελέοντες πλεύνες χιλίων άν- 
δρών, έκαστοι έχοντες ξύλα καί ουτοι, έπί τά ετερα άλέες έστάσι. 
το δέ αγαλμα έόν έν νηψ μικρφ ξυλίνφ κατακεχρυσωμένψ 
προεκκομίζουσι τη προτεραίη ές άλλο οίκημα ίρόν. .οί μέν δή 
όλίγοι οί περί τώγαλμα λελειμμένοι έλκουσι τετράκυκλον άμαξαν 
άγουσαν τον νηόν τε καί το έν τφ νηψ ένεόν άγαλμα, οί δέ ούκ 
έώσι έν τοίσ·. τροπυλαίοισι εστεώτες έσιέναι, οί δέ εύχωλιμαΐοι 
τιμωρέοντες τφ θεψ παίουσι αυτούς άλεξομένους. ένθαύτα μάχη 
ξύλοισι καρτερή γίνεται κεφαλάς τε συναράσσονται, καί ως έγώ 
δοκέω πολλοί καί άποθνήσκουσι έκ τών τρωμάτων ού μέντοι οί 
γε Αιγύπτιοι έφασαν άποθνήσκειν ούδένα. τήν δέ πανήγυριν 
ταύτην έκ τούδε νομίσαι ·ρασί οί έπιχώριοι" οίκέειν έν τψ ίρψ 
τούτφ τού Άρεος τήν μητέρα, καί τον νΑρεα άπότροφον γενόμε- 
νον έλθεΐν έξανδρωμένον έθέλοντα τη μητρί συμμϊξαι, καί τούς 
προπόλους τής μητρός, οία ούκ δπωπότας αύτόν πρότερον, ού 
περιοράν παριέναι άλλα άπερύκειν, τον δέ έξ άλλης πόλιος 
άγαγόμενον άθρώπους τούς τε προπόλους τρηχέως περισπείν καί 
έσελθείν παρά τήν μητέρα, άπύ τούτου τφ νΑρεϊ ταύτην τήν 
πληγήν έν τη όρτη νενομικέναι φασί.

64 Καί το μή μίσγεσθαι γυναιξί έν ίροΐσι μηδέ άλούτους 
άπύ γυναικών ές ίρά έσιέναι ουτοί είσι οί πρώτοι θρη- 
σκεύσαντες. οι μέν γάρ άλλοι σχεδόν πάντες άνθρωποι,

I



A hány káriai ember csak Egyiptomban lakik, az még többet tesz 
ennél ; a mennyiben homlokukat is késekkel vagdossák, s ebből is ki
világlik, hogy idegenek és nem egyiptomiak.

Midőn Sais városában gyűlnek össze az áldozáshoz, a lakások 
körül éjjel sok mécset gyújtanak meg a szabad ég alatt.89 E mécsek 
lapos csészék, tele sóval és olajjal ; a fölszinen van maga a bél, mely 
az egész éjen át ég, és innen az ünnepnek mécs-ünnep a neve. Azok 
az egyiptomiak, a kik nem jönnek el ezen ünnepi gyűlésre, megjegy
zik az áldozás éjjelét és maguk is mindnyájan mécset gyújtanak, 
úgy hogy nem csak Saisban, hanem egész Egyiptomban világíta
nak. Hogy miért világítják és ünnepük ezen éjét, arról egy szent 
mondát beszélnek.™ Heliopolisba és Butoba111 csak áldozatok véghez
vitele végett mennek ; Papremisban92 azonban áldoznak és ünnepel
nek, mint egyébütt. Midőn a nap leszáll, néhány pap a kép körüt 
foglalatoskodik, többen pedig közülük fabunkókkal állanak a temp
lom bejáratánál. Velők szemben mások végzik imáikat, több mint 
szer ember, és szintén fabunkókkal állanak együtt a másik oldalon.

képet, mely egy kis aranyozott fatemplomban van, az előtte való 
napon kiviszik egy más szent épületbe. Egynéhányan, a kik a 
íép ..ni maradtak, egy négykerekű szekeret húznak, melyen a 
:emplom és a templomban a kép van ; de az eló'udvarban állók 
nem engedik őket bemenni, mire az imádkozok az istennek segítve, 
itlegelni kezdik ; ők azonban védelmezik magukat. Ekkor erős küz- 
lelem támad a bunkókkal ; beütik egymás fejét s azt hiszem, sokan 
jele is halnak sebeikbe ; bár az egyiptomiak azt állítják, hogy senki 
iem hal bele. A bennszülöttek szerint ez az ünnepi gyűlés a követ- 
:ező okból keletkezett : ezen templomban lakik Ares anyja ; fia pe- 
lig távol nevelődvén mint férfi jött vissza és anyjával akart hálni; 
íz anyának szolgái, minthogy azelőtt sohasem látták, nem akar- 
ák beengedni, hanem visszatartották ; ekkor ő egy más városból 
imbereket hozott, s a szolgákkal keményen elbánva, bement az 
nyjához. Ezért hozták volna be Ares tiszteletére ez ünnepen ezt 
, verekedést.

Ok rendelték el egyszersmind először, hogy templomokban i 
sc-zonynyal hálni nem szabad; ép úgy tilos asszonytól fürdés nél- 
:ül a templomba bemenni. Mert az egyiptomiak és görögök kivé-
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πλήν Αίγυπτ;ων καί Ελλήνων, μίσγονται έν ίροΐσι καί από 
γυναικών άνιστάμενοι άλουτοι έσέρχονται ές ίρόν νομίζοντες 
ανθρώπους είναι κατά περ τα άλλα κτήνεα" καί γάρ τά άλλα 
κτήνεα όράν καί όρνίθων γενεά όχευόμενα εν τε τοΐσι νηοΐσι 
των θεών καί έν τοίαι τεμένεσι" εί ών είναι τψ θεψ τούτο μή 

<65 φίλον, οόκ αν ουδέ τά κτήνεα ποιέειν. ουτοι μεν νυν τοιαΰτα 
έπιλέγοντες ποιεύσι εμοιγε ούκ αρεστά. Αιγύπτιοι δε θρησκεύ- 
ουσι περισσώς τά τε άλλα περί τά ίρά καί δή καί τάδε, 
έοΰσα γάρ Αίγυπτος δμουρος τή Λιβύη ού μάλα θηριώδης 
έστί* τά δε έόντα σφι άπαντα ίρά νενόμισται, καί τά μέν 
σύντροφα αυτοίσι τοΐσι άνθρώποισι, τά δε ού. τών δέ εΤνεκεν 
άνείται τά θηρία ίρά εί λέγοιμι, καταβαίην αν τψ λόγω 
ές τά θεία πρήγματα, τά εγώ φεύγω μάλιστα άπηγέεσθα · 
τά δε καί ε’ίρηκα αυτών έπιψαύσας, άναγκαίη καταλαμβα
νόμενος είπον. νόμος δέ έστι περί τών θηρίο>ν ώδε έχων. 
μελεδωνοί άποδεδέχαται τής τροφής χωρίς έκάστων καί ερ- 
σενες καί θήλεαι τών Αιγυπτίων, τών παίς παρά πατρός έκ- 
■δεκεται τήν τιμήν, οί δέ έν τήσι πόλισι έκαστοι εύχάς . . . .  
τάσδε σφι άποτελέουσι" ευχόμενοι τφ θεψ τού αν ή το θηρίον, 
•ξυρώντες τών παιδιών ή πάσαν τήν κεφαλήν ή το ήμισυ ή το τρί
τον μέρος τής κεφαλής, ίστάσι σταθμφ προς άργύριον τάς τρίχας" 
το δ’ αν έλκύση, τούτο τή μελεδωνφ τών θηρίων διδοΐ, ή δ’ 
άντ’ αυτού τάμνουσα ιχθύς παρέχει βορήν τοΐσι θηρίοισι. τροφή 
μ.έν δή αυτοίσι τοιαύτη άποδέδεκται- το δ’ άν τις τών θηρίων 
τούτων άποκτείνη, ήν μέν έκών, θάνατος ή ζημίη, ήν δέ άέκων, 
αποτίνει ζημίην τήν αν οί ίρέες τάξωνται. δς δ’ άν ίβιν ή 
ΐρηκα άποκτείνη, ήν τε έκών ήν τε άέκων, τεθνάναι ανάγκη  ̂ [ 

<66 πολλών δέ έόντων όμοτρόφων τοΐσι άνθρώποισι θηρίων πολλψ 
άν έτι πλέω έγίνετο, εί μή κατελάμβανε τούς αίελούρους τοιάδε. 
έπεάν τέκωσι αί θήλεαι, ούκέτι φοιτέουσι παρά τους έρσενας" 
οί δέ διζήμενοι μίσγεσθαι αυτήσι ούκ εχουσι. προς ών ταύτα 
σοφίζονται τάδε- άρ^άζοντες άπο τών θηλέων καί ύπαιρεό- 
μενοι τά τέκνα κτείνουσι, κτείναντες μέντοι ού πατέονται" 
αί δέ στερισκόμεναι τών τέκνων, άλλων δέ έπιθυμέουσαι, 
ούτω δή άπικνέονται παρά τούς έρσενας* φιλότεκνον γάρ 
το θηρίον. πυρκαϊής δέ γινομένης θεία πρήγματα κατα
λαμβάνει τούς αίελούρους- οί μέν γάρ Αιγύπτιοι διαστάν- 
τες φύλακας εχουσι τών αίελούρ^ν, άμελήσαντες σβεννύναι το

2 2 2
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telével a többi emberek majdnem mindnyájan hálnak a templomok
ban, szintúgy asszonyok mellől fölkelve fürdés nélkül mennek be 
a templomba. Azt hiszik ugyanis, hogy az emberek olyanok, mint a 
többi állatok ; látják, hogy az állatok és a madárfajok is párosod
nak az istenek templomaiban és szentélyeiben ; s ha ez nem volna 
kedves az istennek, az állatok sem tennék ezt. De véleményem sze
rint nem járnak el illően, a kik így beszélnek. Az egyiptomiak kü- 65 
lönben vallási dolgokban nagyon jámborak, különösen a követke- 
zőkben.jEgyiptom, bár Libyával határos, nem igen gazdag állatok
ban ; a mi pedig ott van, azt mind szentnek tartják, s részben együtt 
élnek az emberekkel, részben nem.j3 Ha megmondanám, miért tart
ják őket szenteknek, előadásomban isteni dolgokba hatolnék, pedig 
ezeket érinteni leginkább óvakodom ; a mit mellesleg mégis mondot
tam róluk, azt a szükségtől kényszerítve beszéltem el. '̂ Az állatokra 
vonatkozólag a következő szokásaik vannak : minden állatnak kü
lön van nevelésére vonatkozólag egy gondozója, egyiptomi férfiak 
és asszonyok, s az apától e tisztséget átörökli a fiú. A városi lakók 
a következő fogadalmat teszik érdekükben : imádkoznak az isten
hez, a kinek az állat szentelve van, s lenyírván gyermekeiknek 
vagy az "'gesz fejét, vagy a felét, vagy harmadrészét, a haját a mér
legen megmérik ; s a mennyit nyom, annyi ezüstöt adnak az állato
kat gondozó nőnek ;95 ez pedig halat vág fel érte táplálékul az állatok
nak, s igy nyerik számukra az élelmet. Ha valaki ez állatok vala
melyikét szándékosan megöli, halál a büntetése ; ha pedig véletle
nül : büntetést fizet, melyet a papok szabnak megj Ha valaki íbiszt 
vagy héjját öl meg, akár szándékosan, akár véletlenül, meg kell 
halnia. Bár sok állatot nevelnek együtt az emberekkel, mégis még oo 
több volna, ha nem járnának el következőkép a macskákkal : ha a 
nőstények kölykeztek, nem mehetnek többé a hímekhez ; s ha ezek 
párosodni akarnak, nem bírnak. Ezért tehát a következő cselhez 
folyamodnak : elrabolják és ellopják a nőstényektől a kölyköket és 
megölik, de nem eszik meg. A nőstények pedig megfosztva köly- 
keiktöl, mások után vágyódnak s így ismét eljárnak a hímekhez, 
mert az állat szereti a kicsinyeket. Ha tűz üt ki, csodálatos dolog tör
ténik a macskákkal ; az egyiptomiak ugyanis bizonyos távolságban 
egymástól vigyáznak a macskákra, a nélkül, hogy törődnének a tűz
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καιόμενον, οί δέ αίέλουροι διαδύνοντες καί όπερθρώσκοντ ·ς τούς 
ανθρώπους έσάλλονται ές το πυρ ταύτα δέ γινόμενα πένθεα 
μεγάλα τούς Αιγυπτίους καταλαμβάνει, εν ότέοισι δ’ άν οίκίοισι 
αίέλουρος άποθάνη από τού αυτομάτου, οί ένοικέοντες πάντες 
ξυρώνται τάς οφρύας μοόνας, παρ’ ότέοισι δ’ άν κύων, παν ιό σώμα 

(!7 καί την κεφαλήν, άπάγονται δέ οι αίέλουροι άποθανόντες ές ίράς 
στέγας, ένθα θάπτονται ταριχευθέντες, εν Βουβάστι πόλι·' τάς δέ 
κύνας έν τή έωυτών έκαστοι πόλι θάπτουσι έν ίρήσι θήκη σι. ώς δέ 
αυτως τήσι κυσί οί ίχνευταί θάπτονται, τάς δέ μυγαλάς καί τούς 
ΐρηκας άπάγουσι ές Βουτούν πόλιν, τάς δέ ίβις ές Έρμέω πυλιν. 
τάς δέ άρκτους έούσας σπάνιάς καί τούς λύκους ού πολλψ τεφ έόν- 
τας άλωπέκων μέζονας αυτού θάπτουσι τή άν ευρεθέωσι κείμενοι. 

68 Τών δέ κροκοδείλων φόσις έστί τοιήδε. τούς χειμεριωτάτους 
μήνας τέσσερας έσθίει ούδέν, έόν δέ τετράπουν χερσαΐον καί 
λιμναιόν έστι. τίκτει μέν γάρ φά έν γή καί έκλέπει, καί το 
πολλόν τής ήμερης διατρίβει έν τψ ςηρφ, τήν δέ νύκτα πάσαν 
έν τφ ποτάμι])· θερμότερον γάρ δή έστι το ύδωρ τής τε αίθρίης 
καί τής δρόσου, πάντων δέ τών ημείς ϊδμεν θνητών τούτο έξ 
έλαχίστου μέγιστον γίνεται- τα μέν γάρ φά χηνέων ου πολλώ 
μέζονα τίκτει, καί ό νεοσσός κατά λόγον τού φου γίνεται, αυξα
νόμενος δέ γίνεται καί ές έπτακαίδεκα πήχεας καί μέζων έτι. 
έχει δέ οφθαλμούς μέν όός, όδόντας δέ μεγάλους καί χαυλιό
δοντας κατά λόγον τού σώματος· γλώσσαν δέ μούνον θηρίων ουκ 
έφυσε, ουδέ κινέει τήν κάτω γνάθον, άλλα καί τούτο μούνον 
θηρίων τήν άνω γνάθον προσάγει τή κάτω, έχει δέ καί όνυχας 
καρτερούς καί δέρμα λεπιδωτόν άρρηκτον έπί τού νώτου, τυφλόν δέ 
έν υδατι, έν δέ τή αιθρίη όξυδερκέστατον. άτε δή ών έν υδατι δί
αιταν ποιεύμενον, το στόμα ένδοθεν φορέει παν μεστόν βδελλέων. I 
τά μέν δή άλλα όρνεα καί θηρία φεύγει μιν, ό δέ τροχίλος είρη- 
ναΐόν οί έστί άτε όφελεομένψ προς αυτού" έπεάν γάρ ές τήν γήν έκβή 
έκ τού υδατος ό κροκόδει,.,ις καί έπειτα χάνη (έωθε γάρ τούτο ώς 
έπίπαν ποιέειν προς τον ζέφυρον), ένθαύτα ό τροχίλος έσδύνων ές 
το στόμα αυτού καταπίνει τάς βδέλλας. ό δέ ώφελεύμενος 

69ήδεται καί ούδέν σίνεται τον τροχίλον, τοΐσι μέν δή τών Αι
γυπτίων ίροί είσι οί κροκόδειλοι, τοΐσι. δέ ού, άλλ’ άτε πολε
μίους περιέπουσι. οί δέ περί τε Θήβας καί τήν Μοίριος λίμνην 
οίκέοντες καί κάρτα ήγηνται αύτούς είναι ίρούς. έκ πάντων δέ ; 
ενα έκάτεροι τρέφουσι κροκόδειλον δεδιδαγμένον είναι χειροήθεα 
άρτήματά τε λίθινα χυτά καί κρύσεα ές τά ώτα ένθέντες καί 
άμφιδέας περί τούς έμπροσθίους πόδας, καί σιτία άποτακτά



oltásával, a macskák pedig keresztül csúszva vagy az embereket 
átugorva a tűzbe rohannak ; s e dolog nagy gyászba borítja az egyip
tomiakat. A mely házban a macska természetes módon hal meg, 
ott az összes bennlakók csak a szemöldöküket nyírják le ; a hol 
azonban a kutya, ott egész testüket és fejüket. Az elhalt macskákat 67 
szent kamrákba viszik és bebalzsamozva Bubastis városában teme
tik el ; a kutyákat kiki a saját városában szent helyen teszi sírba.90 
Az iclineumont is úgy temetik el, mint a kutyákat ; a cziczkányo- 
kat és héjjákat Buto városába viszik ; az íbiszt pedig Hermopolisba.1'7 
A medvéket,98 melyek ritkán fordulnak elő, és a farkasokat, melyek 
nem sokkal nagyobbak a rókáknál, ott temetik el, a hol fekve 
találták.

A krokodil természete a következő : a négy leghidegebb hónap- <;s 
bán semmit sem eszik, s bár négy lába van, szárazon is, vízben is él, 
tojásait ugyanis a földön rakja le és költi ki, s a napnak nagy részét 
a szárazon tölti, az éjét azonban mindig a folyamban, mert akkor a víz 
melegebb a levegőnél és a harmatnál. A hány állatot csak ismerünk, 
ez lesz a legkisebből legnagyobbé. Tojásai ugyanis nem sokkal na
gyobbak a lúdéinál, s az újonnan szült a tojás nagyságának felel 
me' e növésében 17 rőfnyi lesz, sőt nagyobb is. Sertésszemei, nagy- 
fogai és a test arányának megfelelő agyarai vannak. Az állatok 
között csak neki nem nő nyelve ; s nem alsó állkapcsát mozgatja, 
hanem ebben is kivétel az állatok között, a mennyiben felső állkap
csát viszi az alsóhoz.99 Erős körmei vannak és pikkelyes, áthatatlan 
bőre a hátán. A vízben vak, de a levegőn igen élesen lát. Minthogy 
a vízben tartózkodik, szája belül egészen teli van pióczákkal. Más 
egyéb madarak és állatok kerülik, a bibiczczel azonban békében 
él, mert hasznát veszi. Midőn ugyanis a krokodil a vízből a szárazra 
megy ki, ásít (s ez rendesen este felé szokott történni) ; ilyenkor 
azután a bibicz a szájába osonva, lenyeli a pióczákat. E szolgálat 
neki tetszik, ezért nem bántja a bibiczet. Némely egyiptomiaknak 69 
a krokodilok szentek, másoknak pedig nem, és ellenség gyanánt 
bánnak el velük.100 A Thebai és Moiris tava körül lakók nagyon szen
teknek tartják, s mindkét vidék egy-egy krokodilt nevel, mely a 
kéz érintéséhez hozzászokik. Kristály- és aranyékszereket tesznek 
a fülébe és karpereczeket első lábaira, megállapított ételeket és áldó- 
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διδόντες καί ίρήια, καί περιέποντες ώς κάλλιστα ζώντας" 
άποθανόντας δέ θάπτουσι ταριχεύοντες έν ίρήσι θήκησι. οί δέ 
περί Έλεφαντίνην πόλιν οίκέοντες καί έσθίουσι αυτούς ούκ

7<>ήγεόμενοι ιρούς είναι, καλέονται δε ού κροκόδειλοι αλλά χάμψαι" 
κροκοδείλους δέ "Ιωνες «ονόμασαν, είκάζοντες αυτών τα ειδεα 
τοΐσι παρά σφίσι γινομένοισι κροκοδείλοισι τοΐσι έν τήσι αίμα- 
σιήσι. αγραι δέ σφεων πολλαί κατεστάσι καί παντοίαι" ή δ’ ών' 
έ'μοιγε δοκέει άξιωτάτη άπηγήσιος είναι, ταύτην γράφω, έπεάν 
νώτον ύύς δελεάσή περί άγκιστρον, μετίει ές μέσον τον ποταμόν 
αυτός δέ επί τού χείλεος του ποταμού έ'χων δέλφακα ζωήν ταύ- 
τήν τύπτει, επακούσας δέ τής φωνής ό κροκόδειλος ιεται κατά 
τήν φωνήν, έντυχών δέ τ«ρ νώτφ καταπίνει" οί δέ ελκουσι. 
έπεάν δέ έςελκυσθή ές γήν, πρώτον απάντων ό θηρευτής πηλψ 
κατ’ ών έ'πλασε αυτού τούς οφθαλμούς" τούτο δέ ποιήσας κάρτα 
εύπετέως τά λοιπά χειρούται, μή ποιήσας δέ τούτο σύν πόν«;>.

71 Οί δέ ίπποι οί ποτάμιοι νομοί μέν τψ Παπρημίτή ίροί 
είσι, τοΐσι δέ άλλοισι Αίγυπτίοισι ούκ ίροί. φύσιν δέ παρέχονται 
ίδέης τοιήνδε" τετράπουν έστί, δίχηλον, [όπλαί βοός,] σιμόν, λο- 
φιήν έ'χον ίππου, χαυλιόδοντας φαΐνον, ούρήν ίππου καί φωνήν, 
μέγαθος δσον τε βούς ό μέγιστος" το δέρμα δ’ αυτού ουτω δή τι 
παχύ έστι ώστε αύου γενομένου ξυστά ποιέεται ακόντια ές αυτού.

7 a Γίνονται δέ καί ένύδριες έν τ«]> ποταμψ, τάς ίράς ήγηνται
είναι, νομίζουσι δέ καί τών ιχθύων τον καλεύμενον λεπιδωτόν ίρόν 
είναι καί τήν εγχελυν, ίρούς δέ τούτους τού Νείλου φασί είναι, καί

7 3 τών ορνίθων τούς χηναλώπεκ,ας. εστι δέ καί άλλος δρνις ίρός, τψ 
ουνομα φοινΐξ. έγώ μέν μιν ούκ είδον εί μή δσον γραφή" καί γάρ 
δή καί σπάνιος έπιφοιτό. σφι, δΓ έτέων, ως Ήλιοπολΐται λέγουσι, 
πεντακοσίων" φοιτάν δέ τότε φασί έπεάν οί άποθάνή ό πατήρ, έ'στι 
δέ, εί τή γραφή παρόμοιος, τοσόσδε καί τοιόσδε" τά μέν αυτού 
χρυσόκομα τών πτερών τά δέ έρυθρά ές τά μάλιστα" αίετψ περι- 
ήγησιν ομοιότατος καί το μέγαθος. τούτον δέ λέγουσι μηχανάσθαι 
τάδε, έμοί μέν ου πιστά λέγοντες, ες Άραβίης όρμεόμενον ές το 
ίρόν τού Ήλιου κομίζειν τον πατέρα έν σμύρνή έμπλάσσοντα καί 
θάπτειν έν τού Ήλιου τψ ίρψ" κομίζειν δέ ουτω" πρώτον τής σμύρ- 
νης φόν πλάσσειν δσον τε δυνατός έστι φέρειν, μετά δέ πειρά- 
σθαι αυτό φορέοντα, έπεάν δέ άποπειρηθή, ουτω δή κοιλή- 
ναντα το φόν τον πατέρα ές αυτό έντιθέναι, σμύρνη δέ άλλη 
έμπλάσσειν τούτο κατότι τού φού έγκοιλήνας ένέθηκε τον
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zati állatokat adnak neki, és életében a legszebben bánnak vele ;101 
Ka pedig meghal, bebalzsamozzák és szent helyen temetik el. Az 
Elephantine városa körül lakók azonban meg is eszik őket, mert 
nem tartják szenteknek. Azonban nem krokodil itt a nevük, hanem 
champsa. Krokodiloknak az iónok nevezték el, mert alakjukra ■*
nézve hasonlítanak a bokraikban élő krokodilokhoz. Sok minden- 70 
féle módja van, a hogyan fogják ; a melyiket említésre legmél
tóbbnak tartom, azt leirom. Ha egy sertéshátat csalétkül ráerő
sítettek a horogra, bedobják a folyam közepébe, a horgász pedig 
a folyamparton egy élő malaczot ver. Meghallván a hangot a kro
kodil, a hang után megy s ráakadván a hátra, lenyeli ; az emberek 
pedig kihúzzák. Midőn a szárazra vonták, a vadász mindenekelőtt 
agyaggal betapasztja szemeit. Ha ezt teszi, nagyon könnyen jár el 
a többiben a keze ; de ha nem teszi, akkor fáradsággal.

A vízi lovak Papremis vidékén szentek ; a többi egyiptomiak 71 
nem tisztelik. Természet szerint következő alakjuk van : négy 
lábú állat, két patája van ökörpatkókkal, piszeorrú, lósörénye, ki
álló agyara, lófarka és hangja van, s olyan nagy, mint a legnagyobb 
•ökör. A bőre valóban oly vastag, hogy megszáradva dárdákat csinál
nak v dőle.102

Vidrák is vannak a folyamban, melyeket szenteknek tartanak ; 72 
■a halak közül pedig az úgynevezett pikkelyes halat és az ángolnát 
tisztelik. Ezek, úgy mondják, a Nílusnak vannak szentelve, valamint 
a madarak közül a rókaszínü lúd.103 Van még egy másik szent madár, 73 
melynek pliönix a neve.104 Én nem láttam, csak képben ; mert 
ritkán jő hozzájuk ; a heliopolisiak állítása szerint minden ötszáz év
ben, akkor is csak az esetben, ha atyja meghalt. Ha hasonlít a képhez, 
nagysága és alakja a következő : szárnyának tollai részben aranyo
sak, részben vörösek ; alakjára és nagyságára leginkább a sashoz 
hasonlít. E madár, a mikép ők állítják, de én nem hiszem, követ
kezőkép cselekszik : Arábiából jő Helios templomába, és myrrhába 
takarva hozza el atyját, hogy Helios templomában eltemesse ; 
hozza pedig így : először myrrhából oly nagy tojást készít, a mekko
rát csak elbírhat ; azután gyakorolja magátannak hordásában ; mi
kor pedig már begyakorolta magát, a tojást kivájja s atyját beleteszi ; 
a hol pedig a tojást kivájta és atyját beletette, ott ismét betakarja

15*
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πατέρα, έσκειμένου δέ τού πατρδς γίνεσθαι τώυτο βάρος, έμπλά- 
σαντα δέ κομίζειν μιν επ’ Αίγύπτου ές τού Ήλιου το ίρόν. 
ταύτα μέν τούτον τον δρνιν λέγουσι ποιέειν.

74 Είσί δε περί Θήβας ίροί δφιες, άνθρώπων ουδαμώς δηλή- 
μονες, οϊ μεγάθεϊ έόντες σμικροί δύο κέρεα φορέουσι πεφυκότα 
έ£ άκρης τής κεφαλής, τούς θάπτουσι άποθανόντας έν τώ ίρφ

7 5  τού Διός- τούτου γάρ σφεας τού θεού φασι είναι ίροός. έ'στι δέ 
χώρος τής Αραβίης κατά Βουτούν πόλιν μάλιστα κη κείμενος, 
καί ές τούτο το χωρίον ήλθον πυνθανόμενος περί των πτερωτών 
όφίων. άπικόμενος δέ είδον όστέα όφίων καί άκάνθας πλήθεϊ 
μέν αδύνατα άπηγήσασθαι, σωροί δέ ήσαν άκανθέων καί μεγάλοι 
καί ύποδεέστεροι καί έλάσσονες έ'τι τούτων, πολλοί δέ ήσαν 
ουτοι. εστι δέ δ χώρος ούτος, έν τφ αί ακανθαι κατακεχύαται, 
τοιόσδε τις, έσβολή ές όρέων στεινών ές πεδίον μέγα ' το δέ 
πεδίον τούτο συνάπτει τ<]> Αίγυπτίφ πεδίΐι). λόγος δέ έστί αμα 
τψ εαρι πτερωτούς δφις' έκ τής ΑραβΕης πέτεσθαι έπ’ Αίγύ- 
πτου, τάς δέ Γίις τάς όρνιθας άπαντώσας ές τήν έσβολήν 
ταύτης τής χώρης ου παριέναι τούς δφις αλλά κατακτείνειν. 
καί τήν ίβιν διά τούτο το έ'ργον τετιμήσθαι λέγουσι Αράβιοι 
μεγάλως προς Αιγυπτίων · όμολογέουσι δέ καί Αιγύπτιοι διά

76 ταύτα τιμάν τάς όρνιθας ταύτας. είδος δέ τής μέν ΐβιος τόδε’ 
μέλαινα δεινώς πάσα, σκέλεα δέ φορέει γερανού, πρόσωπον δέ 
ες τά μάλ-.στα έπίγρυπον, μέγαθος δσον κρές. των μέν δή 
μελαινέων τώ; μαχομενέων προς τούς δφις ήδε ίδέη, των δ’ 
έν ποσί μάλλον είλευμενέων τοΐσι άνθρώποισι (διςαί γάρ δή 
είσι ίβιες) ψιλή τήν κεφαλήν καί τήν δειρήν πάσαν, λευκήν 
πτεροΐσι πλήν κεφαλής καί αυχένος καί άκρων τών πτερύγων 
καί τού πυγαίου άκρου (ταύτα δέ τά είπον πάντα μέλαινά έστι 
δεινώς), σκέλεα δέ καί πρόσωπον έμφερής τή έτέρη. τού δέ 
δφιος ή μορφή οίη περ τών υδρων. πτίλα δέ ού πτερωτά φορέει, 
άλλα τοίσι τής νυκτερίδος πτεροϊσι μάλιστά κη έμφερέστατα. 
τοσαύτα μέν θηρίων πέρι ίρών εΐρήσθω.

77 Αυτών δέ δή Αιγυπτίων οϊ μέν περί τήν σπειρομένην Αί
γυπτον οίκέουσι, μνήμην άνθρώπων πάντων έπασκέοντες μάλιστα 
λογιώτατοί είσι μακρώ τών έγώ ές διάπειραν άπικόμην. τρόπψ 
δέ ζόης τοιψδε διαχρέονται. συρμαΐζουσι τρεις ημέρας έπε- 
ξής μηνδς έκάστου, έμέτοισι θηρώμενοι τήν όγιε ίην καί



tnyrrhával. Ha pedig már benne van az atyja, épen akkora lesz a súlya, 
mint eredetileg volt ; azután begöngyölgeti és elviszi Egyiptomba 
Helios templomába. Ilyen szokása van állításuk szerint ennek a 
madárnak.

Thebai körül vannak szent kígyók, melyek semmikép sem 74 
veszedelmesek az emberekre ; alakjuk kicsiny és két szarvuk van 
a fejők tetején. Haláluk után ezeket Zeus templomában teme
tik el, mert szavaik szerint ennek az istennek vannak szentelve.lor' 
Van Arábiának egy vidéke, mely Buto városa felé fekszik. E vidékre 75 
mentem tehát, hogy a szárnyas kígyók után tudakozódjam. Oda
érkezve kigyócsontokat és hátgerinczeket láttam kimondhatatlan 
sokaságban. Halmazok valának hátgerinczekből, nagyok, kisebbek 
és még kisebbek, de sok vaia.100 A vidék pedig, a melyen a hátgerin- 
•czek felhalmozódtak, a következő : hegyszorosokon át vezet egy 
bejárás egy nagy síkságra, s ez a síkság összeér az egyiptomi sík
sággal. Úgy beszélik, hogy a tavasz beálltával szárnyas kígyók 
repülnek Arábiából Egyiptom felé, de az íbisz madarak e vidéknek 
bejárásáig elébük jönnek s nem engedik be a kígyókat, hanem 
megölik. S e miatt tisztelik az arabok állítása szerint az íbiszt oly 
nagyon az egyiptomiak ; hasonlókép beszélnek az egyiptomiak is, 
hogy ezért tisztelik e madarakat. Az Íbisznek alakja a következő : 76 
egész teste nagyon fekete, darú-lábai vannak, csőre nagyon meg
görbült, s olyan nagy, mint egy krex-madár. Ilyen az alakjuk a feke
téknek, melyek a kígyók ellen harczolnak ; a melyek azonban 
inkább laknak az emberek közelében, (mert az íbiszeknek két faja 
van), azoknak feje és egész nyaka kopasz, tollazatuk pedig a fej, 
nyak, szárnyuk hegye és faruk vége kivételével fehér, (az említett 
részek nagyon feketék), lábuk és csőrük azonban hasonló az előbbié
hez.107 A kígyó alakja pedig olyan, mint a vizikigyóé ; szárnyán nincs 
toll és leginkább a denevér szárnyához hasonlít. Ennyi legyen 
mondva a szent állatokról.

Magok az egyiptomiak között azok, kik a szántott Egyiptom- 77 
bán laknak, minthogy az összes emberek között leginkább ápolják 
.a múltak emlékezetét, a legtudósabbak is egyszersmind mindazok 
között, a kikről tapasztalatokat szereztem. Életmódjuk a követ
kező : minden hónap három napján egymásután hajtó szereket 
használnak, hányással és allövetekkel iparkodva biztosítani az
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κλύσμασι, νομίζοντες από τών τρεφόντων αιτίων πάσας τάς 
νούσους τοίσι άνίίρώποισι γίνεσθαι. είσί μέν γάρ καί άλλως 
Αιγύπτιοι μετά Λίβυας όγιηρέστατοι πάντων ανθρώπων, τών 
ώρέων έμοί δοκέειν εινεκεν, οτι ού μεταλλάσσουσι αι ώραΓ 
έν γάρ τήσι μεταβολήσι τοίσι άνθρώποισι αί νούσοι μάλιστα 
γίνονται τών τε άλλων πάντων καί δή καί τών ώρέων μάλιστα, 
άρτοφαγέουσι δέ έκ τών όλυρέων ποιεΰντες άρτους, τούς έκεΐ- 
νοι κυλλήστις όνομάζουσι. οινφ δε έκ κριθέων πεποιημένψ 
διαχρέωνται’ ού γάρ σφι είσί έν τή χώρη άμπελοι, ιχθύων δέ 
τούς μέν προς ήλιον αύήναντες ωμούς σιτέονται, τούς δέ έ£ 
άλμης τεταριχευμένους. ορνίθων δέ τούς τε ορτυγας καί τάς 
νήσσας καί τά σμικρά τών όρνιθίων ωμά σιτέονται προταρι- 
χεύσαντες. τά δέ άλλα δσα ή ορνίθων ή ιχθύων σφι έστί έχόμενα, 
χωρίς ή όκόσοι σφι ίροί άποδεδέχαται, τούς λοιπούς οπτούς καί

78 εφθούς σιτέονται. έν δέ τήσι συνουσίησι τοίσι εύδαίμοσι αυτών,, 
έπεάν από δείπνου γένωνται, περιφέρει άνήρ νεκρόν έν σορώ 
ςύλινον πεποιημένον, μεμιμημένον ές τά μάλιστα καί γραφή 
καί έργφ, μέγαθος δσον τε [πάντη] πηχυαίον ή δίπηχυν, δεικνύς 
δέ έκάστω τών συμποτέων λέγει «ές τούτον όρέων πίνέ τε καί τέρ-

79 πευ" έσεαι γάρ άποθανών τοιούτος.» ταυτα μέν παρά τά συμπόσια 
ποιεύσι. πατρίοισι δέ χρεωμένοι νόμοισι άλλον ουδένα έπικτώνται" 
τοίσι άλλα τε έπάςιά έστι νόμιμα, καί δή καί άεισμα εν έστι, 
Λίνος, οσπερ έν τε Φοινίκη αοίδιμός έστι καί έν Κύπρω καί άλλη, 
κατά μέντοι έθνεα ούνομα έχει, συμφέρεται δέ ώυτός είναι τον οί 
Έλληνες Λ..~ν όνομάζοντες άείδουσι, ώστε πολλά μέν καί άλλα 
άποθωυμάζειν με τών περί Αίγυπτον έόντων, έν δέ δή καί τον· 
Αίνον όκόθεν έλαβον το ούνομα- φαίνονται δέ αιεί κοτε τούτον 
άείδοντες. έστι δέ Αίγυπτιστί ό Αίνος καλεύμενος Μανερώς. έφα- 
σαν δέ μιν Αιγύπτιοι τού πρώτου βασιλεύσαντος Αίγύπτου παϊδα 
μουνογενέα γενέσθαι, άποθανόντα δέ αυτόν άνωρον θρήνοισι τού- 
τοισι υπό Αιγυπτίων τιμηθήναι, καί άοιδήν τε ταύτην πρώτην καί.

80 μούνην σφίσι γενέσθαι. συμφέρονται δέ καί τόδε άλλο Αιγύπτιοι 
Ελλήνων μούνοισι Αακεδαιμονίοισι- οί νεώτεροι αυτών τοίσι 
πρεσβυτέροισι συντυγχάνοντες εϊκουσι τής οδού καί έκτράπονται 
καί έπιοΰσι ές εδρης ύπανιστέαται. τόδε μέντοι άλλοισι [Ελλήνων] I 
ούδαμοίσι συμφέρονται" αντί τού προσαγορεύειν άλλήλους εν J 
τη σι όδοισι προσκυνέουσι κατιέντες μέχρι τού γούνατος τήν

81 χείρα. ένδεδύκασι δέ κιθώνας λινέους περί τά σκέλεα θυσανω
τούς, τούς καλέουσι καλασίρις- έπί τούτοισι δέ είρίνεα είματα λευκά.
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egészséget ; m ert azt hiszik, hogy a tápláló eledelektől kapnak az 
emberek m inden betegséget.1 os S az egyiptom iak a libyaiak után 
valóban a legegészségesebb emberek is ; vélem ényem  szerint azonban 
ennek az éghajlatuk az oka, m ert az évszakok nem  változnak. 
Ugyanis leginkább a változások alatt tám adnak betegségek az em 
berek között, kiváltkép az évszakok változása alatt. fKenyérevők, 
tönkölyből készítenek kenyeret, m elyet kyllestis-nek neveznek. 
Árpából készült bort isznak, m ert az országban nem  terem  szőlő.10"
A halak közül némelyeket a napon megszárítva nyersen esznek, 
másokat sóban beáztatva. A madarak közül a fürjet, kacsát és a kis 
mada' i húsát előbb beáztatják, azután nyersen megeszik ; a többit 
mind, a mi hal vagy madárfajta, sütve vagy főzve élvezik, kivéve, 
a melyeket szenteknek tartanak. A gazdagok lakomáinál, ha az 78 
ebédnek vége van, egy ember fából készített, festészettel és szob
rászattal lehetőleg híven utánzott holttestet visz körül egy 
koporsóban ; nagysága egy vagy két rőfnyi. Ezt minden vendégnek 
megmutatja s így szól : Nézz erre és azután igyál és örülj, ért te
is ilyen lészsz, ha meghalsz. így tesznek ők lakomáiknál.1 Hazai 79
szokások szerint élnek és semmi más idegent át nem vesznek. 
Egyéb nevezetes szokásaik között van egy dal is, a Linos, melyet 
Phoinikiában, Kyprosban és máshol is énekelnek, s a különböző 
népek szerint más a neve ; azonban teljesen megfelel annak, a mit 
a görögök Linos neve alatt énekelnek ; úgy hogy egyiptomi dol
gokra vonatkozó sok egyéb csodálkozásomat a többi között az is föl
keltette, hogy honnan kapták a Linost ; mert úgy látszik, mindig 
énekelték, és egyiptomi nyelven Manerosnak hívják.111 Azt beszélik 
az egyiptomiak, hogy Linos Egyiptom első királyának egyetlen fia 
volt, kit kora halála után az egyiptomiad így tiszteltek meg ; s ez 
volt az ő első és egyetlen daluk.112 Van egy másik szokásuk, a mely- 80 
ben az egyiptomiak csak egy görög néppel, a lakedaimoniakkal egyez
nek meg : hogy az ifjabbak öregebbekkel találkozva kitérnek, utat 
engednek, s ha azok közelednek, helyükről fölállnak. Viszont más
ban egy görög néppel sem egyeznek meg : a helyett, hogy egymást 
köszöntenék az utczán, leborulnak és kezüket térdükig lebocsát- 
ják. Czombjuk körül vászonból készült alsóruhát viselnek, s ennek 81 
kalasiris a neve ; ezen még fehér gyapjuköpenyt hordanak felöltő
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έπαναβληδόν φορέουσι. ού μέντοι έ'ς γε τά ίρά έσφέρεται είρίνεα 
ουδέ συγκαταθάπτεταί σφι. od γάρ οσιον. όμολογέουσι δ; ταύτα 
τοΐσι Όρφικοίσι καλεομένοισι καί Βακχικοΐσι, έουσι δε Αίγυπτί- 
οισι καί Πυθαγορείοισι- ουδέ γάρ τούτων τών οργίων μετέχοντα 
όσιόν έστι έν είρινέοισι εΐμασι θαφθήναι. εστι δέ πεφί αυτών 
ίρός λόγος λεγόμενος.

82 Καί τάδε άλλα Αίγυπτίοισι έστί έςευρημένα, μείς τε καί 
ήμερη έκαστη θεών οτευ έστί, καί τη έκαστος ήμερη γενόμενος 
ότέοισι έγκυρήσει καί οκως τελευτήσει καί όκοϊός τις έσται. 
καί τουτοισι τών Ελλήνων οί έν ποιήσι γενόμενοι έχρήσαντο. 
τέρατα τε πλέω σφι άνεύρηται ή τοΐσι άλλοισι άπασι άνθρώποισι’ 
γενομένου γάρ τέρατος φυλάσσουσι γραφόμενοι τώποβαΐνον, καί 
ήν κοτε ύστερον παραπλήσιον τοότψ γένηται, κατά τώυτό νομί-

δ.ίζουσι άποβήσεσθαι. μαντική δε αυτοΐσι ώδε διακέεται. άνθρώποιν 
μεν ουδενί προσκέεται ή τέχνη, τών δέ θεών μετεζετέροισι" καί 
γάρ Ήρακλέος μαντήιον αυτόθι έστί καί Απόλλωνος καί Άθη- 
ναίης καί Αρτέμιδος καί Αρεος καί Διός, καί τό γε μάλιστα έν 
τιμή άγονται πάντων τών μάντη ίων, Αητούς έν Βουτοΐ πόλι 
έστί. ου μέντοι αι γε μαντηίαι σφι κατά τώυτό έστάσι, άλλα

84· διάφοροί είσι. ή δε ίητρική κατά τάδε σφι δέδασται£ μιής 
νούσου έκαστος ιητρός έστι καί ου πλεόνων. πάντα δ’ ίητρών 
εστι πλέα. οι μεν γάρ οφθαλμών ίητροί κατεστάσι, οί δέ κε
φαλής, οί δέ όδόντων, οί δέ τών κατά νηδόν, οί δέ τών άφα- 
νέων νούσων.

85 Θρήνοι δέ καί ταφαί σφεων είσί αΐδε. τοΐσι αν άπογένηται 
εκ τών οίκίων άνθρωπος toù τις καί λόγος ή, το θήλυ γένος 
παν το έκ τών οίκίων τούτων κατ’ ών έπλάσατο την κεφαλήν 
πηλφ ή καί το πρόσωπον, κάπειτα έν τοΐσι οίκίοισι λιπουσαι 
τον νεκρόν ο.Α_ί άνά τήν πόλιν στωφώμεναι τύπτονται ε πεζοί- 
σμέναι καί φαίνουσαι τούς μαζούς, συν δέ σφι αί προσήκουσαι 
πάσαι, ετέρωθεν δέ οί άνδρες τύπτονται έπεζωσμένοι καί ουτοι. 
έπεάν δέ ταύτα ποιήσωσι, ουτω ές τήν ταρίχευσιν κομίζουσι.

86 είσί δέ οΐ έπ’ αύτψ τούτω κατέαται καί τέχνην εχουσι 
ταύτην. ουτοι, έπεάν σφι κομισθή νεκρός, δεικνύουσι τοΐσι 
κομίσασι παραδείγματα νεκρών ξύλινα, τή γραφή μεμιμη- 
μένα . . . . , καί τήν μέν σποοδαιοτάτην αυτέων φασί 
είναι τοΰ ουκ οσιον ποιεΰμαι το ούνομα έπί τοιούτψ πρήγματι
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gyanánt. De templomba nem járnak gyapjúruhában, sem nem 
temetnek el benne senkit, mert az bűn. Megegyeznek e tekintet
ben az úgynevezett orphikus és bakchikus szertartásokkal, melyek 
tulajdonkép egyiptomiak és pytkagorikusak.113 Mert az ezen titkos 
szertartásokba beavatottakat nem szabad gyapjúruhában eltemetni. 
Van nekik erről egy szent mondájuk is.

Az is az egyiptomiak találmánya, hogy mindegyik hónap és 82 
nap melyik istennek van szentelve ; meg az is, hogy mi lesz a sorsa 
annak, ki valamely napon született, mikép fog meghalni és mi lesz 
belőle.114 Ezt azután a görögök, kik költészettel foglalkoztak, fel is 
használták. Több csodajelt találtak fel, mint az összes többi népek : 
mert ha valamely csodajel történik, megfigyelik és följegyzik az 
eredményt ; s ha később ehhez hasonló dolog adja magát elő, azt 
hiszik, hogy ugyanúgy fog végződni. A jóslás művészetére vonat- 83 
kozólag következő a felfogásuk : egy embernek sem birtoka e művé
szet, «z istenek közül is- csak néhánynak. Van náluk Heraklesnek, 
Apollómnak, Athénének, Artemisnek, Aresnek és Zeusnak jóshelye.
Az összes jóshelyek között azonban a legnagyobb tiszteletbenLetoét 
tartják Buto városában. Jóshelyeik nem egyformán vannak beren
dezve, hanem különbözők. Az orvosi tudomány úgy van náluk fel- 84 
osztva, hogy minden orvos csak egy betegséget gyógyít és nem 
többet. így minden hely orvosokkal van tele ; vannak orvosok, kik 
a szemet gyógyítják, mások a fejet, mások a fogat, mások az altesti 
bajokat és mások a belső betegségeket.

A halottak megsiratása és eltemetése náluk a következő : ha 3 5  

a házbe" -k közül valaki meghal, a kinek némi tekintélye is volt, 
akkor In zátartozói közül az egész nőrokonság bekeni a fejét vagy 
az arczát is sárral ;115 azután a holttestet a házban hagyják, maguk 
pedig a városon átvonulva felbontott ruhában mellüket verik és 
keblüket mutatják ; hozzájuk csatlakozik az egész nőrokonság. Más 
részről a férfiak is verik a mellöket, szintén felbontott ruhában. 
Mikor ez megtörtént, elviszik a holttestet bebalzsamozni. Ezt külön 86 
emberek végzik, kik e mesterséggel foglalkoznak. Midőn elhozzák 
hozzájuk a holttestet, famintákat mutatnak, melyeken a festés holt
testeket utánoz, és megmagyarázzák a legünnepélyesebb módját, 
melynek nevét azonban ez alkalommal bűnnek tartanám megne-
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ονομάζει';, τήν δέ δευτέρην δεικνύουσι υποδεεστέρην τε ταύτης καί. 
εύτελεστέρην, τήν δέ τρίτην εύτελεστάτην- φράσαντες δέ πυνθά- 
νονται παρ’ αυτών κατά ήντινα βούλονται σφι σκευασθήναι τον 
νεκρόν, οί μέν δή εκποδών μισθφ όμολογήσαντες απαλλάσσον
ται, οί δέ απολειπόμενοι έν οίκήμασι ώδε τά σπουδαιότατα 
ταριχεύοασι. πρώτα μέν σκολιω σιδήριρ διά τών μυξωτήρων 
έςάγουσι τον εγκέφαλον, τά μέν αυτού οδτω έξάγοντες, τά δέ 
έγχέοντες φάρμακα.· μετά δέ λίθ-φ Αίθ-ιοπικψ Οςέι παρασχί- 
οαντες παρά τήν λαπάρην ές ών είλον τήν κοιλίην πάσαν, έκκα- 
θήραντες δέ αυτήν καί διηθήαντες οινφ φοινικηίω αύτις διη- 
θέουσι θ-υμιήμασι τετριμμένοισι · έπειτα τήν νηδύν σμύρνης 
άκηράτου τετριμμένης καί κασίης καί τών άλλων θυωμάτων, πλήν 
λιβανωτού, πλήσαντες συρράπτουσι όπίσω. ταύτα δέ πριήσαντες 
ταριχεύοασι λίτρφ κρύψαντες ημέρας έβδομήκοντα- πλεδνας δέ 
τουτέων ουκ εξεστι ταριχεύειν. έπεάν δέ παρέλθωσι αί έβδομή
κοντα, λούααντες τον νεκρόν κατειλίσσουσι παν αυτού το σώμα 
σινδόνος βυσσίνης τελαμώσι κατατετμημένοισι, υποχρίοντες τώ 
κόμμι, τώ δή αντί κόλλης τά πολλά χρέωνται Αιγύπτιοι, ένθεύτεν 
δέ παραδεξάμενοί μιν οί προσήκοντες ποιεύνται ξύλινον τύπον άν- 
θρωποειδέα, ποιησάμενβι δέ έσεργνύσι τον νεκρόν, καί κατακληί- 
ααντες ουτω ίίησαυρίζουσι έν οίκήματι θηκαίω, ίστάντες ορθ-όν

s7 προς τοίχον, ουτω μέν τους τά πολυτελέστατα σκευάζουσι νεκρούς, 
τους δέ τά. μέσα βουλομένους τήν δέ πολυτελείην φεύγοντας σκευ
άζουσι ώοε. έπεάν τούς κλυστήρας πλήσωνται τού από κέδρου 
άλείφατος γινομένου, έν ών έπλησαν τού νεκρού τήν κοιλίην, ούτε 
άναταμόντες αυτόν ούτε έςελόντες τήν νηδύν, κατά δέ τήν εδρην 
έαηθήααντες καί έπιλαβόντες τό κλύσμα τής όπίσω οδού ταριχεύ- 
ουσι τάς προκειμένας ημέρα;, -.ή δέ τελευταίη έςιεΐσι έκ τής κοι- 
λίης τήν κεδρίην τήν έσήκαν πρότερον. ή δέ έ'χει τοσαύτην δύνα- 
μιν ώστε άμα έωυτή τήν νηδύν καί τά σπλάγχνα κατατετηκότα 
εξάγει- τάς δέ σάρκας τό λίτρον κατατήκει, καί δή λείπεται τού 
νεκρού τό δέρμα μούνον καί τά όστέα. έπεάν δέ ταύτα ποιήσωσι, 
άπ’ ών έ'δωκαν ουτω τόν νεκρόν, ούδέν έ'τι πρηγματευθ-έντες.

88 ή δέ τρίτη ταρίχευσίς έστι ήδε, ή τούς χρήμασι άσθενεστέ- 
ρους σκευάζει- συρμαίη διηθήσαντες τήν κοιλίην ταριχεύουσι 
τάς έβδομήκοντα ημέρας καί έπειτα άπ’ ών έδωκαν άπο-

89 φέρεσίίαι. τάς δέ γυναίκας τών έπιφανέων άνδρών, έπεάν 
τελευτήσωσι, ού παραυτίκα διδούσι ταριχεύειν, ουδέ οσαι αν 
έωσι εύειδέες κάρτα καί λόγου πλεύνος γυναίκες- άλλ’ έπεάν 
τριταίαι ή τεταρταΐαι γένωνται, ουτω παραδιδούσι τοΐσι



23δ

vezni ; bemutatják azután a második módját, mely kisebbszerű és 
olcsóbb, úgyszintén a legolcsóbbat. Megmagyarázás után megkér- 
dezik töltik, hogy melyik módon kívánják elkészíteni a holttestet ; s 
a rokonok az árban megegyezvén eltávoznak. Ok azonban a házban 
maradnak és a legünnepélyesebb bebalzsamozást a következőkép 
végzik : először az orrlikakon keresztül görbe vassal kiveszik az 
agyat, egy részét így húzva ki, a többit pedig beöntött gyógy
szerekkel ; azután egy éles aithiopiai kővel fölvágják a lágyékot és 
kiveszik az összes beleket. Mikor a hasüreget kitisztították és pálma- 
borral kimosták, összetört füstölőszerekkel iijra kitisztítják, s az 
altestet összetört és tiszta myrrhával, kasiával 'és tömjént kivéve 
mindenféle füstölőszerrel megtöltvén, újra bevarrják. Ezután nát
ronnál bevonják és hetven napra elrejtik ; tovább nem szabad be
vonva hagyni. Ha a hetven nap elmúlt, megmossák a holttestet, az 
egész testet byssusvászomzalagokkal körültekerik és gummival 
bekenik, melyet az egyiptomiak enyv helyett használnak. A rokonok 
azután átveszik, emberalakú fakoporsót csináltatnak, s ebbe teszik 
a holttestet. így bezárva kincs gyanánt őrzik egy sírkamrában, 
egyenesen állítva fel a fal mellett|lgy készítik el legdrágábban aS7 
hullákat ; a kik számára pedig a költséget kímélve a közép-árt vá
lasztják, azokat a következőkép készítik el : miután allöveteiket 
czédrusolajjal megtöltötték, megtömik vele a holttestnek hasüregét, 
a nélkül azonban, hogy felmetszenék vagy a gyomrot kivágnák ; az 
edényen át fecskendeznek be és nem engedik a lövet visszafolyásáf. 
így hagyják bebalzsamozva a meghatározott napokig. Az utolsó 
napon i azelőtt beöntött czédrusolajat kibocsátják a hasüregből. 
Ennek jL .ig olyan hatása van, hogy egyszersmind a gyomrot és a fel
oszlott beleket is kihozza magával. A nátron föleszi a húst, úgy hogy 
a holttestnek csak bőre és csontjai maradnak meg. Ennek elvég
zése után átadják a holttestet és többet nem törődnek vele semmit.
A bebalzsamozás harmadik módja, melyet a szegényebb néposztály
nál alkalmaznak, a következő : a hasüreget tisztító szerekkel ki
mossák és hetven napra bebalzsamozzák, azután átadják azoknak, 
a kiktől kapták. Híres ember feleségét halála után nem hagyják rög
tön bebalzsamozni, valamint azon nőket sem, ifik nagyon szépek és 
híresebbek voltak. Csak három vagy négy nap múlva adják abalzsa-
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ταριχεόουσι. τούτο δέ ποιέουσι οΰτω του Ss είνεκεν, ίνα μή σφι οί 
ταριχευταί μίσγωνται τησι γυναιςί- λαμφθήναι γάρ τ'.να φασί 
μισγόμενον νεκρψ προσφάτψ γυναικός, κατειπεΐν δέ τον ομότεχνον.

5’ αν ή αυτών Αιγυπτίων ή ξείνων όμοιοι; υπό κροκοδείλου άρ- 
πασθείς ή υπ’ αυτού του ποταμού φαίνηται τεθνεώς, κατ’ ήν αν 
πόλιν έξενειχθή, τούτου; πάσα ανάγκη έστί ταριχεύσαντα; αυτόν 
καί περιστείλαντας ώτ κάλλιστα θάψαι έν ίρησι θήκηαι- ουδέ 
ψαύσαι έ'ςεστι αυτού άλλ«. 1 ουδένα ούτε τών προσηκόντων ούτε των 
φίλων, αλλά μιν οί ίρέες αυτοί οί τού Νείλου άτε πλέων τι ή αν
θρώπου νεκρόν χειραπτάζοντες θάπτουσι.

91 Έλληνικοίσι δέ νομαίοισι φεόγουσι χράσθαι, το δε σόμπαν 
είπεΐν, μηδ’ άλλωιί μηδαμά μηδαμών ανθρώπων νομαίοισι. οί μεν 
νυν άλλοι Αιγύπτιοι ουτω τούτο φυλάσσουσι, έ'στι δε Χέμμι; πόλι; 
μεγάλη νομού τού Θηβαϊκού έγγύ; Νέης πόλιο;" εν ταύτη τη πόλι 
έστί Οερσέος τού Δανάης ίρόν τετράγωνον, πέρις δέ αυτού φοίνι
κες πεφύκασι. τα δέ πρόπυλα τού ίρού λίθινά έστι κάρτα μεγάλα- 
επί δέ αύτοΐσι άνδριάντες δύο^στάσι λίθινοι μεγάλοι, έν δέ τψ 
περιβεβλημένφ τοότψ νηός τε ενι καί άγαλμα έν αύτφ ένέστηκε 
τού ΙΤερσέος. ουτοι οί Χεμμΐται λέγουσι τον ΙΙερσέα πολλάκις μέν 
ό.νά τήν γην φαίνεσθαί σφι πολλάκις δέ έ'σω τού ίρού, σανδάλιόν 
τε αυτού πεφορημένον ευρίσκεσθαι έόν το μέγαθος δίπηχυ, το 
έπεάν φανη, εύθηνέειν απασαν Αίγυπτον, ταύτα μέν λέγουσι, ποι- 
εύσι δέ τάδε 'Ελληνικά τψ ΙΙερσέι" αγώνα γυμνικόν τιθεΐσΓ διά 
πάσης άγωνίης έ'χοντα, παρέχοντες άεθλα κτήνεα καί χλαίνας καί 
δέρματα, είρομένου δέ μευ ο τι σφι μούνοισι έ'ωθε ό ΙΙερσεύς έπι- 
φαίνεσθαι καί q τι κεχωρίδαται Αιγυπτίων τών άλλων αγώνα γυ
μνικόν τιθέντες,. ε'φασαν τον ΙΙερσέα έκ της έωυτών πόλιος γεγο- 
νέναι" τον γάρ Δαναόν καί τον Λυγκέα έόντας Χεμμίτας έκπλώσαι 
ες τήν Ελλάδα, από δέ τούτων γενεηλογέοντες κατέβαινον ές το», 
ΙΙερσέα. άπικόμενον δέ αυτόν ες Αίγυπτον κατ’ αίτίην τήν καί 
Έλληνες λέγουσι, οίσοντα έκ Λιβύης τήν Γοργούς κεφαλήν, έ'φα- 
σαν ελθεΐν καί παρά σφέας καί άναγνώναι τούς συγγενέας πάντα;- 
εκμεμαθηκότα δέ μιν άπικέσθαι ές Αίγυπτον το τής Χέμμιος 
ούνομα, πεπυσμένον παρά τής μητρός- αγώνα δέ οί γυμνικόν αυτού 
κελεύσαντος έπιτελέειν.

92 Ταύτα μέν πάντα οί κατόπερθε τών έλέων οίκέοντες 
Αιγύπτιοι νομίζουσι- οί δέ δή έν τοΐσι ελεσι κατοικημένοι 
τοίσι μέν αυτοισι νόμοισι χρέωνται τοίσι καί οί άλλοι Αιγύπτιοι, 
καί τά άλλα καί γυναικί μιη έκαστος αυτών συνοικέει 
κατά περ Έλληνες, άτάρ προς εύτελείην τών αιτίων τάδε
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mozóknak. Ezt pedig azért teszik, hogy a balzsamozók gyalázatot 
ne kövessenek el rajtuk. Mert azt mondják, hogy egyet rajtakap
tak egy friss női hullán, társa azonban följelentette. Ha valamely 90 
egyiptomit, úgyszintén idegent krokodil ragadott el, vagy a fo
lyamban lelte halálát, akkor azon városnak lakosai, a hol a hullát 
kivetette a folyó, kötelesek bebalzsamozni és a legszebben elkészítve 
a szent sírokban eltemetni. Senkinek sem szabad őt rokonai vagy 
barátai közül megérinteni ; maguk a Nílusnak papjai bánnak el 
vele és temetik el, mintha több volna, mint emberi holttest.

A görög szokásokat s egyáltalában szólva, minden más nép 91 
bármely szokását kerülik. A többi egyiptomiak ezt így szem előtt 
tartják ; van azonban egy nagy város, Chemmis, Tliebai járásá
ban, Neapolishoz közel.116 Ebben a városban Danae fiának, Perseus- 
nak van egy négyszögű szentélye ; körülötte pedig pálmák vannak 
ültetve. A szentély előcsarnoka kőből van és igen nagy, két nagy kő
szobor áll benne. Ezen meghatározott téren áll a templom és benne 
Perseusnak a szobra. A chemmisbeliek állítása szerint Perseus 
gyakran megjelen nekik az országban a templom belsejében és 

i viseltes sarúját is megtalálják, mely két rőf hosszú. Ha ő meg- 
j jelen, egész Egyiptomban bő esztendő van. így beszélnek ők és 

Perseus tiszteletére görög szokás szerint mindenféle testgyakorlati 
versenyeket rendeznek, és versenydíj gyanánt állatokat, köpenyeket 
és bőröket osztogatnak.111 Kérdésemre pedig, hogy miért jelen meg 
Perseus csak nekik és miért térnek el a többi egyiptomiaktól, hogy 
versenyjátékokat rendeznek, azt felelték, hogy Perseus az ő városuk 
ból szárin's· ott, mert Danaos és Lynkeus mint'bhemmisbeliek hajóz
tak el Gon jrszágba, s tőlük vezetve le a családfát jutottak Per- 

: seusig, ki a görögök által elmesélt okból Egyiptomba került és el
hozta Libyából a Gorgo fejét ; szavaik szerint pedig hozzájuk is 
eljött és felismerte összes rokonait ; tudta Chemmisnek a nevét, 
mikor Egyiptomba jött, mert hallotta anyjától, s az ő meghagyásá
ból rendezik a versenyjátékot.118

E szokásaik vannak mindazon egyiptomiaknak, kik a mocsa- UCI  
ráktól fölfelé laknak.119 A mocsarak közt lakóknak ugyanoly szoká
saik vannak, mint a többi egyiptomiaknak ; egyebek közt, hogy kiki 
egy asszonynyal él, mint a görögök ; de az élelem olcsósága végett

HERODOTOS. I I .  KÖNYV 89—92. FEJEZET. 237



ms 'ΗΡΟΔΟΤΟ!' li.

■σφι άλλα έξεύρηται. έπεάν πλήρης γένηται ό ποταμός καί τά πε
δία πελαγίση, φύεται έν τφ δδατι κρίνεα πολλά, τα Αιγύπτιοι 
καλέουσι λωτόν. ταύτ’ έπεάν δρέψωσι, αυαίνουσι προς ήλιον καί 
Ιπειτα το έκ μέσου τού λωτού, τη μήκωνι έόν έμφερές, πτίσαντες 
ποιεύνται έξ αυτού άρτους οπτούς πυρί. έ'στι δέ καί ή ρίζα τού 
λωτού τούτου έδωδίμη καί έγγλύσσει έπιεικέως, έόν στρογγύλον, 
μέγαθος κατά μήλον. έ'στι δέ καί άλλα κρίνεα ρόδοισι έμφερέα, 
έν τφ ποταμφ γινόμενα καί ταύτα, ές ών ό καρπός έν άλλη κάλυκι 
παραφυομένη έκ τής ρίζης γίνεται, κηρίφ σφηκών ίδέην ομοιότα- 
τον έν τούτφ τρωκτά οσον τε πυρήν έλαίης έγγίνεται συχνά, τρώ
γεται δε καί απαλά ταύτα καί αυα. την δέ βύβλον τήν έπέτειον 
γινομένην έπεάν άνασπάσωσι έκ τών έλέων, τά μέν άνω αυτής 
άποτάμνοντες ές άλλο τι τράπουσι, το δέ κάτω λελειμμένον δσον 
τε έπϊ πήχυν τρώγουσι [καί πωλέουσι]. οί δέ αν καί κάρτα βού- 
λωνται χρηστή τη βύβλη> χράσθαι, έν κλιβάνφ διαφανέι ,πνίξαν- 
τες ουτω τρώγουσι. οί δέ τινες αυτών ζώσι από ιχθύων μούνον, 
τούς έπεάν λάβωσι καί έξέλωσι τήν κοιλίην, αύαίνουσι προς ήλιον 
καί έ'πειτα αύους έόντας σιτέονται. οί δέ ιχθύες οί αγελαίοι έν 
μέν τοΐσι ποταμοί3% ου μάλα γίνονται, τρεφόμενοι δέ έν τήσι λί- 
μνησι τοιάδε ποιεΰσι, έπεάν σφεας έσίη οίστρος κυΐσκεσθαι, άγε- 
ληδύν έκπλώουσι ές θάλασσαν* ήγέονται δέ οί έ'ρσενες άπορραί- 
νοντες τού θορού, αί δέ έπόμεναι άνακάπτουοι καί έξ αυτού κυΐ- 
σκονται. έπεάν δέ πλήρεες γένωνται έν τή θαλάσση, άναπλώουσι 
όπίσω ές ήθεα το έωυτών έκαστοι, ήγέονται μέντοι γε ούκέτι οί 
αυτοί, άλλά τών θηλέων γίνεται ή ηγεμονίη* ήγεύμεναι δέ αγελη
δόν ποιεύσι. οίόν περ έποίευν οί έ'ρσενες* τών γάρ φών άπορραί- 
νουσι κατ’ ολίγους τών κέγχρων, οί δέ έ'ρσενες καταπίνουσι επόμε
νοι. είσί δέ οί κέγχροι ουτοι ιχθύες, έκ δέ τών περιγινομένων καί 
μή καταπινομένων κέγχρων οί τρεφόμενοι ιχθύες γίνονται, οί δ’ 
άν αυτών άλώσι έκπλώοντες ές θ-.λασσαν, φαίνονται τετριμμένοι 
τά έπ’ αριστερά τών κεφαλέων, οί δ’ άν όπίσω άναπλώοντες/ τά 
επί δεξιά τετρίφαται. πάσχουσι δέ ταύτα διά τόδε* έχόμενοι τής 
γής έπ’ αριστερά καταπλώουσι ές θάλασσαν, καί άναπλώοντες 
όπίσω τής αυτής άντέχονται, έγχριμπτόμενοι καί ψαύονχες ώς 
μάλιστα, ΐνα δή μή άμάρτοιεν τής οδού διά τον ρόον. έπεάν δέ 
πληθύεσθαι άρχηται ό Νείλος, τά τε κοίλα τής γής καί τά τέλ
ματα τά παρά τον ποταμόν πρώτα άρχεται πίμπλασθαι διηθέοντος 
τού υδατος εκ τού ποταμού* καί αύτίκα τε πλέα γίνεται ταύτα 
καί παραχρήμα ιχθύων σμικρών πίμπλαται πάντα, κόθεν δέ



a következőt találtak ki : ha a folyam megdagad és a síkságot ten
gerré változtatja, a vízben sok liliom terem, melyet az egyiptomiak 
lotosznak neveznek.130 Ezt azután leszedik, a napon megszárítják, 
azután a liliom közepében levő és mákhoz hasonló magot össze
törik s tűzön sütött kenyeret készítenek belőle. A lotosznak gyö
kere is ehető és elég édes ; alakja kerek és oly nagy, mint egy alma. 
Yannak más liliomok is, melyek a rózsához hasonlítanak s szintén 
a folyamban nőnek ; ezeknek gyümölcse a gyökér mellett növő 
másik hüvelyben van s alakra igen hasonlít a darázssejthez. Ebben 
igen sok ehető olajbogyó nagyságú mag van, melyet nyersen is, szá
rítva is esznek.121 Az évenként termő bybloszt is kivágják a mocsa
rakból és felső részét levágva valami másra használják, de a meg
maradt alsó, körülbelül egy rőfnvi hosszú részt megeszik (vagy elad
ják). A kik igen ízletesen akarják élvezni a bybloszt, azok izzó 
kemenczében megpirítva eszik. Némelyikek csak halból él ; ezt 
megfogják és beleit kiveszik ; azután a napon megszárítják és meg
szárítva megeszik. A költöző halak nem igen tartózkodnak a fo- 93 
lyókban, hanem tavakban élnek és következőleg cselekesznek : ha 
vágyuk támad ívni, csapatonként úsznak a tengerbe. A hímek előre 
úszva hátradobják a nemző magot, a nőstények pedig fölkapják és 
teherbe esnek tőle. Miután a tengerben megtermékenyültek, kiki 
visszaúszik megszokott helyére ; de most már nem ugyanazok úsz
nak elől ; a vezetés a nőstényeké, s csapatonként előre úszva ép

, úgy tesznek, mint a hímek ; ugyanis kölesmeg nagyságú tojásokat 
dobnak hátra kis számban, melyeket az utánok úszó hímek elnyel
nek ; e kr’esmagok pedig a halak, mert a megmaradt és el nem 
nyelt mag \ból fejlődnek ki a halak. Azok, melyeket a tengerbe 
leúszva fognak el, fejők balrészén látszanak feldörzsölve, viszont 
azok, melyeket visszatérésük alkalmával halásznak ki, jobb oldalról 
dörzsölődnek föl. Ez pedig azért történik velük, mert a tengerbe 
leúszva a bal partra tartanak, visszaúszva azután ugyanarra az 
oldalra húzódnak, összezsúfolva és lehetőleg egymáshoz szorongva, 
hogy az ár következtében el ne téveszszék az utat. Midőn a Nilus 
dagadni kezd, először a földmélyedések és a folyam mellett levő 
mocsarak telnek meg, áthatolván a folyamnak vize. Mihelyt pedig 
ezek megteltek, rögtön minden teli lesz kis halakkal. S hogy ezek
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οίκος αυτούς γίνεσθαι, έγώ μοι δοκέω κατανοέειν τούτο, τού προ- 
τέρου έ'τεος έπεάν άπολίπη Ο Νείλος, οί ιχθύες έντεκόντες ψά ές 
τήν ίλύν άμα τφ έσχάτφ ύδατι απαλλάσσονται ' έπεάν δε περιελ- 
θόντος τού χρόνου πάλιν έπέλθη το ύδωρ, έκ τών φών τούτων 
παραυτίκα γίνονται οί ιχθύες ουτοι.

94 Και περί μέν τούς ίχθύας ουτω εχει. άλείφατι δέ χρέωνται 
Αίχυπτίων οί περί τα ελεα οίκέοντες άπό τών σιλλικυπρίων τού 
καρπού, το κυλεύσ. αέν Αιγύπτιοι κίκι, ποιεΰσι δέ ώδε. παρά 
τα κείλεα τών τε ποταμών καί τών λιμνέων σπείρουσι τά σιλ- 
λικύπρια ταϋτα, τά εν "Έλλησι αυτόματα άγρια φύεται, ταύτα 
εν τη Αιγύπτιο σπειρόμενα καρπόν φέρει πολλόν μέν δυσώδεα δέ- 
τούτον επεάν συλλέςωνται, οί μέν κόψαντες άπιποϋσι, οί δέ καί 
φρύζαντες άπέψουσι, καί τό άπορρέον απ' αυτού συγκομίζονται, 
εστι δέ πίον καί ουδέν ήσσον τού ελαίου τφ λύχνφ προσηνές, όδμήν

95 δέ βαρέαν παρέχεται, προς δέ τούς κώνωπας άφθονους εόντας 
τάδε σφι έστί μεμηχανημένα.. τούς μέν τά άνω τών έλέων οίκέον- 
τας οι πύργοι ώφελέουσι, ές τούς άναβαίνοντες κοιμώνται’ οί γάρ 
κώνωπες υπό τών άνέμων ούκ οίοί τε είσί ύψού πέτεσθαι. τοΐσι δέ 
περί τά ελεα οίκέουσι τάδ^^τίτω ν πύργων άλλα μεμηχάνηται. πας 
άνήρ αυτών άμφίβληίτρον έ'κτηται, τφ της μέν ήμέρης ιχθύς 
άγρεύει, τήν δέ νύκτ\ τάδε αυτφ χράται- έν τη αναπαύεται κοίτη, 
περί ταύτην ΐστησι τό άμφίβληστρον, καίέ'πειτα ένδύς όπ’ αυτό κατεύ- 
δει. οί δέ κώνωπες, ην μέν εν ίματίφ ένειλεζάμενος ευδη ή σινδόνι, 
διά τούτων δάκνουσι, διά δέ τού δικτύου οΰδέ πειρώνται άρχήν.

9fi Τά δέ δη πλοίά σφι, τοίσι φορτηγέουσι, έστί έκ της άκάνθης 
ποιεύμενα, της ή μορφή μέν έστι όμοιοτάτη τφ Κυρηναίφ λωτψ, τό 
δέ δάκρυον κόμμι έστί. έκ ταύτης ών τής άκάνθης κοψάμενοι ςύλα 
δσον τε διπήχεα πλινθηδόν συντιθείσι ναυπηγεύμενοι τρόπον τοιόνδε. 
περί γόμφους πυκνούς καί μακρούς περιείρουσι τά διπήχεα ςύλα- 
επεάν δέ τφ τρόπφ τούτφ ναυπηγήσωνται, ζυγά έπιπολής τείνουσι 
αυτών νομεύσι δέ ουδέν χρέωνται. έ'σωθεν δέ τάς αρμονίας έν ών 
έπάκτωσαν τή βύβλφ. πηδάλιον δέ ι ν ποιεύνται, καί τούτο διά τής 
τρόπιος διαβύνεται. ίστψ δέ άκανθίνφ χρέωνται, ίστίοισι δέ βύβλί- 
νοισι. ταύτα τά πλοία άνά μέν τον ποταμόν ού δύναται πλέειν, ήν μή 
λαμπρός άνεμος έπέχη, έκ τής δέ παρέλκεται, κατά ρόον δέ κομίζε
ται ώδε. έ'στι έκ μυρίκης πεποιημένη θύρη, κατερραμμένη ρίπεϊ 
καλάμων, καί λίθος τετρημένος διτάλαντος μάλιστά κη σταθμόν, 
τούτων τήν μέν θύρην δεδεμένην πάλφ εμπροσθε τού πλοίου άπίει 
έπιφέρεσθαι, τον δέ λίθον άλλφ κάλφ δπισθε. ή μέν δή θύρη 
τού ρόου έμπίπτοντος χωρέει ταχέως καί ελκει τήν βάριν (τούτο



1.onnan kerülnek, azt hiszem, kitaláltam. Mikor az előző évben a 
Nílus visszaszorul, a halak lerakják tojásaikat az iszapba és az 
utolsó víztömeggel elvándorolnak ; mikor pedig idő múltával a víz 
ismét visszatér, csakhamar e halak fejlődnek ki a tojásokból.

Ilyenek a körülmények a halakat illetőleg. A mocsarak körül 94 
lakó egyiptomiak a sillikypris gyümölcséből készítenek olajat s ezt 
kiki·nek hívják ; készítési módja pedig a következő : a folyamok 
és tavak partjainál vetik el a sillikyprist, mely Görögországban 
vadon nő 122 ; Egyiptomban elvetve sok, de bűzös gyümölcsöt terem. 
Mikor ezt összeszedték, némelyek összetörve kisajtolják, mások 
megszárítva kifőzik s a belőle kifolyó nedvet összegyűjtik. Ez kövér 
és a mécsbe ép oly alkalmas, mint az olaj, azonban nehéz szagot 
terjeszt. Az itt szállongó rengeteg szúnyoghad ellen a következőt 95 
gondolták ki : a mocsarak fölött lakók tornyaikat használják fel, 
oda mennek föl aludni ; mert a Szúnyogok a szelek miatt nem bír
nak a magasban repülni. A mocsarak körül lakók a tornyok helyett 
mást gondoltak ki. Minden embernek van egy hálója, melylyel 
nappal halakra vadászik, éjjel pedig úgy használja föl, hogy nyugvó 
ágya-fölött kifeszíti és alája bújva alszik. A szúnyogok azt, a ki 
köpenybe vagy vászonba burkolózva alszik, azon át is megcsípik, 
míg a hálón át meg sem kísérlik.

H' lkat, melyeken terhet szállítanak, akanthus'fcJából készítik, 96 
melynek alakja igen hasonló a kyrenei lotoszhoz s gummi szivárog ki 
belőle.123 Ezen akanthusból két rőf hosszú gerendákat vágnak, tégla
ként egymásra rakják és a hajót következőkép állítják össze : sok és 
nagy czövekliez erősítik a két rőfnyi gerendákat s ha ilyetén módon 
összeállították a 11 aj ót, keresztgerendákat erősítenek föléjük ; hajó
bordákat nem használnak, hanem az eresztékeket belül bybloszszal 
megtömik. Csak egy kormányrudat készítenek, melyet a csónakon 
áthúznak ; árboczfájuk akanthusból van, vitorlájuk pedig byblosz- 
ból. Ilyen hajó nem mehet föl a folyón, ha erős szél nem fú, hanem 
a part mellett vonják. Lefelé a következőkép megy : van rajta egy 
tamariszkfából készült ajtódeszka, melyet nádfonat tart össze, és 
egy körülbelül két talentumnyi nehéz átfúrt kő. A deszkát kötéllel 
megerősítve a hajó előtt lebocsátják, a követ pedig más kötéllel 
hátul. A deszka az árba jutva gyorsan halad és húzza a harist (mert

H erodotoe, J
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γάρ δή ουνομά έστι τοίσι πλοίοισι τούτοισι), ό δέ λίθο: όπισθε 
έπελκόμενος καί έών έν βυσσφ κατιθύνει τον πλόον. εστι δε 
σφι τα πλοία ταύτα πλήθεϊ πολλά, καί άγει ívta πολλάς χιλι- 
άδας ταλάντων.

97 Έπεάν δέ έπέλθη ό Νείλος τήν χώρην, αί πόλιες μοδναι 
φαίνονται όπερέχουσαι, μάλιστά κη έμφερέες τη σι εν τφ Αίγαίφ 
πόντφ νήσοισι- τα μέν γάρ άλλα της Αίγύπτου πέλαγος γίνεται, 
αί δέ πόλιες μοδναι υπερέχοοσι. πορθμεύονται ών, έπεάν τοδτο 
γένηται, ούκέτι κατά τα ρέεθρα τοδ ποταμ.οδ άλλα διά μέσου 
τοδ πεδίου, ές μέν γε Μέμφιν έκ Ναοκράτιος άναπλώοντι παρ’ 
αύτάς τάς πυραμίδας γίνεται ό πλόος· Ιστι δε ούδ’ ουτος, άλλα 
παρά το οξύ τοδ Δέλτα καί παρά Κερκάσωρον πόλιν ές δε 
Ναύκρατιν άπο θαλάσσης καί Κανώβου διά πεδίου πλέων ηξεις

9S κατ’ Άνθυλλάν τε πόλιν καί τήν Αρχάνδρου καλευμένην. του- 
τέων δέ ή μέν Ανθυλλα έοδσα λογίμη πόλις ές υποδήματα 
εξαίρετος δίδοται τοδ αίεί -βασιλεύοντος Αίγυπτου τη γυναικί 
(τοδτο δέ •,λ^.αι έξ δσου υπό ΓΙέρσησι έστί Αίγυπτος), ή δέ 
έτέρη πόλις δοκέει μοι το ουνομα εχειν άπο τοδ Δαναού γαμ
βρού Άρχάνδρου τοδ Φθίου τοδ Αχαιού- καλέεται γάρ δη Αρ- 
χάνορου πόλις, εί'η δ’ αν καί άλλος τις Αρχανδρος, ού μέντοι 
γε Αιγύπτιον το ουνομα.

99 Μέχρι μέν τούτου δψις τε έμή καί γνώμη καί ίστορίη ταύτα 
λέγουσά έστι, το δέ άπο τούδε Αιγυπτίους έρχομαι λόγους έρέων 
κατά τά ηκουον προσέσται δέ καί αυτοΐσι τι καί της εμής δψιος.

Μίνα τό'^πρώτον βασιλεύσαντα Αίγύπτου οί ίρέες ελεγον 
τοδτο μέν ^πογεφυρώσαι τήν Μέμφιν. τον γάρ ποταμόν πάντα 
ρέειν παρά τόδρος tò ψάμμινον προς Λιβύης, τον δέ Μίνα 
άνωθεν, δσον τε>ΜΜ£0ν σταδίους άπο Μέμφιος, τον προς μεσαμ- 
βρίης άγκώνα προσχώσ^ντα. το μέν άρχαίον ρέεθρον άποξηρήναι. 
τον δέ ποταμόν δχετεδσαι το μέσον των όρέων ρέειν. ετι δέ καί 
νυν υπό ΙΙερσέων ο άγκών ουτος τοδ Νείλου ώς άπεργμένος βέη 
έν φυλακησι μεγάλησι εχεται, φρασσόμενος άνά παν έτος- εί 
γάρ έθελήσει ρήξας υπερβήναι ό ποταμός ταύτη, κίνδυνος 
πάση Μέμφι κατακλυσθήναι έστί. ώς δέ τφ Μΐνι τούτω τφ 
πρώτφ γενομένφ βασιλέι χέρσον γεγονένπι το άπεργμένον, τοδτο 
μέν έν αύτφ πόλιν κτίσαι ταύτην ητις νύν Μέμφις καλέεται- 
εστι γάρ καί ή Μέμφις έν τφ στεινφ της Αίγύπτου- έξω
θεν δέ αυτής περιορύξαι λίμνην έκ τοδ ποταμοδ προς βορέην 
τε καί προς έσπέρην (το γάρ προς τήν ήώ αυτός ό Νείλος
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ez a neve az ilyen hajónak), a kő pedig, melyet utána húznak 
•és a mélységben van, igazgatja a hajózást. Ilyen hajók nagy mony- 
nyiségben vannak náluk és némelyik sok ezer talentumot szállít.

Midőn a Nílus a szárazra lép ki, csak a városok látszanak ki 97 
belőle, úgy hogy leginkább az aigaiosi tenger szigeteihez hasonlí
tanak. Egyiptom töhbi része tengerré válik, melyből csak a váro
sok emelkednek ki. Midőn ez történik, nem hajóznak többé a folyam 
medrében, hanem a síkságon át. Ha valaki Naukratisból Mem- 
pliisbe hajózik föl, a hajózás ép a pyramisok mellett vezet ;124 de nem 
•ez a rendes út, hanem a delta hegyétől Kerkasoros városáig. Ha az 
■ember a tengertől és Kanabostól a síkságon áthajózik Naukratisba, 
Antliylla és az úgynevezett Archandros városa mellett halad el.125 
Ezek közül Antliyllára, mely nevezetes város, azt az adót vetették 98 
ki, hogy neki kell szállítani a sarukat az egyiptomi király felesége 
.számára, (s ez azóta van így, mióta Egyiptom perzsa uralom alatt 
van) ;126 a másik város véleményem szerint Danaos vejétől, Arcban- 
Árostól kapta nevét, ki Plithiosnak fia és Achaios unokája volt ! 
mert Archandros városának hívják. Lehetett ugyan más valamely 
Archandros is, de a név bizonyára nem egyiptomi.

Az eddig mondottak saját megfigyeléseimen, önalkotta véle- 99 
ménjeimen és kutatásaimon alapúinak. Innentől kezdve azonban 
hallomás után fogok beszélni az egyiptomi dolgokról. De járul 
hozzá olyan is, a mit magam láttam.

Menésről, Egyiptom első királyáról azt mondják u papok, hogy 
töltésekkel védte megMempliist.127 Az egész vízáram ugyanis a ho
mokos hegység mellett Libya felé folyt ; Menes azonban felülről, 
Memphistől vagy száz stádiumra a délre nyúló ágat töltésekkel meg
szabályozván, a régi medret kiszárította, úgy hogy a folyam csator
nákkal irányítva a hegység között folyik.128 Még ma is nagyon

lozzák a perzsák a Nílusnak ezen ágát, mely töltések által elzárva 
folyik, s minden évben megerősítik. Mert ha a folyam itt áttörve 
kiáradna, egész Memphist árvíz fenyegetné. Midőn tehát Menes, 
az ekő király, ezen elzáró töltések segítségével szárazföldet nyert, 
azt a várost alapította rajta, melyet most Memphisnek neveznek. 
Mert Memphis is a keskeny Egyiptomban fekszik. Körülötte pedig 
a folyamból tavat ásatott északra és nyugatra (keletről ugyanis maga
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άπέργει), τούτο δε τού 'Ηφαίστου το ίρον ίδρύσασθαι έν αύτή,
100 Ιόν μέγα τε καί άςιαπηγητότατον. μετά δέ τούτον κατέλεγον οι 

θέες έκ βύβλου άλλων βασιλέων τριηκοσίων τε καί τριήκοντα 
ούτόματα. έν τοσαύτησι δέ γενεήσι άνθρώπων οκτωκαίδεκα μεν 
Αίθίοπες ή σαν, μία δέ γυνή έπιχωρίη, οί δέ άλλοι άνδρες 
Αιγύπτιοι, τή δέ γυναικί ούνομα ήν, ήτις έβασίλευσε, τό περ 
τή Βαβυλωνίγ], Νίτωκρις- τήν έ'λεγον τιμωρέουσαν άδελφψ, τον 
Αιγύπτιοι βασιλεύοντα σφεων άπέκτειναν, άποκτείναντες δέ ουτω 
έκείνη άπέδοσαν τήν βασι/ηίην, τούτψ τιμωρέουσαν πολλούς 
Αιγυπτίων διαφθειραι δόλψ. ποιησαμένην γάρ μιν οίκημα περί- 
μηκες ΰπόγαιον καινούν τώ λόγψ, νόφ δέ άλλα μηχανάσθαι* 
καλέσασαν δέ μιν Αιγυπτίων τούς μάλιστα μεταιτίους τού φό
νου ηδεε, πολλούς ίστιάν, δαινυμένοισι δέ έπείναι τον ποταμόν 
δι’ αύλώνος κρυπτού μεγάλου, ταύτης μέν πέρι τοσαύτα έ'λεγον, 
πλήν δτι αυτήν μιν, ώς τούτο έξέργαστο, ρίψαι ές οίκημα σπο-

101 δού πλέον, δκως ατιμώρητος γένηται. των δέ άλλων βασιλέων 
ού γάρ έ'λεγον ούδεμίαν έ'ργων άπόδεξιν καί ούδέν είναι λαμ- 
πρότητος, πλήν ενός τού εσχάτου αύτών Μοίριος· τούτον δέ 
άποδέξασθαι μνημόσυνα τού Ηφαίστου τα προς βορέην άνεμον 
τετραμμένα προπύλαια, λίμνην τε ύρύςαι, τής ή περίοδος όσων 
έστι σταδίων ύστερον δηλώσω, πυραμίδας τε έν αυτή οικοδομή- 
σαι, των τού μεγάθεος πέρι όμού αυτή τή λίμνη έπιμνήσομαι. 
τούτον μέν τοσαύτα άποδέξασθαι, τών δέ άλλων ουδένα ούδέν.

102 ΙΙαραμειφάμενος ών τούτους τού επί τούτοισι γενομένου βασι- 
λέος, τφ ο: νομα ήν Σέσωστρις, τούτου μνήμην ποιήσομαι- τον έ'λε
γον οί ίρέες π^ τον  μέν πλοίοισι μακροίσι όρμηθέντα έκ τού Αρ-- 
βίου κόλπου τούς παρά τήν Ερυθρήν θάλασσαν κατοικημένους 
καταστρέφεσθαι, ές δ πλέοντά μιν πρόσω άπικέσθαι ές θάλασσαν 
ουκέτι πλωτήν υπό βραχέων, ένθεύτεν δέ ώς όπίσω άπίκετο ές 
Αίγυπτον, κατάτών ίρέων τήν φάτιν, στρατιήν πολλήν τών . . 
λαβών ήλαυνε οιί'-νής ηπείρου, παν έ'θνος το έμποδών κατα- 
στρεφόμενος. ότέοισι μ&ν /̂υν αύτών άλκίμοισι ένετύγχανε καί δει
νούς γλιχομένοισι περί τής σλευθερίης, τούτοισι μέν στήλας ένίστ
ές τάς χώρας διά γραμμάτων λεγούσας τό τε έωυτοΰ ούνομα καί ' 
τής πάτρης, καί ώς δυνάμι τή έωυτού κατεστρέψατό σφεας· οτεων 
δέ αμαχητί καί εύπετέως παρέλαβε τάς πόλις, τούτοισι δέ ένέγραφε 
έν τήσι στήλησι κατά ταύτά καί τοίσ' άνδρηίοισι τών έθνέων 
γενομένοισι, καί δή καί αιδοία γυναικός προσενέγραφε, δήλα
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a Nilus zárja el) ; azután Hephaistosnak templomot alapító, j benne, 
a nely nagy és igen figyelemre méltó.129 0  utána a papok még más 1 0 0  

háromszázharmincz királynak a nevét olvasták föl nekem egy könyv
ből. Ennyi emberi nemzedékből130 tizennyolcz vaia aithiopiai, egy 
belföldi asszony, a többiek egyiptomiak. Annak a nőnek, a ki uralko
dott, Nitokris volt a neve, mint a babyloninak is. 131 Erről azt beszé
lik, hogy bosszút állott fitestvéréért, a kit az egyiptomiak mint kirá
lyukat meggyilkoltak s azután neki adták át a királyságot ; bosszúját 
pedig úgy töltötte ki, hogy sok egyiptomit fondorlattal megölt. 
Ugyanis egy hosszú földalatti épületet csináltatott, s fölavatás 
ürügye alatt, tényleg pedig mást tervezve, meghívta azokat az egyip
tomiakat, kiket a gyilkosság főokozóinak ismert és nagy számban 
megvendégelte ; a lakomázókra azután nagy rejtek-csatornán rá- 
bocsátotta a folyamot. Ennyit beszélnek róla, hozzáadva még, hogy 
e tette után egy hamuval teli házba rohant, hogy bosszút ne áll
hassanak rajta. Többi királyaiktól semmi nevezetes művet nem 101 
említettek, s nem is volt hírük, az egy utolsónak, Moirisnak kivéte
lével.132 Ez több emlékművet teremtett ; így Hephaistosnak északra 
néző előcsarnokát, 133 továbbá egy tavat ásatott, melynek kerületét 
stádiumokban később fogom megmondani, és pyramisokat építte
tett benne, melyek nagyságáról magával a tóval együtt fogok meg
emlékezni. Ezek voltak az ő művei, míg a többiek semmit sem 
hagytak hátra.

Mellőzvén tehát ezeket, a közvetlen utánuk következő király-102 
ró! emlékszem meg, kinek Sesostris volt a neve. 134 Erről azt mondják 
a papok, hogy az . vab öbölből nagy hajókon kündig va először a 
Yöröstenger mellett lakó népeket igázta le, míg tovavitorlázva 
egy, zátonyok miatt többé nem hajózható tengerbe jutott. Innen 
tehát visszatért Egyiptomba, és a papok előadása szerint nagy had
sereggel vonult át a szárazon, és minden útba eső népet meghódí
tott. Valahány vitéz néppel találkozott, mely erősen ragaszkodott 
szabadságához, azoknak a tartományban emlékoszlopot emelt, be
vésvén a föliratba saját nevét, hazáját s hogy hatalmával igázta 
le őket. A mely városokat azonban küzdelem nélkül és köny- 
nyedén vett be, azoknak is ugyanazt írta fel oszlopaikra, a mit 
a bátor népeknél, de egy női szeméremrészt is vésetett hozzá, je-
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103 βουλόμενος ποιέειν ώς είησαν άνάλκιδες. ταδτα δέ ποιέων διε- 
ςήιε τήν ήπειρον, ές ο εκ της Ασίης ές τήν Εύρώπην διαβάς 
τούς τε Σκύθας κατεστρέψατο καί τούς Θρήικας. ές τούτους δέ 
μοι δοκεει καί προσώτατα άπικέσθαι 6 Αιγύπτιος στρατός· έν 
μέν γάρ τη τούτων ‘/ώρη φαίνονται σταθείσαι αί στήλαι, το δέ 
προσ ωτέρω τούτων ούκέτι. ένθεδτεν δέ έπιστρέψας δπίσω ηιε, 
καί έπείτε έγίνετο επί Φάσι ποταμφ, ούκ έχω το ένθεδτεν 
άτρεκέως είπεΐν είτε αύτός ό βασιλεύς Σέσωστρις άποδασάμενος 
της έωυτού στρατιης μόριον όσον δή αύτοδ κατέλιπε της χώρης. 
οίκήτορας, είτε των τινες στρατιωτέων τη πλάνη αύτοδ άχθε- 

101 σθέντες περί Φάσιν ποταμόν κατέμειναν. φαίνονται μέν γάρ 
έόντες οί Κόλχοι Αιγύπτιοι, νοήσας δέ πρότερον αύτός η άκού- 
σας άλλων λέγω, ως δέ μοι έν φροντίδι έγένετο, είρόμην άμφο- 
τέρους, καί μάλλον οί Κόλχοι έμεμνέατο τών Αιγυπτίων ή οί  ̂
Αιγύπτιοι τών Κόλχων νομίζει·/ δ’ έφασαν οί Αιγύπτιοι της 
Σεσώστριος στρατιης είναι τούς Κόλχους. αύτός δέ είκασα τηδε 
καί ότι μελάγχροές είσι καί ούλότριχες. καί τοδτο μέν ές ούδέν 
ανήκει' είσΙ γάρ καί έτεροι τοιοδτοι- άλλα τοΐσιδε καί μάλλον, 
ότι μούνοι πάντων ανθρώπων Κόλχοι καί Αιγύπτιοι καί Αιθί
οπας περιτάμνονται άπ’ αρχής τα αιδοία. Φοίνικες δέ καί Σύροι 
oí ív τη ΙΙαλαιστίνη καί αύτοί όμολογέοοσι παρ’ Αιγυπτίων 
μερ ίθηκέναι, Σύριοι δέ οί περί Θερμώδοντα καί Παρθένιο·/ i 
ποταμόν καί Μάκρωνες οί τούτοισι άστυγείτονες έόντες από 
Κόλ/χων φασί νεωστ% μεμαθηκέναι. οδτοι γάρ είσι οί περιταμνό- 
μενοι άνθρώπιον μοδνοι, καί ούτοι Αίγυπτίοισι φαίνονται ποιεδντες 
κατά ταύτά. αύτών δέ Αιγυπτίων καί Αίθιόπων ούκ έχω είπεΐν 
όκότεροι παρά τών έτέρω* έξέμαθον άρχαίον γάρ δή τι φαίνεται 
έόν. ώς δέ έπιμισγόμενοι Αιγύπτιο έςέμαθον, μέγα μοι καί τόδε 
τεκμήριο·/ γίνεται" Φοινίκιον όκόσοι τη Έλλάδι έπιμίσγονται, ού
κέτι Αιγυπτίους μιμέονται κατά τα αιδοία, αλλά τών έπιγινομένων ου 

105 περιτάμνουσι τα αιδοία, φέρε νυν καί άλλο εϊπω περί τών Κόλχων, 
ώς Αίγυπτίοισι προσφερέες είσι. λίνον μοδνοι ουτοί τε καί. 
Αιγύπτιοι έργάζονται κατά ταύτά, καί ή ζόη πάσα καί ~ 
γλώσσα έμφερής έστι άλλήλοισι. λίνον δέ τό μέν Κολχικόν
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lezni akarván, hogy gyávák valának. Ilyen tettekkel hatolt át a 103 
szárazon, míg Ázsiából Európába át nem jutván, a skythákat és 
thrákokat leigázta. Véleményem szerint ezeknek földje volt a leg
szélső pont, a meddig az egyiptomi sereg jutott ; mert ezeknek 
országában még látszanak a fölállított oszlopok, raj. k túl tovább 
azonban nem. Innen megfordulva tehát visszatért és eljutott a 
Phasis folyóhoz, a hol nem tudom pontosan megmondani, vájjon 
maga Sesostris király különített-e el seregéből egy részt s hagyta 
ott hátra az ország lakóiul, avagy a katonák bizonyos száma unta-e 
meg a bolyongást és maradt ott a Phasis folyó körül. Mert a kol-104 
chisiak szemlátomást egyiptomiak, s megemlítem, hogy ezt magam 
előbb vettem észre, mintsem másoktól hallottam. Minthogy pedig 
érdeklődtem a dolog iránt, mindkettőjüket megkérdeztem ; s úgy 
találtam, hogy a kolchisiak jobban emlékeznek az egyiptomiakra, 
mint az egyiptomiak a kolchisiakra. Az egyiptomiak azt mondták, 
hogy nézetük szerint a kolchisiak Sesostris seregének egyik részé
től származtak le ; magam meg először abból következtettem, hogy 
barnabőrüek és gyapjashajúak, habár ez mit sem '".zonyít, mert má
sok is vannak ilyenek ; továbbá méginkább abból, hogy az összes em
berek közül csupán a koicliisiak, egyiptomiak és aitliiopiaiak met
szik körül kezdettől fogva nemző tagjukat. Maguk a plioinikiaiak 
és a Palaestinában lakó syrek135 egyaránt bevallják, hogy az egyip
tomiaktól tanulták el. Ellenben a Thermodon és Parthenios folyók 
körül lakó syriaiak, valamint a velük szomszédos makronok180 azt 
mondják, hogy újabban vették át a kolchisiaktól. Mert csak ezen 
emberek között dívik a körülmetszés, s úgy látszik, az egyiptomia
kat utánozzák ; hogy azonban az egyiptomiak és aitliiopiaiak közül 
melyik tanulta el a másiktól, azt nem tudom megmondani. Mert 
már ősi szokásnak látszik, s hogy Egyiptommal közlekedve tanul
ták el, arra nézve nekem a következő bizonyítékom van : ha egy 
phoinikiai ember Görögországgal közlekedik, többé nem utánozza az 
egyiptomiakat nemző tagját illetőleg, s többé nem metszi körül gyer
mekeinek nemző tagját. De most el akarok valamit mondani a 105 
kolcliisiakról, a miben az egyiptomiakhoz hasonlítanak : csupán 
ők és az egyiptomiak készítik a vásznat egy azon módon, valamint 
egész életük és nyelvük is hasonlít egymáshoz. A kolchisi vásznat



υπό ' Ελλήνων Σαρδωνικύν κέκληται, το μέντοι απ’ Αίγυπτου 
10(i άπικνεύμενον καλεεται Αιγύπτιον, αί δε στήλαι τάς ΐστα κατά τάς 

χώρας ό Αίγυπτου βασιλεύς Σεσιυστρις, αί μέν πλεύνες ούκέτι φαί
νονται περιεούσαι, έν δε τη Παλαιστίνη Συρίη αυτός ώρων έούσας 
καί τα γράμματα τα είρημένα ένεόντα καί γυναικός αιδοία, είσί 
δέ καί περί Ίωνίην δύο τύποι έν πέτρησι έγκεκολαμμένοι τούτου 
τού άνδρός, τη τε έκ της Έφεσίης ές Φώκαιαν έρχονται καί τη 
εκ Σαρδίων ές Σμύρνην. εκατέρωθι δέ άνήρ έγγέγλυπται μέγαθος 
πέμπτης σπιθαμής, τη μέν δεξιή χειρί έχων αίκμήν τη δε αρι
στερή τόξα, καί την άλλην σκευήν ωσαύτως· καί γάρ Αίγυπτίην 
καί Αίθιοπίδα έχει' εκ δέ του ώμου ές τον έτερον ώμον διά των 
στηθεων γράμματα ίρά Αιγύπτια διήκει έγκεκολαμμένα, λέγοντα 
τάδε- «έγώ τήνδε τήν χώρην ώμοισι τοίσι έμοΐσι έκτησάμην.» 
οστις δέ καί όκόθεν έστί, ένθαύτα μέν ου δηλοΐ, έτέρωθι δέ 
δεδήλωκε. τα δή καί μετεξετεροι των θεησαμένων Μέμνονος 
εικόνα είκάζουσί μιν είναι, πολλόν της άληθείης άπολελειμμένοι. , 

107 Τούτον δή τον Αιγύπτιον Σέσωστριν άναχωρέοντα καί 
άνάγοντα πολλούς ανθρώπους τών έθνεων τών τάς χώρας κατε- 
στρέψατο, έλεγον οι ίρέες, έπείτε έγίνετο άνακομιζόμενος έν 
Δάφνησι τησι Πηλουσίησι, τον άδελφεύν αυτού, τίρ έπέτρεψε ό 
Σέσωστρις τήν Αίγυπτον, τούτον έπί ξείνια αυτόν καλέσαντα καί 
προς αύτψ τούς παΐδας περινήσαι έξωθεν τήν οίκίην ύλη, περι- 
νήσαντα δέ όποπρήσαι. τον δέ ως μαθειν τούτο, αύτίκα συμβου- 
λεύεσθαι τη γυναικί' καί γάρ δή καί τήν γυναίκα αυτόν αμα 
άγεσθαι- τήν δε οί συμβουλεύσαι τών παίδων έόντων εξ τούς 
δύο έπί τήν πυρήν έκτείναντα γεφυρώσαι το καιόμενον, αυτούς 
0’ έπ’ εκείνων έπιβαίνοντας έκσώζεσθαι. ταύτα ποιήσαι τον Σέσω- 
στριν, καί δύο μέν τών παίδων κατακαήναι τρόπφ τοιούτψ, τούς 

ΙΟδδέ λοιπούς άποσωθήναι αμα τψ πατρί. νοστήσας δέ δ Σέσωστρις 
ές τήν Αίγυπτον καί τισάμενος τον άδελφεόν, τψ μέν όμίλψ 
τον έπηγάγετο τών τάς χώρας κατεστρεψατο, τούτφ μέν τάδε 
έχρήσατο* τούς τε οί λίθους τούς έπί τούτου τού βασιλεος 
κομισθέντας έέ τού 'Ηφαίστου το ίρόν, έόντας μεγάθεϊ περιμή- 
κεας, ούτοι ίσαν οί έλκύσαντες, καί τάς διώρυχας. τάς νύν 
έούσας έν Μίγύπτφ πο^ας ούτοι αναγκαζόμενοι ώρυξαν, 
έποίευ» τε αύκ έκόντες Αίγυπτον, το πριν έούσαν ίππασί- 
μην καί άιΑξευομένην πάσαν, ένδεά τούτων, άπύ γάρ τού
του τού χρόνου Αίγυπτος έούσα πεδιάς πάσα ανιππος καί 
άναμάξευτος γέγονε* αίτιαι δε ,ούτων αί διώρυχες γεγόνασι 
έούσαι πολλαί καί παντοίους τρόπους έχουσαι. κατέταμνε δέ

248  'H P O A O T O r B.



ugyan sardonikusnak nevezik a görögök, 137 míg az Egyiptomból jö
vőt egyiptominak. Azon emlékoszlopok, melyeket ezen országokban |(,íl 
az egyiptomi király, Sesostris, állított föl, már többnyire nem lé
teznek ; de apalsestinai Syriában magam láttam néhányat az emlí
tett felirattal és nőiszeméremtaggal. 138 Ioniában is van két, sziklába 
vésett kepe ez embernek ; egyik az Ephesosból Pliokaiába, másik 
a Sardisból Smyrnába vezető úton. 139 Mindkét helyen egy ötödfél 
rőfnyi nagyságú emberi alak van bevésve ; jobb kezét, jU lándzsát 
tart, baljában egy nyilat, egyéb fegyverzete is egyforma, t. i. egyip
tomi és aithiopiai ; mellén át egyik vállától a másikig bevésett fel
irat vonul át szent egyiptomi betűkben, mely ezt mondja : «Ezt az 
országot saját vállaimmal szereztem meg». Az egyik helyen nem 
mondja meg, hogy kicsoda és honnan való, a másikon azonban 
megmondja. Midőn pedig némelyek, a kik ezt látták, azt gyanítják, 
hogy ez Memnonnak a képe, messze járnak az igazságtól. 140

Ez az egyiptomi Sesostris a papok állítása szerint sok embert 1< >7 
vitt magával hazatértében azon népek közül, melyeket meghódított; 
e midőn visszautazása közben a pelusiai Daphnaiba érkezett, test
vére, a kinek gondjaira Sesostris Egyiptomot bízta, magához liíván 
őt vendégségbe fiaival együtt, palotáját kívül körülvette farakások
kal s ezeket fölhalmozva meggyujtotta. 141 Mikor ezt a király észre
vette, rögtön tanácskozott feleségével, a kit szintén magával vitt ; 
és ez azt tanácsolta neki, hogy hat fia közül kettőt a tűzre fektetve 
hidalja' át a máglyát, hogy így maguk azokon át tovalépve meg
menekülhessenek. Sesostris így is cselekedett, s két^ia ilyetén mó
don odaégett, a többi pedig atyjukkal együtt megmenekült. Sesos- 1()8 

tris ezután visszatért Egyiptomba és bosszút állott testvérén.
A tömeget, melyet a meghódított országokból magával hozott, a 
következőkép használta föl : azon rendkívüli nagyságú köveket 
melyeket ez a király Hephaistos templomához szállított, nekik kel-i 
lett hurczolniok ; az Egyiptomban most található összes csatorná
kat nekik kellett ásniok, s akaratuk ellenére Egyiptomot, melyben 
eddig mindenütt lehetett lovagolni és kocsikázni, e tulajdonságok
tól megfosztották. Mert ezen időtől fogva Egyiptomban, habár 
egészben véve sík föld, lovagolni és kocsikázni nem lehet. Oka ennek 
az a sok csatorna, mely minden irányban szétágazik. Az orszá-
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τού δε εΐνεκα τήν χώρην ό βασιλεύς' όσοι τών Αιγυπτίων μή 
έπί τώ ποταμώ έκτηντο τάς πόλις άλλ’ άναμέσους, ουτοι, όκως 
τε iforíot 6 ποταμός, σπανίζοντες όδάτων, πλατυτέροισι έχρέωντ» 

109 τοϊσι πόμασι, εκ φρεάτων χρεώμενοι. τούτων μέν δή εινεκα 
κατετμήθη ή Αίγυπτος, κατανεΐμαι δέ τήν χώρην Αίγυπτίοισι 
απασι τούτον ελεγον τον βασιλέα, κληρον ίσον έκάστφ τετρά
γωνον διδόντα, καί από τούτου τάς προσόδους ποιήσασθαι, 
έπιτάξαντα άποφορήν έπιτελέειν κατ’ ενιαυτόν, εί δέ τίνος τού 
κλήρου ό ποταμός τι παρέλοιτο, έλθών αν προς αυτόν έσήμαινε 
το γεγενημένον' ό δέ έπεμπε τούς επισκεψομένους καί άναμετρή- 
σοντας όσιο έλάσσων ό χώρος γέγονε, όκως τού λοιπού κατά 
λόγον της τεταγμένης άποφορής τελέοι. δοκέει δέ μοι ένθεύτεν 
γεωμετρίη εύρεθεΐσα ές τήν Ελλάδα έπανελθεϊν πόλον μέν 
γάρ καί γνώμονα καί τα δυώδεκα μέρεα τής ήμέρης παρά 
Βαβυλωνίων έμαθαν οι Έλληνες.

in ó

110 Βασιλεύς δέ ουτος δή μούνος Αιγύπτιος Αίθιοπίης ήρξε, 
μνημόσυνα δέ έλίπετο προ τού'Ηφαιστείου ανδριάντας. λίθινους 
δύο μέν τριήκοντα πηχέων, έωυτόν τε καί τήν γυναίκα, τούς 
δέ παΐδας έόντας τέσσερας είκοσι πηχέων έκαστον' τών δή ό 
ιρεύς τού 'Ηφαίστου χρόνιο μετέπειτα πολλίρ Λαρεΐον τον Πέρ- 
σην ου περιείδε ίστάντα εμπροσθε ανδριάντα, φας ού οί πεποι- 
ήσθαι έργα οίά περ Σεσώστρι τφ Αίγυπτίψ* Σέσωστριν μέν γάρ 
άλλα τε καταστρέψασθαι έθνεα ούκ έλάσσω εκείνου καί δή 
καί Σκύθας, Λαρεΐον δέ ού δυνασθήναι Σκύθας έλεΐν ουκων 
δίκαιον είναι ίστάναι εμπροσθε τών εκείνου αναθημάτων μη ούκ 
ύπερβαλλόμενον τοϊσι έργοισι. Λαρεΐον μέν νυν λέγουσι προς 
ταύτα συγγνώμην ποιήσασθαι.

%
111 Σεσώστριος δέ τελευτήσαντος έκδέςασθαι ελεγον τήν βασι- 

ληίην τον παΐδα αυτού Φερών, τον άποδέςασθαι μέν ουδεμίαν 
στρατηίην, συνενειχθήναι δέ οί τυφλόν γενέσθαι διά τοιόνδε πρήγ- 
μα. τού ποταμού κατελθόντος μέγιστα δή τότε έπ’ οκτωκαίδεκα 
πήχεας, ώς υπερέβαλε τάς άρούρας, πνεύματος έμπεσόντος 
κυματίης ό ποταμός έγένετο' τον δέ βασιλέα λέγουσι τούτον 
άτασθαλίη χρησάμενον, λαβόντα αιχμήν βαλεΐν ές μέσας τάς 
δίνας τού ποταμού, μετά δέ αύτίκα καμόντα αυτόν τούς όφθαλμούς



got pedig azért szelte föl a király, mert azok az egyiptomiak, kik 
városaikat nem a folyam mentén, hanem az ország közepén építet
ték, midőn a folyam leapadt, vizszükségben szenvedve sós vizet ittak, 
melyet kutakból merítettek. Ezért csatornázták tehát Egyiptomot.
A hagyomány szerint ez a király az országot az összesegyiptomiak 109 
között felosztotta és kinek-kinek egyforma nagyságú és négyszög
alakú földrészt adott ; innen húzta jövedelmét is, a melyből a parancs 
szerint évenként adót fizetett. 142 Ha valakinek földrészéből a folyam
valamit elszakított, az illető eljött hozzá és bejelentette a dolgot. 0  pe
dig elküldött embereket, kik a földet megvizsgálták és fölmérték, 
hogy mennyivel lett kisebbés hogy jövőben adója kisebb birtoka sze
rint vettessék ki. Azt hiszem, ezért találták föl a földmérést és innen 
jutott Görögországba ; mert a napórát, az óramutatót és a napnak 
felosztását tizenkét részre a babyloniaktól vették át a görögök.

Ez az egyiptomi király volt az egyetlen, ki Aithiopia fölött HO· 
uralkodott s emlékül Hephaistos temploma előtt kőszobrokat ha
gyott hátra ;143 kettőnek, a magáénak és feleségének, nagysága har- 
mincz rőf, négy fia pedig mindegyik húsz rőf. 144 Sok idővel később 
Hephaistos papja nem engedte meg, hogy a perzsa Dareios előttük 
állítsa fel szobrát, s azt mondta, hogy ő nem vitt olyan tetteket 
véghez, a minőket az egyiptomi Sesostris ; mert Sesostris nem keve
sebb népet igázott le, mint ő, azonkívül pedig a skytliákat is ; 
Dareios azonban a skythákat nem bírta legyőzni ; nem volpa tehát 
méltányos, ha annak a királynak fogadalmi ajándékai elö'tt állana 
az övé, a ki amazt tettekben nem multa fölül. Azt mondják, hogy 
Dareios ezért nem neheztelt.

Sesostris halála után a papok szavai szerint fia, Pheron, vette át 111 
a királyságot. 145 Ez nem viselt semmiféle háborút, mert megvakult, 
s ez a következő dolog mirtt történt meg vele. A folyam szokatla
nul tizennyolcz rőf magasságra dagadt föl, elárasztotta a földeket, 
és egy szélvész kitörésére hullámokat vert föl. Ekkor, mint mondják, 
ez a király féktelenségében lándzsát dobott a folyam örvényének 
közepébe, de e tette után rögtön megvakult. 143 Tíz évig volt így 
világtalan ; a tizenegyedik évben jóslat érkezett Buto városából, 
hogy a büntetés ideje lejárt és újra látni fog, ha olyan asszonynak 
vizeletével mossa meg szemeit, ki csupán férjével aludott és más
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τυφλωθήναι. δέκα μεν δή Ιτέα είναι μιν τυφλόν, ένδεκάτψ 3ε 
Ιτεϊ άπικέσθαι οί μαντήιον έκ Βουτους πόλιος ώς έξήκει τε οί 
ο χρόνος της ζημίης καί άναβλέψει γυναικός ούρψ νιψάμενος 
τους όφθαλμούς, ήτις παρά τον έωυτής άνδρα μοΰνον πεφοί- 
τηκε, άλλων άνδρών έοΰσα άπειρος, καί τον πρώτης της έωυτοΰ 
γυναικός πειράσθαι, μετά δέ, ώς ουκ άνέβλεπε, έπεςης πασέων 
πειράσθαι- άναβλέψαντα δε συναγαγείν τάς γυναίκας των έπει- 
ρήθη, πλήν η της τψ ουρψ νιψάμενος άνέβλεψε, ές μίαν πόλιν, 
η νυν καλέεται Ερυθρή βώλος- ές ταότην συναλίσαντα υποπρή- 
σαι πάσας συν αυτή τη πόλι. τής δε νιψάμενος τψ ούρψ άνέ
βλεψε, ταότην δέ είχε αυτός γυναίκα, άναθήματα δε αποφυγών 
τήν πάθην των όφθαλμών άλλα τε άνά τα ίρά πάντα τα λόγιμα 
άνέθηκε, καί του γε λόγον μάλιστα άξιόν έστι Ιχειν, ες του 
'Ηλιου τό ίρόν άξιοθέητα άνέθηκε έργα, όβελούς δύο λίθινους, 
ές ενός έόντας έκάτερον λίθου, μήκος μεν έκάτερον πηχέων 
εκατόν, εύρος δέ όκτώ πηχέων.

112 Τούτου δέ έκδέξασθαι τήν βασιληίην ελεγον ανδρα Μεμ- 
φίτην, τψ κατά τήν Ελλήνων γλώσσαν ούνομα ΓΙρωτέα είναι- 
τοΰ νυν τέμενος έστι έν Μέμφι κάρτα καλόν τε καί εύ έσκευ- 
ασμένον, τοΰ 'Ηφαιστείου προς νότον άνεμον κείμενον, περιοι- 
κέουσι δέ τό τέμενος τούτο Φοίνικες Τύριοι, καλέεται δέ ό χώρος 
ούτος ό συνάπας Τυρίων στρατόπεδον. εστι δέ έν τψ τεμένεϊ 
τοΰ ΙΙρωτέος ίρόν τό καλέεται ξείνης Αφροδίτης- συμβάλλομαι 
δέ τοΰτο τό ίρόν είναι Ελένης τής Τυνδάρεω καί τον λόγον 
άκηκοώς ώς διαιτήθη Ελένη παρά Πρωτέι, καί δή καί δτι 
ξείνης Αφροδίτης έπώνυμόν έστι- δσα γάρ άλλα Αφροδίτης ίρά

113 έστι, ούδαμώς ξείνης έπικαλέεται. ελεγον δέ μοι οί ίρέες ίστο- 
ρέοντι τα περί Ελένην γενέσθαι ώδε. Αλέξανδρον άρπάσαντα 
Ελένην έκ Σπάρτης άποπλέειν ές τήν έωυτοΰ- καί μιν, ώς έγέ- 
νετο έν τψ Αίγαίψ, έςώσται άνεμοι έκβάλλουσι ές τό Αιγύπτιον 
πέλαγος, ένθεΰτεν δέ (ου γάρ άνίει τά πνεύματα) άπικνέεται ές 
Αίγυπτον καί Αίγύπτου ές τό νΰν Κανωβικόν καλεύμενον στόμα 
τοΰ Νείλου καί ές Ταριχείας. ήν δέ έπί τής ήιόνος, τό καί 
νΰν έστι, Ήρακλέος ίρόν, ές τό ήν καταφυγών οίκέτης ότευών 
άνθρώπων έπιβάληται στίγματα ίρά, έωυτόν διδούς τψ θεψ, ούκ 
εξεστι τούτου άψασθαι. ο νόμος ουτος διατελέει έών όμοιος τό 
μέχρι έμεΰ άπ’ άρχής. τοΰ ών δή Αλεξάνδρου άπιστέαται θεράπον
τες πυθόμενοί τον περί τό ίρόν εχοντα νόμον, ίκέται δέ ίζόμενοι 
τοΰ θεοΰ κατηγόρεον τοΰ Αλεξάνδρου, βουλόμενοι βλάπτειν αυ
τόν, πάντα λόγον έξηγείυ,ενοι ώς είχε περί τήν Ελένην τε
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férfi még nem érintette, ü tehát először saját nejével próbálta mog ; 
azután pedig, minthogy ennek nem volt eredménye, sorban min
denkinél kísérletet tett, míg szeme világát vissza nem nyerte. Ez
után összegyűjtötte mindazon nőket, kikkel próbát tett, egy városba, 
melyet ma Erythrabolosnak hívnak, kivéve azt a nőt, a kinek vize
letével megmosdva újra látott ; s itt valamennyit fölégette a város
sal együtt. A kinek vizeletétől pedig újra látott, azt feleségül vette. 
Szembajától megszabadúlva, sok emléket ajánlott fel minden neve
zetes templomban, de leginkább azon megtekintésre méltó tárgyak 
érdeméinek említést, melyeket Helios templomában ajánlott fel : 
két obeliszket, mindkettőt egy kődarabból, melyek száz rőfnyi 
hosszúak és nyolcz rőfnyi szélesek.147

Utána, mint mondják, egy memphisi emberre jutott a király- 1J2 
ság, kinek görög nyelven Proteus volt a neve. 148 Ennek szentélye 
Memphisben most is nagyon szép és gazdagon be van rendezve; 
Hephaistos templomától délre fekszik. E szentély körül phoinikiai 
tyrosiak laknak, az egész területet pedig a tyrosiak táborának ne
vezik. Proteus szentélyében van egy templom, melyet az idegen 
Aphrodite templomának neveznek ; sejtelmem szerint azonban ez 
Helenének, Tyndareus leányának a temploma ; mert olyan hírt 
hallottam, hogy Helene Proteusnál tartózkodott, és támogatja e sej
telmet az is, hogy Aphroditének «idegen» a jelzője ;14a mert a hány 
temploma Aphroditének csak van, sehol sem nevezik idegennek. ' 
Helenére vonatkozó kérdezősködésemre a papok a következőt mon-113 
dották : Alexandros elrabolván Helenét Spártából, hazájába hajó
zott ; de midőn az aigaiosi tengerbe jutott, a kedvezőtlen szelek 
az egyiptomi tengerbe hajtották s onnan (mert a szélvész nem 
szűnt meg) Egyiptomba és a Nílusnak ma kanobosi torkolatához160 

és Taricheiaiba érkezett. A parton, a mint még ma is úgy van, 
Heraklesnek egy teiaploma állott ; ha ebben valamely embernek 
menekülő rabszolgája a szent jeleket felveszi s magát az isten oltal
mába ajánlja, senkinek sem szabad hozzá nyúlni. Ez a szokás kez
dettől fogva az én időmig változatlanúl megmaradt. Alexandros 
kísérői tehát megtudván az ezen templomra vonatkozó szokást, 
odahagyták urukat és mint könyörgők leborulván az isten előtt, be
vádolták Alexandrost, hogy ártsanak neki, s a Helenére vonatkozó
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καί τήν ές Μενέλεων άδικίην κατηγόρεον δε ταύτα πρός τε 
τούς ίρέας καί τόν τού στόματος τούτου φόλακον, τφ ούνομα

114 ήν 0ών.ς. άκούσας δε τούτων ό θώνις πέμπει τήν ταχίατην 
ές Μέμφιν παρά ΙΙρωτέα άγγελίην λέγουσαν τάδε, «ήκει ξεινος 
γένος μεν Τευκρός, εργον δε άνόσιον εν τή Έλλάδι έξεργασμένος' 
ξείνου γάρ τού έωυτού έξαπατήσας τήν γυναίκα αυτήν τε ταότην 
άγων ήκει καί πολλά κάρτα χρήματα, υπό ανέμων ές γήν τήν 
σήν άπενειχθείς. κότερα δήτα τούτον έώμεν άσινέα έκπλέειν ή 
άπελώμεθα τά εχων ήλθε;» άντιπέμπει προς ταύτα ό ΙΙρωτεύς 
λέγοντα τάδε, «άνδρα τούτον, δστις κοτέ έστι ανόσια έξεργασμένος 
ξεΐνον τον έωυτού, συλλαβόντες άπάγετε παρ’ εμέ, Τνα είδέω δ

115 τι κοτέ καί λέξει.» άκούσας δέ ταύτα ό Θώνις συλλαμβάνει τον 
Αλέξανδρον καί τάς νέας αυτού κατίσχει, μετά δέ αυτόν τε 
τούτον άνήγαγε ές Μέμφιν καί τήν Ελένην τε καί τά χρήματα, 
προς δέ καί τούς ίκέτας, άνακομισθέντων δέ πάντων, είρώτα τον 
Αλέξανδρον ό ΙΙρωτεύς τίς εϊη καί όκόθεν πλέοι. ό δέ οί καί 
το γένος κατέλεξε καί τής πάτρης είπε το ούνομα, καί δή καί 
τον πλόον άπηγήσατο όκόθεν πλέοι. μετά δέ ό ΙΙρωτεύς είρώτα 
αυτόν όκόθεν τήν Ελένην λάβοι' πλανωμένου δέ τού Αλεξάνδρου 
έν τφ λόγΐ;) καί ού λέγοντος τήν άληθείην, ήλεγχον οί γενόμενοι 
ίκέται, έξηγεύμενοι πάντα λόγον τού άόικήματος. τέλος δέ δή 
σφι λόγον τόνδε έκφαίνει ό Πρωτεός, λέγων ότι «εγώ εί μή περί 
πολλού ήγεύμην μηδένα ξείνων κτείνειν, δσοι υπ’ ανέμων ήδη 
άλ'ολαμφθέντες ήλθον ες χώρην τήν έμήν, εγώ αν σε ύπέρ τού 
Έλληνος έτισάμην, δς, ώ κάκιστε άνδρών, ξεινίων τυχών εργον 
άνοσιώτατον έργάσαο' παρά τού σεωυτού ξείνου τήν γυναίκα 
ήλθες, και μάλα ταύτά τοι ούκ ήρκεσε, άλλ’ άναπτερώσας αυτήν 
οϊχεαι έ'χων έκκλέψας. καί ουδέ ταύτά τοι μούνα ήρκεσε, άλλα 
καί τά οικία τού ξείνου κεραΐσας ήκεις. νύν ών επειδή περί 
πολλού ήγημαι μή ξεινοκτονέειν, γυναίκα μέν ταύτην καί τά χρή
ματα ού τοι προήσω άπάγεσθαι, άλλ’ αυτά εγώ τφ Έλληνι 
ξείνφ φυλάξω, ές δ αν αύτός έλθών εκείνος άπαγαγέσθαι έθέλη· 
αυτόν δέ σε καί τούς σούς συμπλόους τριών ήμερέων προαγο- 
ρεύω έκ τής έμής γής ές άλλην τινά μετορμίζεσθαι, εί δέ μή, 
άτε πολεμίους περιέψεσθαι.»

Ελένης μέν τα'»την άπιξιν παρά Πρωτέα ελεγον οί 
ίρέες γενέσθαι- δοτ set δέ μοι καί Όμηρος τόν λόγον 
τούτον πυθέσθαι- άλλ’ ού γάρ Ομοίως ές τήν έποποιίην



■egész dolgot, a hogyan történt, valamint a Meuelaoson elkövetett 
jogtalanságot elmondották. Ezt pedig a papoknak beszélték el, meg 
ά torkolat őrének, a kit Tkonisnak hívtak. 151 Mikor ezt Thonis meg- j n  
hallotta, rögtön követséget küldött Memphisbe, mely Proteusnak 
A következőt jelentette : «Egy trójai származású ember érkezett meg, 
a ki istentelen dolgot követett el Görögországban ; ugyanis vendég
látó gazdájának feleségét elcsábította, magát pedig a nővel és igen 
sok kincsesei együtt a szelek idehajtották országodba». Erre Proteus 
a következő feleletet izente vissza : «Azt az embert fogjátok meg, 
bárki legyen is ő, ki vendéglátó gazdájával szemben istentelen dől- . 
got követett el, és vezessétek hozzám, hadd halljam, mit fog majd 
mondani». Thonis ennek hallatára megragadta Alexandrost, hajóit 1 1 5  

visszatartotta, azután őt magát, Helenét és a kincseket, valamint 
az esdeklőket Memphisbe vezette. Midőn mindnyájan odajutottak, 
Proteus megkérdezte Alexandrost, hogy ki ő és honnan hajózik.
Az erre megnevezte családját, megmondta hazájának nevét és elő
adta utazását, hogy honnan hajózik. Azután Proteus azt kérdezte 
tőle, hogy honnan vette Helenét ; minthogy azonban Alexandros 
zavartan beszélt és nem mondotta a valót, az esdeklők megczáfol- 
ták s a jogtalanságnak egész történetét előadták. Végre Proteus 
e szavakkal jelentette ki határozatát : «Ha nem tartanám oly nagy 
becsben, hogy egy idegent sem öltem meg, a hányán csak a szelek
től hajtva országomba érkeztek, én vennék bosszút a görögért 
rajtad, entberek leggonoszabbja, ki vendégszeretetre találva, a leg
istentelenebb dolgot követted el. Vendéglátó gazdádnak feleségéhez 
férkőztél ; s ez sem volt elég, hanem őt felizgatva megszökteted és 
magaddal viszed. De még ez sem volt elég, hanem gazdádnak házát · 
kirabolva jösz ide. Habár tehát nagy becsben tartom, hogy idegent 
meg nem ölök, még sem fogom megengedni, hogy ezt a nőt és a 
kincseket olvidd ; azokat én a görög vendéglátó gazda számára meg
őrzőm, míg ő maga el nem jön s elvinni nem akarja. De neked és 
úti társaidnak meghagyom, hogy országomból három nap alatt más- 
valahová menjetek, mert ha nem : ellenség gyanánt fogok veletek 
elbánni ».

így jutott a papok beszéde szerint Helene Proteushoz. Azt 1 lß 
hiszem, hogy Homeros is tudta e dolgot. De minthogy hőskölte-

HERODOTOS. Π . KÖNYV 113— liti. FEJEZET. 255



'UPOAOTOV lì.

ευπρεπής ήν τψ έτέρψ τφ π so έχρήσατο, έκών μετήκε αυτόν, 
δηλώσας ώς καί τούτον έπίσταιτο τον λόγον δήλον δέ κατά 
[γάρ] έποίησε έν Ίλιάδι (καί ούδαμη άλλη άνεπόδισε έωυτόν) 
πλάνην τήν Αλεξάνδρου, ώς άπηνείχθη άγων Ελένην τη τε δ ή 
άλλη πλαζόμενος καί ώς ές Σιδώνα της Φοινίκης άπίκετο. 
έπιμέμνηται δέ αυτού έν Διομήδεος άριστηίη, λέγει δέ τά 
έ'πεα ώδε.

IvS’ εσαν οί πέπλοι παμποίκιλοι, έργα γυναικών 
Σιδονίων, τάς αυτός Αλέξανδρος θεοειδής 
ήγαγε Σιδονίη^εν, έπιπλώς εύρέα πόντον, 
τήν οδόν ήν Ελένην περ άνήγαγεν εύπατέρειαν.

[έπιμέμνηται δέ καί εν Όδυσσείη έν ' τοΐσιδε τοϊσι έ'πεσι.
τοια Διός £υγάτηρ εχε φάρμακα μητιόεντα, 
έσ^λά, τά οί Πολύδαμνα πόρεν Θώνος παράκοιτις 
Αιγυπτίη, τή πλεΐστα φέρει ζείδωρος άρουρα 
φάρμακα, πολλά μεν έσ^λά μεμιγμένα, πολλά' δε λυγρά.

και τάδε έ'τερα προς Τηλέμαχον Μενέλεως λέγει.
Αιγύπτιο μ’ ετι δενρο Άζο'ι μεμαόίτα νίιαΆιχι 

εσχον, έπε'ι ου σοιν ερεξα τεληέισας έκατόμβα;.]

έν τοότοισι τοίαι έ'πεσι δηλοϊ δτι ήπίστατο τήν ές Αίγυπτον 
Αλεξάνδρου πλάνην ομουρέει γάρ ή Συρίη A ίγ ύπτιο, οί δέ

117 Φοίνικες, τών έστι ή Σιδών, έν τη Συρίη οίκέουσι. κατά ταύτα 
δέ τά έ'πεα καί τόδε [το χωρίον] ουκ ήπιστα αλλά μάλιστα 
δηλοϊ δτι ουκ Όμήρου τά Κύπρια έ'πεά έστι άλλ’ άλλου τινός. 
έν μέν γάρ τοϊσι Κυπρίοισι είρηται ώς τριταϊος έκ Σπάρτης 
Αλέξανδρος άπίκετο ές το 'Ίλιον άγων Ελένην, εύαέι τε πνεύ- 
ματι χρησάμενος v j\  θαλάσση λείη* έν δέ Ίλιάδι λέγει ώς 
έπλάζετο άγων αυτή

118 Όμηρος μέν νυν καί τά Κύπρια έ'πεα χαιρέτω. είρομένου 
δέ μευ τους [ρέας εί μάταιον λόγον λέγουσι οί Έλληνες 
τά περί Ίλιον γενέσθαι ή ου, εφασαν προς ταύτα τάδε, 
ίστορίησι φάμενοι είδέναι παρ’ αυτού Μενέλεω" έλθεϊν μέν 
γάρ μετά τήν 'Ελένης αρπαγήν ές τήν Τευκρίδα γην Ελλήνων 
στρατιήν πολλήν βοηθεύσαν Μενέλεω, έκβάσαν δέ ές γήν 
καί ίδρυθεϊσαν τήν στρατιήν πέμπειν ές το Ίλιον αγγέλους, 
σόν δέ σφι ιέναι καί αύτον Μενέλεων τούς δ’ έπείτε εσελθειν
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menyébe nem illett úgy, mint a másik hagyomány, melyet használt, 
eldobta ; mindazonáltal jelezte, hogy ezt a történetet is ismeri. 
Kiviláglik ez abból, hogy az Iliásban megénekelte (és sehol máshol 
nem hazudtolja meg magát) Alexandrosnak bolyongását, mikép 
hányódott, mikor Helenét elvitte, másfelé barangolva, és hogy a 
phoinikiai Sidonba is eljutott. Megemlékezik erről a Diomedes 
vitézkedésében,152 midőn így szól :

Ott vaia tarka köpeny-tömeg, asszony-nép keze műve,
Sidoni termékek, miket a deli, isteni Paris 
Vitt el Sidonból, ide tartván tengeri írtján,
A mikoronn a nemes Helenét elhozta magával.

Az Odysseiában is megemlékezik róla e versekben :
Ily sikerű szere volt a Zeus-nemzette leánynak.
Üdvös, m it neki Thon felesége, kegyes Polydamna 
Egyiptomban adott, hol a legtöbb gyógyfüvet adja 
A búzatermő föld, mind vészest, mind pedig üdvöst.

És hasonlókép beszéli ezt Menelaos Telemachosnak :

Még Egyiptomban tartottak az istenek édes 
Földemtől, ki tökéletes áldozatot nem ajánltam.

E szavakkal észrevéteti, hogy ő tudott Alexandrosnak Egyip
tomban való bolyongásáról.123 Mert Syria Egyiptommal határos; a 
plioinikiaiak pedig, a kik Sidon urai, Syriában laknak. E versek és 117 
ez (a hely) kétségtelenül elárulják, ho_gy nem Homeros írta a 
Kypriát,154 hanem valaki más. A Kypriában ugyanis az van mondva, 
hogy Alexandros harmadnap érkezett Ilionba, mikor Spártából 
Helenét elvitte, mert kedvező volt a szél és a tenger is csendes ; az 
Iliasban pedig azt mondja, hogy sokáig bolyongott vele.

S ezzel hagyjuk el Homerost és a Kypria nevű hőskölteményt. í 18 
De midőn a papoktól kérdeztem, vájjon a görögök üres beszédet 
mondanak-e Ilionról, avagy nem, azt felelték rá, hogy kutatásaik 
alapján magától Menelaostól tudják a dolgot. Mert Helene elrab
lása után nagy görög hajóhad ment a trójai földre Menelaosnak 
segíteni. Kikötvén a szárazon és tábort ütvén, követeket küldöttek 
Ilionba, s velők ment maga Menelaos is. Midőn a városba bemen -

17 ' .

HERODOTOS. II. KÖNYV 116—118. FEJEZET.

H erodotos.



ΉΙΌΛΟΤΟΓ Β.

ές το τείχος, άπαιτέειν Ελένην τε καί τά χρήματα τά οί οίχετο 
κλέψας Αλέξανδρος, τών τε άδικημάτων δίκας αίτέειν- τούς δε 
Τευκρούς τον αυτόν λόγον λέγε'ν τότε καί μετέπειτα, καί ομνύντας 
καί άνωμοτί, μή μέν έχε ον Ελένην μηδέ τα έπικαλεύμενα 
χρήματα, άλλ’ είναι αυτά πάντα έν Αίγυπτο;), καί ουκ αν δικαίως 
αυτοί δίκας υπέχειν τών [Ιρωτεύς ό Αιγύπτιος βασιλεύς έχει. οί δε 
Έλληνες καταγελάσθαι δοκέοντες ύπ’ αυτών ουτω δή έπολιόρκεον, 
ές 8 έξείλον έλοΰσι δέ το τείχος ώς ούκ έφαίνετο ή Ελένη, 
άλλα τον αυτόν λόγον τώ λόγφ τψ προτέρι» έπυνθάνοντο, ούτω 
δή πιστεόσαντες τώ πρώτω οί Έλληνες αυτόν Μενέλεων άπο-

11!» στέλλουσι παρά ΙΙρωτέα. άπικόμενος δέ δ Μενέλεως ές τήν 
Αίγυπτον καί άναπλώσας ές τήν Μέμφιν, είπας τήν άληθείην 
τών πρηγμάτων, καί ξεινίων ήντησε μεγάλων καί Ελένην άπα- 
θέα κακών άπέλαβε, προς δέ καί τά έωυτού χρήματα πάντα, 
τυχών μέντοι τούτων έγένετο Μενέλεως άνήρ άδικος ές Αιγυ
πτίους. άποπλέειν γάρ όρμημένον αυτόν ίσχον άπλοΐαι” έπειδή 
δέ τούτο έπί πολλόν τοιούτον ήν, έπιτεχνάται πρήγμα ουκ όσιον- 
λαβών γάρ δύο παιδία άνδρών έπιχωρίων έντομά σφεα έποίησε. 
μετά δέ ώς έπάιστος έγένετο τούτο έργασμένος, μισηθείς τε 
καί διωκόμενος οϊχετο φεύγων τήσι νηυσί έπί Αιβύης" το ένθεύ- 
τεν δέ όκου έτι έτράπετο, ουκ ειχον είπεΐν Αιγύπτιοι, τούτων 
δέ τά μέν Εστορίησι έφασαν έπίστασθαι,. τά δέ παρ’ έωυτοίσι 
γενόμενα άτρεκέως έπιστάμενοι λέγειν.

120 ϊαύτα μέν Αιγυπτίων οί ίρέες έλεγον* έγώ γέ τφ λόγω τώ 
περί Ελένης λεχθέντι καί αυτός προστίθεμαι, γάδε έπιλεγό- 
μενος, εί ήν Ελένη έν Ίλίφ, άποδοθήναι αν αυτήν τοΐσι Έλ- 
λησι ήτοι έκόντος γε ό άέκοντος Αλεξάνδρου, ου γάρ δή ουτω 
γε φρενοβλαβής ήν ό Πρίαμος ουδέ οί άλλοι οί προσήκοντες 
αυτφ, ώστε τοΐσι σφετέροισι σώμασι καί τοΐσι τέκνοισι καί τή 
πόλι κινδυνευειν έβούλοντο, όκως Αλέξανδρος Ελένη συνοικέη. 
εί δέ τοι καί έν τοΐσι πρώτοισι χρόνοισι ταύτα ,έγίνωσκον, έπεί 
πολλοί μέν τών άλλων Τρώων, όκότε συμμίσγοιεν τοΐσι Έλ- 
λησι, άπώλλυντο, αυτού δέ Πριάμου ουκ έστι οτε ού δύο 
ή τρεις ή καί έτι πλέους τών παίδων μάχης γινομένη  ̂ άπέθνη- 
σκον, εί χ ^  τι τοΐσι έποποιοΐσι χρεώμενον λέγειν, τούτων 
δέ τοιούτων συμβαινόντων έγώ μέν έλπομαι, εί καί αυτός 
Πρίαμος συνίίκεε Ελένη, άποδούναι αν αυτήν τοΐσι Αχαιοΐσι, 
μέλλοντά γε δή τών παρεόντων κακών απαλλαγή σεσθαι. οϋ μέν 
ουδέ ή βασιληίη ές Αλέξανδρον περιήιε, ώστε γέροντος Πριάμου

258
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tek, visszakérték Helenét és a kincseket, melyeket Aiexandros 
orozva elvitt, és elégtételt követeltek a jogtalanságért. De a tró
jaiak akkor is, meg később is ugyanazt mondották, esküvel meg a 
nélkül is, hogy sem Helene, sem a bűnös kincsek nincsenek náluk, 
hanem mind Egyiptomban vannak, s nem igazság, hogy ők adjanak 
elégtételt azért, a mi Proteusnál, Egyiptom királyánál van. De a 
görögök azon hiszemben, hogy csak gúnyolják őket, addig ostro
molták a várost, míg be nem vették. Mikor pedig a falak bevétele 
után sem tűnt elő Helene, hanem ugyanazt hallották, a mit előbb, 
csak akkor hittek a görögök az első beszédnek, és magát Menelaost 
küldötték Proteushoz. Menelaos tehát Egyiptomba érkezvén, föl-119 
hajózott Memphisbe, s elmondván a való tényállást, nagy vendég
szeretetben részesült, és Helenét, kit semmi baj nem ért, vissza
kapta, azonfelül összes kincseit is. De bár így bántak vele, Mene
laos mégis igazságtalan volt az egyiptomiak iránt. Tovahajózásában 
kedvezőtlen szelek gátolták, s minthogy ez sokáig tartott, a kö
vetkező istentelen tettet gondolta ki : belföldi embereknek két 
gyermekét elvette és föláldozta. Mikor e tette kitudódott, meggyű
lölték és üldözték ; futva menekült hajóin Libyába ; hogy innen 
azután hová fordult, azt az egyiptomiak nem tudták megmondani.
E történetet állításuk szerint részben kutatások alapján tudják, 
részben pedig pontosan mondhatják, mert náluk történt.

Ezt beszélték az egyiptomi papok, s a Helenére vonatkozó tör- 1 2 0  

ténetet magam is elhiszem ; de hozzáteszem a következőt : ha 
Helene Ilionban lett volna, visszadták volna a görögöknek, akár 
akarja Aiexandros, akár nem. MertPriamos bizonyára nem volt eszte
len, valamint a többi rokonok sem, hogy saját életüket, gyermekei
ket és a várost veszedelembe döntsék, csak azért, hogy Aiexandros 
Helenével együtt élhessen. S ha talán az első időben így gondol
kodtak is, midőn sok más trójai elveszett, valahányszor a görö
gökkel összecsaptak, s nem volt csata, melyben magának Priamos- 
nak két vagy három vagy még több fia el ne esett volna, ha ugyan 
lehet valamit hinni a költőknek : — ilyen körülmények között azt 
hiszem, még ha maga Priamos élt is volna Helenével, visszaadja a 
görögöknek, csak hogy kiszabaduljon a bajból. Továbbá nem is 
Alexandrosra jutott volna a királyság, hogy Priamos aggkora
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έόντος επ’ έκείνφ τά πρήγματα είναι, άλλα Έκτωρ καί πρεσβύτερός 
καί ανήρ εκείνου μάλλον έών εμελλε αυτήν Πριάμου άποθανόντος 
παραλάμψεσθαι, τον ου προσήκε άδικέοντι τφ άδελφεφ έπιτράπειν, 
καί ταύτα μεγάλων κακών δι’ αυτόν συμβαινόντων ίδίη τε αυτώ 
καί τοίσι άλλοισι πάσι Τρωσί. άλλ’ ου γάρ είχον Ελένην άποδού- 
ναι, ουδέ λέγουσι αύτοισι τήν άληθείην έπίστευον οί Έλληνες, ώ 
μέν εγώ γνώμην άποφαίνομαι, του δαιμόνιου παρασκευάζοντο 
οκως πανωλεθρίη απολυμένοι καταφανές τούτο τοίσι άνθρώποισι 
ποιήσωσι, ώς τών μεγάλων άδικημάτων μεγάλαι είσί καί αί τι- 
μωρίαι παρά τών θεών, καί ταϋτα μέν τή έμοί δοκέει είρηται. 

1121 Πρωτέος δέ έκδέςασθαι τήν βασιληίην 'Ραμψίνιτον έλεγον, 
ος μνημόσυνα έλίπετο τα προπύλαια τα προς έσπέρην τετραμ- 
μένα του Ηφαιστείου, άντίους δέ τών προπυλαίων Ιστησε 
ανδριάντας δύο, έόντας το μέγαθος πέντε καί είκοσι πηχέων, 
τών Αιγύπτιοι τον μέν προς βορέω έστεώτα καλέουσι θέρος, 
τον δέ προς νότον χειμώνα' καί τον μέν καλέουσι θέρος, τούτον 
μέν προσκυνέουσί τε καί εύ ποιέουσι, τον δέ χειμώνα καλεόμε- 

η) νον τα εμπαλιν τούτων έ'ρδουσι. πλούτον δέ τούτφ τφ βασιλέι 
γενέσθαι αργύρου μέγαν, τον ούδένα τών ύστερον έπιτραφέντων 
βασιλέων δύνασθαι υπερβαλέσθαι ουδ’ εγγύς έλθειν. βουλόμενον 
δέ αυτόν έν ά.σφαλείη τα χρήματα θησαυρίζειν οίκοδομέεσθαι 
οίκημα λίθινον, του τών τοίχων ένα ές τό εςω μέρος τής οίκίης 
έχε ív. τον δέ εργαζόμενον έπιβουλεύοντα τάδε μηχανάσθαι, τών 
λίθων παρασκευάσασθαι ενα έξαιρετόν είναι έκ του τοίχου 
ρηιδίως καί ΰπό δύο άνδρών καί υπό ενός, ώς δέ έπετελέσθη 
τό οίκημα; τον μέν βασιλέα θησαυρίσαι τα χρήματα έν αύτφ' 
χρόνου δέ περιιόντος τον οικοδόμον περί τελευτήν του βίου έόντα 
άνακαλέσασθαι τούς παίδας (είναι γάρ αυτώ δύο), τούτοισι δέ άπη- 
γήσασθαι ώς εκείνων προορέων, όκως βίον αφθονον έχωσι, τεχνά- 
σαιτο οίκοδομέων τον θησαυρόν του βασιλέος' σαφέως δέ αύτοΐσι 
πάντα έζηγησάμενρν τά περί τήν έςαίρεσιν του λίθου δούναι τα 
μέτρα αυτού, λέγον*». ώς ιαύτα διαφυλάσσοντες ταμίαι τών βα- 
σιλέος χρημάτων έσονται. καί τον μέν τελευτήσαι τον βίον, τούς 
δέ παίδας αυτού ουκ ές μακρήν έργου έχεσθαι, έπελθόντας δέ 
επί τά βασιλήια νυκτός καί τον λίο-ον έπί τφ οίκοδομήματι 
ανευρόντας ρηιδίως μεταχειρίσασθαι καί τών κρημάτων πολλά 

β) έξενείκασθαι. ώς δέ τυχεΐν τον βασιλέα άνοίςαντα τό οί
κημα, θωυμάσαι ίδόντα τών χρημάτων καταδεά τά άγγήια, 
ουκ έχειν δέ δντινα έπαιτιάται, τών τε σημάντρων έόντων 
σόων καί τού οικήματος κεκληιμένου. ώς δέ αυτφ καί δίς
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miatt δ rá várt volna a hatalom, hanem Hektóira, ki nálánál idő
sebb vaia és sokkal méltóbb arra, hogy Priamos halála után azt 
ittvegye ; s nem is illett volna, hogy bűnös testvérének engedje át, 
mikor miatta neki magának is, meg a többi összes trójaiaknak is 
•sok bajt kellett kiállaniok. Ok tehát nem bírták visszaadni Hele- 
nét ; s bár igazat mondtak, nem hittek nekik 3  görögök, mert -  
hogy nézetemet kimondjam — az isten úgy rendezte el, hogy vég
pusztulással tönkrejutva az nyilvánvalóvá tegyék emberiség előtt, 
hogy nagy bűnöket nagy büntetéssel' sújtanak az istenek. Ez a 
felfogásom a dologra vonatkozólag. 155

Pro teustól szavaik szerint Rhampsinitos vette át a királyságot, 1511 ] 21 

ki Hephaistos templomának nyugatra néző előcsarnokát hagyta 
hátra emlékül ; az előcsarnokkal szemben pedig két szobrot emelt, 
melyek huszonöt rőfnyi magasak ; s ezek közül az egyiptomiak az 
északra esőt nyárnak, a délre esőt pedig télnek nevezik. A melyi
ket nyárnak nevezik, az olőtt leborúlnak és jól bánnak vele ; a 
félnek nevezettel szemben ennek az ellenkezőjét teszik. E király- a 
nak hír szerint nagy gazdagsága volt, melyet egy utána következő 
király sem tudott felülmúlni, sem megközelíteni. Minthogy pedig 
kincseit biztonságban akarta megőrizni, egy kő-palotát épített, 
melynek egyik fala házának külső határául szolgált s az építész a 
következő tervet hajtotta végre benne : egy követ úgy helyezett el, 
hogy azt a falból két ember vagy egy is könnyen kiveliette. Mikor 
a palota elkészült, a király odahordatta kincseit. Idő folytán az 
építész halálos ágyán magához hívatta fiait (mert kettő volt neki!, 
s elmondotta nekik, hogy értök való gondoskodásában, csakhogy 
bőségben élhessenek, milyen tervvel építette föl a királynak kincs
tárát ; megmagyarázott nekik világosan mindent, a kőnek kivevé- 
sére vonatkozólag megadta a méreteket és megmondta, hogy eze
ket szem előtt tartva, a királynak sáfárjai lesznek. Ő azután meg
halt, fiai pedig nem sok idő múlva munkához láttak ;. bementek 
éjjel a királyi lakba s az épületben g követ könnyen megtalálván, 
kivették és sok kincset elhordták. Á'örtént egyszer, hogy a király ß 
az épületet fölnyitotta és csodálkozva látta, hogy az edényekben 
kevesebb a kincs ; de nem volt kit gyanúsítani, mert a pecsétek sér
tetlenek valának és az épület be volt zárva. Mikor pedig kétszer,
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καί τρις άνοιξαν τι αίεί έλάσσω φαίνεσθαι τα /ρήματα (τούς γάρ· 
κλέπτας ουκ άνιέναι κεραΐζοντας), ποιήσαι μιν τάδε · πάγας προσ- 
τάςαι εργάσασ&αι καί ταύτας περί τα άγγήια έν τοΐσι τα χρή
ματα ένήν στήσαι. των δέ φωρών ώσπερ έν τφ προ τού χρόνιμ 
έλθόντων κτ ί έσδόντος τού ετέρου αυτών, έπεί προς το αγγος 
προαήλθε, ίθέως τή πάγη ένέχεσθαι. ώς δέ γνώναι αυτόν έν οάμ 
κακώ ήν, ίθ-έως καλέειν τον άδελφεόν καί δηλούν αυτψ τα παρε- 
όντα, καί κελεύειν τήν ταχίστην έσδύντα . άποταμείν αυτού τήν κε
φαλήν, οκως μή αυτός όφθείς καί γνωριστείς ος είη προσαπολέση 
κάκείνον. τφ δε δόςαι εΰ λέγε’ν, καί ποιήσαί μιν πεισθ-έντα ταύτα, 
καί καταρμόσαντα τον λίθον .πιέναι επ’ οίκου, φέροντα τήν κεφα- 

y) λήν τού άδελφεού. ώς δέ ήμερη έγένετο, έσελθόντα τον βασιλέα 
ές το οίκημα έκπεπλήχθαι όρέοντα το σώμα τού φωρός έν τή. 
πάγη άνευ τής κεφαλής έόν, το δέ οίκημα άσινες καί ούτε έσο- 
δον ούτε έκδυσιν ουδεμίαν έχον. άπορεόμενον δέ μιν τάδε ποιήσαι' 
τού φωρός τον νέκυν κατά τού τείχεος κατακρεμάσαι, φυλάκους 
δέ αυτού καταστήσαντα έντείλασθαί σφι, τον αν ίδωνται άποκλαύ- 
σαντα ή κατοικτισάμενυν, συλλαβόντας άγειν προς εωυτόν. άνα- 
κρεμαμένου δέ τού νέκυος τγν μητέρα δεινώς φέρειν, λόγους δέ 
προς τον περιεόντα παίδα ποιευμένην προστάσσειν αύτψ, οτεφ. 
τρόπιο δόναται, μηχανάσθαι δκως τό σώμα τού άδελφεού καταλύ- 
σας κομιεΐ' εί δέ τούτων άμελήσει, διαπειλέειν αυτήν ώς έλθούσα. 

δ j προς τον βασιλέα μηνύσει αυτόν εχοντα τά χρήματα, ώς δέ χαλε- 
πώς έλαμβάνεπο ή μήτηρ τού περιεόντος παιδός καί πολλά πρός 
αυτήν λέγων ουκ έπειθε, έπιτεχνήσασθαι τοιάδε μιν. ονους κατα- 
σκευσάμενον καί άσκούς πλήσαντα οίνου επιθείναι επί τών β'νων 
καί έπειτα έλαύνειν αυτούς, ώς δέ κατά τούς φυλάσσοντας ήν τον 
κρεμάμενον νέκυν, έπισπάσαντα τών άσκών δύο ή τρεις ποδεώνας 
αυτόν λύειν άπαμμένους' ώς δέ έρρεε ό οίνος, τήν καφαλήν μιν 
κόπτεσθαι μεγάλα βοώντα ώς ούκ εχοντα πρός όκοίον τών όνων 
πρώτον τράπηται. τούς δέ φυλάκους ώς ίδεϊν πολλόν ρέοντα 
τόν οίνον, συντρέχειν ές τήν οδόν άγγήια έχοντας, καί τον 
έκκεχομένον οίνον συγκομίζειν έν κέρδεϊ ποιευμένους' τόν δέ 
διαλοιδορέεσθαϊ πάσι οργήν προσποιεύμενον, παραμυθευμένων 
δέ αυτόν τών φυλάκων χρόνιο πρηΰνεσθαι προσποιέεσθαι καί ύπί- 
εσθαι τής οργής, τέλος δέ έςελάσαι αυτόν τους ό'νους έκ τής 
οδού καί κατασκευάζειν. ώς δέ λόγους τε πλέους έγγίνεσθαι, 
καί τινα καί σκώψαι μιν καί ές γέλωτα προαγαγέαθαι, έπιδούναι 
αύτοίσι τών άσκών ένα' τούς δέ αυτού ώσπερ είχον κατακλιθέν- 
τας πίνειν διανοέεσθαι, καί εκείνον παραλαμβάνειν καί κελεύειν



háromszor fölnyitva mindig kevesebbnek tűnt fel a kincs (a tolva
jok ugyanis nem hagytak föl a lopással), a következőkép cselekedett: 
hálókat készíttetett, és azokat az edények körül állíttatta fel, 
melyekben a kincsek valának. A tolvajok szokásuk szerint eljöt
tek, s mikor egyikök belopózva az edényhez közeledett, rögtön a 
hálóba került. Átlátta, hogy milyen bajba jutott ; azonnal odahívta 
testvérét, feltárta előtte a dolgot és meghagyta neki, hogy gyorsan 
belopózva vágja le fejét, nehogy mindkettőjüket elveszítse, ha meg
látják és felismerik, hogy kicsoda ő. Ez úgy találta, hogyjól beszól ; 
engedelmeskedett s úgy cselekedett; majd visszaillesztve a követ, 
haza ment, de magával vitte testvére fejét.157 Mikor a nap felvirradt, γ 
a király bement az épületbe ; de megrémült, mikor a hálóban feje 
nélkül ott találta a tolvajnak testét ; ellenben az épület sértetlen 
vaia és se bejárást, se kijárást nem lehetett látni. Tanács híjában 
így tett : a tolvajnak holttestét kifüggesztette a falon, őröket állí
tott mellé, meghagyva nekik, hogy a kit siránkozni és szánakozni 
látnak, azt fogják meg és vigyék hozzá. Minthogy azonban a holt
test kifüggesztése miatt az anya nagy fájdalmat érzett, tanácsko
zott még életben levő fiával és meghagyta neki, hogy bármikép, 
de eszelje ki, miképen vehetné le és hozhatná el testvére holttestét ; 
mert ha nem igyekszik, azzal fenyegette, hogy a»királyhoz megy 
és följelenti, hogy nála vannak a kincsek. Mikor az anya életben 8 

evő fiát keményen megszidta és sok beszéd után sem engedett, ez a 
következő tervet gondolta ki : fölszerelte szamarait, borral telt 
tömlőket rakott rájuk és azután elhajtott velük. Mikor a felfüg
gesztett holttest őreihez ért, kihúzva két vagy három tömlőnek lelogó 
végét feloldotta ; s midőn kiömlött a bor, fejét verte és nagyokat ordí
tott, mintha nem tudná, melyik szamárhoz forduljon előbb.
A mint az őrök a sok bort folyni látták, edényekkel szaladtak az útra 
és nyereségnek tartották, hogy a kifolyt borból valamit megment
hetnek. 0  azonban haragot mutatva szidta őket. Mikor az őrök 
vigasztalták, lassanként úgy látszott, hogy szelídül és alábbhagy 
haragjával, végre pedig maga hajtotta el a szamarakat és csinált 
rendet. Mikor azután nagy beszédbe eredtek vele és egyikük tréfá
val nevetésre is bírta, odaajándékozott nekik egy tömlőt. Erre azok 
letelepedve, inni szándékoztak és közrefogva őt is felszólították,
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μετ’ εωυτών μΐΛαντα συμπίνειν · τον δέ πεισθήναί τε δή καί κα- 
ταμείναι. ώς δε μ tv παρά την πόσιν αιλοφρόνως ήσπάζοντο, έπι- 
δούναι αυτοΐσι καί άλλον των ασκών δαψιλέι δε τω ποτψ χρηαα- 
μένους τούς φυλάκους όπερμεθυσθήναι καί κράτη θέντας όπό τού 
ύπνου αυτού ένθα περ επινον κατακοιμηθήναι. τον δε, ώς πρόσω 
ήν τής νυκτός, τό τε σώμα τού άδελφεού καταλύσαι καί των φυλά
κων έπί λύμη πάντων ςυρησαι τάς δεξιάς παρηίδας, έπιθέντα δε 
τον νέκυν έπί τούς όνους άπελαύνειν επ’ οίκου, έπιτελέσαντα τη 

*  ̂μητρί τα προσταχθέντα. τον δε βασιλέα, ώς αύτώ άπηγγέλθη τού 
φωρύς ό νέκυς έκκεκλεμμένος, δεινά ποιεειν · πάντως δέ βουλόμε- 
νον εύρεθήναι όστις κοτέ είη ό ταύτα μηχανεόμενος, ποιήσαί μιν 
τάδε, έμοί μεν ού πιστά, τήν θυγατέρα τήν έωυτοϋ κατίσαι έπ’ 
οικήματος, έντειλάμενον πάντας τε ομοίως προσδέκεσθαι, καί πριν 
συγγενέσθαι, άναγκάζειν λέγειν αυτή ό τι δή έν τω βίω έργα στα· 
αυτψ σοφώτατον καί δ νοσιώτατον ■ δς δ’ αν άπηγήσηται τά περί 
τον φώρα γεγενημένα, τούτον συλλαμβάνειν καί μή άπιέναι εξω. 
ώς,δέ τήν παΐδα ποιεειν τά έκ τού πατρός προσταχθεντα, τον φώρα 
πυθόμενον τών εινεκα ταύτα επρήσσετο, βουλή θέντα πολυτροπίη 
τού βασιλέος περιγενέσθαι ποιεειν τάδε’ νεκρού προσφάτου άπο- 
ταμόντα έν τω ώμω τήν χεΐρα Ιεναι αυτόν ε'χοντα αυτήν υπό 
τω ιματίφ ' έσελθόντα δέ ώς τού βασιλέος τήν θυγατέρα καί 
είρωτεόμενον τά περ καί οί άλλοι, άπηγήσασθαι ώς άνοαιώ- 
τατον μεν είη «ργασμένος ότε τού άδελφεού έν τω θησαυρώ 
τού βασιλέος όπό πάγης άλόντος άποτάμοι τήν κεφαλήν, σοφώτα
τον δέ ότι τούς φυλάκους καταμεθύσας καταλόσειε τού άδελφεού 
κρεμάμενον τον νέκυν. τήν δε ώς ήκουσε άπτεσθαι αυτού, τον δέ 
φώρα έν τφ σκότεϊ προτείναι αυτή τού νεκρού τήν χεΐρα" τήν δέ 
έπιλαβομένην εχειν, νομίζουσαν' αυτού έκείνου τής χειρος άντέ- 
χεαθαι* τον δέ φώρα προέμενον αυτή οίχεσθαι διά θυρέων φεό- 

ζ ) γοντα. ώς δέ καί ταύτα ές τον βασιλέα άνηνείχθη, έκπεπλήχθαι 
μέν έπί τή πολυφροσύνη τε καί τόλμη τού ανθρώπου, τέλος δέ 
διαπέμποντα ές πάσας τάς πόλις έπαγγέλλεσθαι άδείην τε διδόντα 
καί μεγάλα υποδεκόμενον έλθόντι ές όψιν τήν έωυτού. τον δέ 
φώρα πιστεόσαντα έλθεΐν προς αυτόν, Ταμψίνιτον δέ μεγάλως 
θωυμάσαι, καί οί τήν θυγατέρα ταύτην συνοικίσαι ώς πλεΐστα 
έπισταμένφ ανθρώπων* Αιγυπτίους μέν γάρ τών άλλων προκεκρί- 
σθαι, εκείνον δέ Αιγυπτίων.

122 Μετά δέ ταύτα ελεγόν τούτον τον βασιλέα ζωόν καταβήναι κάτω 
ές τόν οί Έλληνες "Άιδην νομίζουσι είναι, καί κεΐθι συγκυβεόειν



liogy maradjon velük és igyék. 0  tehát'engedett és ott maradt. 
Mikor pedig az ivásnál barátságosan enyelegtek vele, egy második 
tömlőt is odaajándékozott nekik. A bőséges ital élvezetében az 
őrök teljesen leitták magukat és az álomtól elnyomva, ott, a hol 
ittak, elaludtak. 0  pediga késő éjben leoldotta testvére holttestét és 
az őröknek gyalázatul valamennyinek lenyírta jobb arczát, 158 s a 
holttestet a szamarakra tevén, haza hajtott s így anyja parancsát vég
rehajtotta. A király, mikor bejentették neki, hogy a tolvaj holttestét ε 
ellopták, nagyön megharagudott; de mert mindenkép rá akart jönni, 
hogy ki volt a terv kigondolója, állítólag a következőkép cseleke
dett, én azonban mesebeszédnek tartom. Leányát egy bordély
házba adta s megparancsolta, hogy mindenkit egyaránt fogadjon, 
de mielőtt lefeküdnék, bírja rá őket annak elmondására, hogy 
miféle legokosabb és legistentelenebb dolgot követtek el életük
ben ; a ki azután a tolvajra vonatkozó dolgot fogja elbeszélni, azt 
fogja meg és ne engedje ki. Mikor a leány apja parancsát tel
jesítette és a tolvaj megtudta, miért teszi ezt, furfangban túl 
akarván tenni a királyon, a következőkép cselekedett : egy friss 
holttestnek levágta válláról a kezét és köpenye alatt elvitte ; mikor 
a királynak leányához bement, és ez őt úgy kikérdezte, mint a 
többieket, elbeszélte, hogy legistentelenebb tette az volt, mikor 
a királynak kincstárában hálóba került testvérének fejét le
vágta, — a legokosabb pedig, mikor az őröket lerészegítvén, a 
felfüggesztett holttestet leoldotta. A leány ennek hallatára megra
gadta. De a tolvaj a setéiben a holttestnek kezét nyújtotta felé ; s ő 
azt fogta meg azon kiszemben, hogy a tolvaj kezét tartja. A tolvaj 
tehát azt ott hagyta és futva távozott az ajtón. Mikor a királynak ζ 
ezt is megjelentették, elszörnyűködött az ember okosságán és 
vakmerőségén ; végre minden városban kihirdette követeivel, hogy 
az illető biztonságban lesz és nagy ajándékot kap, há előtte meg
jelen. A tolvaj bízva ígéretében, megjelent, és Ehampsinitos 
nagyon megcsodálta, majd leányát adta neki, mint legokosabb 
embernek ; mert az egyiptomiakat többre becsülte a többi embe
reknél, őt azonban az egyiptomiaknál is.

Ezután azt mondják e királyról, hogy elevenen szállt le oda 1 2 2  

a hol a görögök az alvilágot gondolják, s hogy ott koczkát játszva
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τή Δήμητρι, καί τα μέν νικάν αυτήν τά δέ έσσούσθαι ύπ’ αυτής, 
καί μιν πάλιν άπικέσθαι δώρον Ιχοντα παρ’ αυτής χειρόμακτρον 
χρύσεον* από δέ τής ‘Ραμφινίτου καταβάσιος, ώς πάλιν άπίκετο, 
όρτήν δή άνάγειν Αιγυπτίους εφασαν, τήν καί εγώ οίδα έτι καί ές 
έμέ έπιτελέοντας αυτούς- ού μέντοι ει γε διά ταΰτα όρτάίίουσι εχο> 
λέγειν. φάρος δέ αύτημερόν έξυφήναντες οί ίρέες κατ’ ών εδησαν 
ενός έωυτών μίτρη τούς οφθαλμούς, άγαγόντες δέ μιν Ιχοντα το 
φάρος ες οδόν φέρουσαν ές ίρον Δήμητρος αυτοί απαλλάσσονται 
Οπίσω- τον δέ ίρέα τούτον καταδεδεμένον τούς οφθαλμούς λέγουσι 
υπό δύο λύκων άγεσθαι ες το ίρον τής Δήμητρος άπέχον τής πό- 
λιος είκοσι σταδίους, καί αύτις Οπίσω Ικ τού ίρού άπάγειν μιν

123τ°ΰ? λύκους ές τώυτό το χωρίον. τοίσι μεν νυν ύπ’ Αιγυπτίων λεγο- 
μένοισι χράσθω οτεω τα τοιαύτα πιθανά έστι- έμοί δέ παρά πάντα 
τον λόγον ΰποκέεται δτι τά λεγάμενα ύπ’ έκαστων ακοή γράφω, 
άρχηγετεύειν δέ των κάτω Αιγύπτιοι λέγουσι Δήμητρα καί Διόνυ
σον. πρώτοι δέ καί τόνδε τον λόγον Αιγύπτιοί εϊσι οί είπόντες, ώς 
ανθρώπου ψυχή άθάν .τός έστι, τού σώματος δέ καταφθίνοντος ές 
άλλο ζώον αίεί γινόμενον έσδύεται, έπεάν δέ πάντα περιέλθη τά. 
χερσαία καί τά θαλάσσια καί τά πετεινά, αύτις ές ανθρώπου 
σώμα γινόμενον έσδύνει, τήν περιήλυσιν δέ αυτή γίνεσθαι έν τρισ- 
χιλιοισι ετεσι. τούτψ τψ λόγφ εΐσί οΐ Ελλήνων έχρήσαντο, οι μέν 
πρότερον οί δέ ύστερον, ώς ίδίψ έωυτών έόντι* τών έγώ είδώς τά 
ούνόματα ού γράφω.

124 Μέχρι μέν νυν 'Ραμφινίτου βασιλέος είναι έν Αιγύπτιο πάσαν 
εύνομίην έ'λεγον καί εύθηνέειν Αίγυπτον μεγάλως, μετά δέ τούτον 
βασιλεύσαντά σφεων Χέοπα ές πάσαν κακότητα έλάσαι. κατα- 
κληίσαντα γάρ μιν πάντα τά ίρά πρώτα μέν σφεας θυσιέων του- 
τέων άπέρςαι, μετά δέ έργάζεσθαι έωυτώ κελεύειν πάντας Αιγυ
πτίους. τοίσι μέν δή άποδεδέχθαι έκ τών λιθοτομιέων τών. 
έν τψ Αραβίψ ορεϊ, έκ τουτέων ελκειν λίθους μέχρι τού 
Νείλου* διαπεραιωθέντας δέ τον ποταμόν πλοίοισι τούς λί
θους έτέροισι έ'ταςε έκδέκεσθαι καί προς το Λιβυκόν καλεύ- 
μενον όρος, προς τούτο ελκειν. έργάζοντο δέ κατά δέκα μυριά
δας ανθρώπων αίεί τήν τρίμηνον έκάστην. χρόνον δέ έγγενέσθαι 
τριβομένψ τψ λεψ δέκα έ'τεα μέν τής οδού κατ' ήν είλκον 
τούς λίθους, τήν Ιδειμαν εργον έόν ού πολλψ τεψ έ'λασσον τής 
πυραμίδος, ώς έμοί δοκέειν- τής μέν γάρ μήκος είσί πέντε στά- 
διοι. εύρος δέ δέκα όργυιαί, ύψος δέ, τή όψηλοτάτη έστι αυτή 
έωυτής, οκτώ όργυιαί, λίθου τε ςεστού καί ζψων έγγεγλυμμένων 
ταύτης τε δή τά δέκα Ιτέα γενέσθαι καί τών έπί τού λόφου
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Demeterrel, majd nyert, majd vesztett, s hogy újra visszatérvén, 
egy arany törülközőt kapott tőle ajándékba.16" Rhampsinitos leszál
lása és visszatérte óta ülik az egyiptomiak azt az ünnepet, melyről 
tudom, hogy még az én időmben is megtartják ; de nem mondha
tom meg, vájjon ezért ünneplik-e csakugyan. Aznap ugyanis a, 
papok köpenyt szőnek, egyiküknek a szemét szalaggal bekötik 
és a köpenybe burkolva elvezetik a Demeter templomához vezető 
útra ; maguk pedig visszatérnek. Szavaik szerint ezt a papot, kinek 
szemei be vannak kötve, két sakál viszi Demeternek a várostól 
húsz stadiumnyira fekvő templomába, és a sakálok a templomból 
ismét visszahozzák ugyanarra a helyre.160 Az egyiptomiak beszédét 12.?. 
higgye el rz, a ki előtt az ilyen valószínű. Nekem az én egész elő
adásomban az aczélom, hogy mindenkinek szavait meghallgassam és 
leírjam. Az egyiptomiak szerint az alvilágban Demeter és Dionysos 
uralkodnak ; az egyiptomiak vallották egyszersmind legelőször 
azt a tant, hogy a lélek halhatatlan, a meghalt testből egy más 
állatba költözik, s ha már minden szárazföldi, tengeri és szárnyas 
állaton átvándorolt, ismét egy született ember testébe tér vissza ; 
ez a körülvándorlás pedig háromezer évig tart. E tant a görögök 
közül többen vallották, némelyek előbb, mások később, mintha 
saját maguké volna. Nevüket azonban, bár tudom, nem mon
dom meg. 161

Rhampsinitos királyig, a mint beszélték, Egyiptomban teljes 12-t- 
igazságosság uralkodott és Egyiptom nagyon virágzott ; de utána 
Cheops királysága alatt minden rosszra forclúlt.162 Minden templo
mot bezáratott és az áldozatokat beszüntette ; azután minden egyip
tomira ráparancsolt, hogy neki dolgozzék ; egy résznek ki volt 
jelölve, hogy az arab hegység kőbányáiból a Nílusig húzzák a 
köveket ; másoknak meghagyta, hogy a folyamhoz szállított köve
ket átvegyék és az úgynevezett lybiai hegységig húzzák ; és száz
ezer ember dolgozott mindig, három havonként fölváltva. A nép
nek sanyargatása közben tíz év alatt készült el az út, melyen át a 
köveket húzták, oly munka, mely nézetem szerint nem sokkal ki
sebb, mint a pyramis ; mert hosszúsága öt stadium, szélessége tíz 
öl, magassága pedig, a hol a legmagasabb, nyolcz öl, sima kőből és 
bevésett alakokkal. Tíz évig tartott tehát ez, és azon domb körül



2 6 8 H P O A O T O r  l ì .

επ' ού έστάσι αί πυραμίδες, των ύπό γην οικημάτων, τά; έποιέετο 
θήκας έωυτφ έν νήσψ, διώρυχα τού Νείλου έσαγαγών. τη δέ 
πυραμίδι αυτή χρόνον γενέσθαι είκοσι ετεα ποιευμένη, τη; έστι 
πανταχη μέτωπον έκαστον οκτώ πλέθρα έούση; τετραγώνου καί 
ύψος ίσον, λίθου δε ζεστού τε καί αρμοσμένου τα μάλιστα* ούδεί;

125 χών λίθων τριήκοντα ποδών έλάσσων. έποιήθη δε ώδε αυτή ή 
πυραμίς, αναβαθμών τρόπον, τάς μετεξέτεροι κρόσσας οί δψ βωμί- 
δας όνομάζουσι. τοιαότην το πρώτον έπείτε έποίησαν αυτήν, ηειρον 
τούς επίλοιπους λίθους μηχανησι ξύλων βραχέων πεποιημένησι, 
χαμάθεν μέν επί τον πρώτον στοίχον τών αναβαθμών άείροντες* 
δκως δέ άνιοι 6 λίθος επ’ αυτόν, ές έτέρην μηχανήν ετίθετο έστε- 
ώσαν επί τού πρώτου στοίχου, άπύ τούτου δέ επί τον δεύτερον 
εΐλκετο στοίχον επ’ άλλης μηχανής* δσοι γάρ δή στοίχοι ήσαν 
τών αναβαθμών, τοσαΰται καί μηχάναί ήσαν, είτε καί τήν αυτήν 
μηχανήν έούσαν μίαν τε καί εύβάστακτον μετεφόρεον επί στοίχον 
έκαστον, δκως τον λίθον έξέλοιειν λελέχθω γάρ ήμΐν έπ’ άμφό- 
τερα, κατά περ λέγεται, εξεποιήθη δ’ ών τά άνώτατα αυτής πρώτα, 
μετά δέ τά έχόμενα τούτων έξεποίευν, τελευταία δέ αυτής τα έπί- 
γαια καί τά κατωτάτω έξεποίησαν. σεσήμανται δέ διά γραμμάτων 
Αιγυπτίων εν τη πυραμίδι δσα ές τε συρμαίην καί κρόμμυα καί 
σκόροδα άναισιμώθη τοΐσι έργαζομένοισι* καί ώς εμέ εύ μεμνήσθαι 
τά ο έρμηνεύς μοι επιλεγόμενος τά γράμματα έφη, εξ'ακόσια καί 
χίλια τάλαντα αργυρίου τετελέσθαι* εί δ’ έστι ουτω εχοντα ταύτα, 
κόσα οίκος άλλα δεδαπανήσθαί έστι ες τε σίδηρον τώ έργάζοντο, 
καί αιτία καί έσθήτα τοΐσι έργαζομένοισι ; όκότε χρόνον μεν οίκοδό- 
μεον τά έργα τον εϊρημένον, άλλον δέ, ώς έγώ δοκέω, έν τώ τού; 
λίθους εταμνον καί ήγον καί το ύπό γήν όρυγμα έργάζοντο, ούκ

126 ολίγον χρόνον, ές τούτο δε έλθεΐν Χέοπα κακότητο; ώστε χρημά 
τωρ δεόμενον τήν θυγατέρα τήν έωυτού κατίσαντα έπ’ οικήματος 
προστάξαι πρήσσεσθαι άργύριον όκόσον δή τι* ού γάρ δή τούτο γε 
ελεγον τήν δέ τά τε ύπύ τού πατρος ταχθέντα πρήσσεσθαι,. ίδίη δέ 
καί αυτήν διανοηθήναι μνημήιον καταλιπέσθαι, καί τού έσιόντο; 
προς αυτήν έκάστου δέεσθαι δκως άν αύτη ενα λίθον έν τοΐσι ερ· 
γοισι δωρέοιτο. έκ τούτων δέ τών λίθων έφασαν τήν πυραμίδα οίκο- 
δομηθήναι τήν έν μέσω τών τριών έστηκυΐαν, έμπροσθε τής μεγά
λης πυραμίδας, τής έστι το κώλον έκαστον δλου καί ήμίσεο; 
πλέθρου.

Βασιλεύσαι δέ τον Χέοπα τούτον Αιγύπτιοι ελεγον πεντήκοντα 
ετεα, τελευτήσαντος δέ τούτου έκδέξασθαι τήν βασιληίην τον άδελ- 
φεύν αυτού Χεφρήνα* καί τούτον δέ τψ αύτφ τρόπψ διαχράσθα- τφ



végzett munka, a melyen a pyramisok állanak, meg a föld alatti 
épületek, a melyeket maga számára sírboltul épített a szigeten, a 
Nilus egy csatornáját vezetvén bele. 163 Magának a pyramisnak építése 
húsz évig tartott ; ez a pyramis négyszögű, mindegyik oldala nyolcz 
plethron, nagysága szintén annyi, síma és igen jól összeillesztett 
kövekből, és egy kó'nek a nagysága sem kisebb harmincz lábnál. 164 

Maga a pyramis lépcsőzet módjára készült, s e lépcsőket némelyek 125 
sarkoknak, mások fokozatoknak hívják. Mikor a pyramis első lépcső- 

, zete elkészült, a többi köveket rövid fahasábokból készült gépekkel 
emelték föl. Először a földről a lépcsők első sorára húzták ; mikor 
pedig a kő rajta volt, egy másik gépre tették, mely az első soron 
állt, és innen a másik géppel húzták a második sorra. Mert a hány 
lépcsősor volt, ugyanannyi vaia a gép is, vagy pedig ugyanazt 
az egy gépet, mely könnyen vaia hordható, minden egyes som  föl
vitték, hogy a követ fölemelje. Mert el akarom mondani mind a 
két eljárást, a mint azt elbeszélték. Először tehát a legfelső részeket 
készítették el, utána az alantabb levőket és utoljára a földet érintő 
és legalsó lépcsőket. A pyramison egyiptomi betűk jelzik, hogy 
mennyi retket, vöröshagymát és foghagymát fogyasztottak el a 
munkások ; s ha jól emlékszem, hogy mikép olvasta el nekem a 
tolmács a szavakat, ezerhatszáz ezüst talentumot költöttek rá. De ha 
úgy áll a dolog, mennyit kellett még költeni vasra, a melylyel dol
goztak, meg a munkások eledelére és ruházatára, ha valóban a már 
említett ideig dolgoztak a művön ? S az sem volt nézetem szerint 
kevés idő, mialatt a köveket vágták, vonszolták, és a földalatti árkon 
dolgoztak. Cheopsnak gonoszsága annyira ment, hogy pénzre szó- 126- 
rúlva, saját leányát bordélyházba adta és meghagyta, hogy bizonyos 
pénzösszeget szerezzen mert azt nem mondták meg, hogy 'meny
nyit. A leány megszerezte az atyjától kívánt összeget ; de maga szá
mára is szándékozván emléket hátrahagyni, minden hozzá betérőt 
megkért, hogy e műhöz egy követ ajándékozzon neki. A hagyomány 
szerint ezen kövekből épült a három pyramis közül aközépütt'álló, 
a nagy pyramis előtt, melynek mindegyik oldala másfél plethron.165

Az egyiptomiak szavai szerint ez a Cheops ötven évig ural-127 
kodott, halála után pedig testvére, Chephren166 örökölte a király
ságot, s ez ugyanoly módon iárt el más dolgokban, mint előde, még
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έτέρφ τά τε άλλα καί πυραμίδα ποίησα'., ές μεν τα εκείνου μέτρα 
ουκ άνήκουσαν ταύτα γάρ ών καί ημείς έμετρήσαμεν. ούτε γάρ 
ύπεστι οικήματα οπό γην, ούτε έκ τού Νείλοο διώρυξ ήκει ές 
αυτήν ώσπερ ές τήν έτέρην ρέουσα’ δι’ οίκοδομημένοο δέ αύλώ- 
νος έσω νήσον περιρρέει, έν τη αυτόν λέγουσι κέεσθαι Χέοπα. 
όποδείμας δε τον πρώτον δόμον λίθου Αίθιοπικού ποικίλου, τεσ- 
σεράκοντα πόδας ύποβάς 'της έτέρης το μέγαθος,' έχομένην της 
μεγάλης οικοδόμησε, έστάσι δέ επί λόφου του αυτού άμφότεραι, 
μάλιστα ές εκατόν πόδας υψηλού, βασιλεύσαι δέ έλεγον Χε- 
φρηνα ες καί πεντήκοντα έτεα.

128 Ταΰτα ές τε καί εκατόν λογίζονται έτεα, έν τοΐσι Αίγυπτίοισί 
τε πάσαν είναι κακότητα καί τά ιρά χρόνου τοσούτου κατακληι- 
σθέντα ουκ άνοιχθηναι. τούτους υπό μίσεος ου κάρτα θέλουσι 
Αιγύπτιοι Ονομάζειν, άλλα καί τάς πυραμίδας καλέουσι ποιμένος 
Φιλίτιος, δς τούτον τον χρόνον ένεμε κτήνεα κατά ταύτα τά χωρία.

129 Μετά δέ τούτον βασιλεύσαι Αίγυπτου Μυκερΐνον έλεγον 
Χέοπος παΐδα, τφ τά μέν τού πατρδς έργα άπαδεϊν, τον δέ τά 
τε Ιρά άνοΐςαι καί τον λεών τετρυμένον ές το έσχατον κακού 
άνείαι προς έργα τε καί θυσίας, δίκας δε σφι πάντων βασιλέων 
δικαιοτάτας κρίνειν. κατά τούτο μέν νυν το έργον απάντων δσοι 
ήδη βασιλέες έγένοντο Αιγυπτίων αίνέουσι μάλιστα τούτον τά 
τε άλλα γάρ μιν κρίνειν ευ, καί δή καί τφ έπιμεμφομένφ έκ 
της δίκης παρ’ έωυτού διδόντα άλλα άποπιμπλάναι αυτού τον 
θυμόν, έόντι δέ ήπίφ τφ Μυκερίνφ κατά τούς πολιήτας καί 
ταύτα έπιτηδεύοντι πρώτον κακών άρξαι τήν θυγατέρα άποθα- 
νούσαν αυτού, τήν μούνόν οί είναι έν τοΐσι οίκίοισι τέκνον. 
τον δέ ύπεραλγήσαντά τε τφ περιεπεπτώκεε πρήγματι, καί βου- 
λόμενον περισσότερόν τι τών άλλων θάψαι τήν θυγατέρα, ποιή- 
σασθαι βούν ξυλίνην κοίλην, καί έπειτα καταχρυσώσαντά μιν 
ταύπην έσω έν αυτή θάψαι ταύτην δή τήν άποθανούσαν θυγα-

130 τέρα, αυτή ών ή βούς γη ουκ έκρύφθη, άλλ’ έτι καί ές έμέ ήν 
φανερή, έν Σάι μέν πόλι έούσα, κειμένη δέ έν τοΐσι βασιλη- 
ίοισι έν οίκήματι άσκημένφ· θυμιήματα δέ παρ’ αύτη παντοΐα 
καταγίζουσι άνά πάσαν ήμέρην, νύκτα δέ εκάστην πάννυχος 
λύχνος παρακαίεται. άγχού δέ τής βοδς ταύτης έν άλλφ οίκή- 
ματι εικόνες τών παλλακέων τών Μυκερίνου εστάσι, ως έλε
γον οί έν Σάι πόλι ίρέες* έστάσι μέν γάρ ξύλινοι κολοσ
σοί, έούσαι αριθμόν ώς είκοσι μάλιστά κη, γυμναί έργασμέ- 
ναι· αιτινες μέντοι είσί, ουκ έχω είπεΐν πλήν ή τά λεγόμενα.

270 'HPOAOTOV Β.
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abban is, hogy egy pyramist épített, de ez a másiknak nagyságával 
nem ért föl ; mert ezt is megmértem. 187 Nincsenek ugyanis helyiségei 
a föld alatt, nem megy belé csatorna a Nílusból, mint a másikba, 
mely egy épített árkon át egy sziget körül vezet, s itt fekszik sza
vaik szerint maga Cheops. Az első' emeletet tarka aithiopiai kőből 
építette ; magassága azonban negyven lábbal kisebb a másikénál, 
s ilyen nagyságban építette a nagy mellé. Mind a kettő ugyanazon 
a dombon áll, körülbelül száz lábnyi magaslaton. Chephren szavaik 
szerint ötvenhat évig uralkodott.

Százhat év múlt el tehát, mialatt az egyiptomiak mindenféle 1 

bajt szenvedtek ; s ennyi idő alatt nem nyíltak meg a bezárt temp
lomok. 108 A gyűlölet miatt e királyokat nem is igen akarják az egyip
tomiak említeni ; sőt a pyramisokat is Philitis pásztorról nevezik, 
a ki abban az időben e vidéken legeltette marháit. 109

Utána, niint mondják, Mykerinos, Cheopsnak fia, lett Egyiptom 129 
királya. 170 Atyjának tettei nem voltak ínyére, a templomokat fölnyí- 
totta, s a legnagyobb nyomorba taszított népet dolgára és az áldo
zatokhoz engedte ^valamennyi király közülő hozta a legigazságosabb 
ítéleteket, s e tekintetben, a hány király csak volt Egyiptomban, 
inindannyiok közül őt magasztalják leginkább ;mertnemcsak jól ítélt 
minden ügyben, hanem az ítélet miatt panaszkodónak még a sa
játjából is adott, csakhogy haragját lecsendesítse. Ennek a Mykeri- 
íosnak, ki oly szelíd volt a polgárok iránt, és javukat annyira szivén 
íordta, azzal kezdődött a baja, hogy a leánya meghalt, a ki egyet- 
en gyermeke volt palotájában. Nagy fájdalmában, mely őt így suj- 
;otta, és különben is másoknál rendkivülibb módon akarván elte
metni leányát, fából egy üres tehenet készíttetett, azután meg- 
iranyoztatta, és abba temette el meghalt leányát. 171 Magát a tehenet 130 
íem ásták el földbe ; még az én időmben is látható volt Sais váró
dban, a hol a királyi udvarban egy díszes épületben fekszik. Miu- 
lennap égetnek el mellette mindenféle füstölő szereket, s minden 
íjjel ég mellette egy lámpa egész éjen át. E tehénhez közel állanak 
így másik épületben Mykerinos ágyasainak képei, a mint azt Sais 
árosában a papok mondották ; 172 mert fából készült óriások álla- 
lak ott, számszerint vagy húsz, meztelenül kidolgozva. 173 De hogy 
:ik ezek, azt nem mondhatom meg, csak azt, a mit már említettem.

*4;
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131 oí δέ τινες λέγουσι περί τής βοός ταύτης καί τών κολοσσών τόνδι 
τον λόγον, ώς Μυκερΐνος ήράσθη τής έωυτού θυγατρός καί έπειττ 
έμίγη οί άεκούση· μετά δέ λέγουσι ώς ή παις άπήγςατο οπό άχεος 
ό δέ μιν έ'θαψε έν τή βο'ί ταύτη, ή δέ μήτηρ αυτής τών άμφιπόλον. 
τών προδουσέων τήν θυγατέρα τφ πατρί άπέταμε τάς χείρας, και 
νυν τάς εικόνας αύτέων είναι πεπονθοίας τά περ αί ζωαί έ'παθον, 
ταύτα δέ λέγοοσι φλοηρέοντες, ώς εγώ δοκέω, τά τε άλλα καί δή 
καί τά περί τάς χείρας τών κολοσσών ταότα γάρ ών καί ημείς 
ώρώμεν δτι οπό χρόνου τάς χείρας άποβεβλήκασι, αϊ έν ποσί αυ-

132τέων έφαίνοντο έούσαι έ'τι καί ές εμέ. ή δέ βούς τά μέν άλλα κα- 
τακέκροπται φοινικέφ εί'ματι, τον αυχένα δέ καί τήν κεφαλήν φαί- 
νει κεχρυσωμένα παχέι κάρτα χρυσφ· μεταςύ δέ τών κερέων ό του 
ήλιου κύκλος μεμιμημένος επεστι χρύσεος. Ιστι δέ ή βοΰς ουκ 
ορθή άλλ’ έν γοόνασι κειμένη, μέγαθος δέ δση περ μεγάλη βοΰς 
ζωή. έκφέρεται δέ έκ του οικήματος άνά πάντα ετεα, έπεάν τύ- 
πτωνται Αιγύπτιοι τον ουκ ονομαζόμενον θεόν υπ’ έμεΰ επί τοιούτφ 
πρήγματι- τότε ών καί τήν βουν έκφέρουσι ές το φώς· φασί γάρ 
δή αυτήν δεηθήναι του πατρός Μυκερίνου άποθνήακόυσαν έν τώ 
ένιαυτφ απαζ μιν τον ήλιον κατιδεΐν.

133 Μετά δέ τής θυγατρός το πάθος δεύτερα τούτφ τφ βασιλέ- 
τάδε γενέσθαι" έλθεΐν οί μαντήιον έκ Βουτοΰς πόλιος ώς μέλλοι 
§4 ετεα μοΰνον βίους τφ έβδόμφ τελευτήσειν. τον δέ δεινόν ποιη- 
σάμενον πέμψαι ές το μαντήιον τφ θεφ όνείδισμα, άντιμεμφόμε- 
νον οτι ό μέν αυτού πατήρ καί πάτρως άποκληίσαντες τά ίρά καί 
θεών ού μεμνημένοι, άλλα καί τους άνθρώπους φθείροντες, έβί- 
ωσαν χρόνον επί πολλόν, αυτός δ’ ευσεβής έών μέλλοι ταχέως 
ουτω τελευτήσειν. έκ δέ τού χρηστηρίου αυτφ δεύτερα έλθεΐν λέ- 
γοντα τούτων εινεκεν καί συνταχύνειν αυτόν τον βίον ου γάρ ποιή- 
σαί μιν τό χρεόν ήν ποιέειν* δείν γάρ Αίγυπτον κακούσθαι έπ’ ετεα 
πεντήκοντά τε καί εκατόν, καί τούς μέν δύο τούς προ εκείνου γενο- 
μένους βασιλέας μαθεΐν τούτο, εκείνον δέ ού. ταύτα άκούσαντα τον 
Μυκερΐνον, ώς κατακεκριμένων ήδη οί τούτων, λύχνα ποιησάμενον 
πολλά, οκως γίνοιτο νύς άνάψαντα αυτά πίνειν τε καί εύπαθέειν, 
ούτε ήμέρης ούτε νυκτός άνιέντα, ε'ς τε τά ελεα καί τά άλσεα 
πλανόμενον καί Τνα πυνθάνοιτο είναι ένηβητήρια έπιτηδεότατα. 
ταύτα δέ έμηχανάτο θέλων τό μαντήιον ψευδόμενον αποδέςαι, 
"να οί δυώδεκα ετεα αντί ε£ έτέων γένηται, αί νύκτες ήμέραι
ποιεύμενα.ι.

134· Πυραί*·̂ α κα; ουτος άπελίπετο, πολλόν έλάσσω τού πατρός,
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Némelyek azonban erről a tehénről és az orbisi alakokról azt a törté-131 
netet beszélik, hogy Mykerinos beleszeretett a leányéba, s vele 
annak akarata ellen közösült ; mikor ezután a leány bánatában 
fölakasztotta magát, ebben a tehénben temette el ; anyja pedig a 
a szolganőknek, kik leányát az atyának átszolgáltatták, levágatta 
a kezeiket, s ugyanazt szenvedték szobraik is, a mit ők életükben 
szenvedtek. Nézetem szerint azonban csak fecsegnek, kik a többit 
meg az óriások kezeire vonatkozókat beszélik. Mert magam is lát
tam, hogy kezeik az idő miatt estek le, s ezek még az én időmben 
is lábaiknál hevertek. A tehénnek egyéb részeit bibor ruha födi, 132 
nyaka és feje igen vastagon be van aranyozva ; szarvai között a 
napnak köre van kidolgozva aranyból. 174 A tehén azonban nem a 
lábán áll, hanem a térdén ; nagysága akkora, mint egy nagy eleven 
tehéné. Minden évben kiviszik az épületből, mialatt az egyiptomiak 
mellöket verik, és ilyen alkalommal nevén hívják az általam meg 
nem nevezendő istent. Ekkor tehát a tehenet kiviszik a napvilágra, 
mert azt mondják, hogy maga a leány kérte atyját, Mykerinost, 
haldoklása közben, hogy évenkint egyszer láthassa a napot. \~N

Leánya gyásza után a következő érte másodszor a királyt : lS· 
Buto városából azt a jóslatot kapta, hogy csak hat éve van még 
élni, a hetedikben meg fog halni. 175 Ó erre megharagudva elküldött 
a jóshelyhez, hogy szemrehányást tegyen az istennek, és panasz
kodott, hogy atyja és nagybátyja elzárták a templomokat, nem tö
rődtek az istenekkel, sőt embereket is tönkrejuttattak, mégis 
sok ideig eltek ; maga pedig jámbor létére oly gyorsan fog kimúlni.
A jóshelytől másodszor azt a választ kapta, hogy ép ezért kell oly 
rövidéletünek lennie ; mert nem azt tette, a mit tennie kellettvolna.
Az egyiptomiaknak ugyanis százötven évig kellett volna szenvedniük, 
s ezt az előtte élt két király átlátta ; ő azonban nem. Midőn Mykeri
nos meghallotta, hogy ez van rá kimérve, sok mécset készíttetett ; 
és mikor az éj beállt, meggyujtotta, maga pedig ivott és mulatott, 
éjjel-nappal mocsarak és berkek közt bolyongva szüntelenül, a hol 
csak a legjobb mulatóhelyekről hallott. Ezt pedig azért tette, mert 
meg akarta hazudtolni a jóslatot, hogy hat év helyett tizenkettőt 
él, ha nappallá teszi az éjeket.170

Ez már sokkal kisebb pyramist hagyott hátra, mint atyja, mert 1 3 4
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είκοσι ποδών καταδέουσαν κώλον έκαστον τριών πλέθρων, έούσης 
τετράγωνον, λίθου δε ές το ήμισυ Αίθιοπικού- τήν δή μετεξετεροί 
φασι Ελλήνων 'Ροδώπιος εταίρης γυναικδς είναι, ουκ όρθώς 
λέγοντες. ουδέ ών ουδέ είδότες μοι φαίνονται λέγειν ουτοι ήτις 
ήν ή 'Ροδώπις.ου γάρ αν οί πυραμίδα ανέθεσαν ποιήσασθαι τοι- 
αύτην, ές την ταλάντων χιλιάδες αναρίθμητοι ώς λόγω είπειν 
άναισίμωνται· προς δέ οτι κατά Άμασιν βασιλεύοντα ήν άκμα- 
ζουσα 'Ροδώπις, άλλ’ ου κατά τούτον ετεσι γάρ κάρτα πολλοισι 
ύστερον τούτων των βασιλέων τών τάς πυραμίδας ταύτας ήν λιπο- 
μένων 'Ροδώπις, γενεήν μέν από Θρηίκης, δούλη δε ήν Ίάδμονος 
τού Ήφαιστοπόλιος άνδρος Σαμίου, σύνδουλος δε Αίσωπου τού 
λογοποιού. καί γάρ ουτος Ίάδμονος έγένετο, ώς διέδεςε τήδε οΰκ 
ήκιστα, έπείτε γάρ πολλάκις κηρυσσόντων Δελφών έκ θεοπροπίου 
ος βούλοιτο ποινήν τής Αισώπου ψυχής άνελέσθαι, άλλος μεν ού- 
δείς έφάνη, Ίάδμονος δέ παιδός παΐς άλλος Ίάδμων άνείλετο.

135 ουτω καί Α’ισωπος Ίάδμονος έγένετο. 'Ροδώπις δέ ές Αίγυπτον 
άπίκετο Ξάνθεω τού Σαμίου κομίσαντός μιν, άπικομένη δέ κατ’ 
έργασίην έλύθη χρημάτων μεγάλων υπό άνδρος Μυτιληναίου Χα
ράξου τού Σκαμανδρωνύμου παιδός, άδελφεού δέ Σαπφούς τής 
μ.ουσοποιού. ουτω δή ή ‘Ροδώπις ήλευθερώθη, καί κατέμεινέ τε έν 
Αίγύπτψ καί κάρτα έπαφρόδιτος γενομένη μεγάλα έκτήσατο χρή
ματα ώς αν είναι 'Ροδώπι, άτάρ ούκ ώς γε ές πυραμίδα τοιαύτην 
έξικέσθαι. τής γάρ τήν δεκάτην τών χρημάτων ίδέσθαι έστί ετι 
καί ές τόδε παντί τφ βουλομένψ, ουδέν δει μεγάλα οί χρή
ματα άναθειναι. έπεθύμησε γάρ 'Ροδώπις μνημήιον έωυτής
έν τή Ελλάδι καταλιπέσθαι, ποίημα ποιησαμένη τούτο το μή 
τυγχάνοι άλλψ έξευρημένον καί άνακείμενον έν ίρψ, τούτο άνα- 
θείναι ές Δελφούς μνημόσυνον έωυτής. τής ών δεκάτης τών 
χρημάτων ποιησαμένη όβελούς βουπόρους πολλούς σιδηρέους, 
δσον ένεχώρεε ή δεκάτη οί, άπέπεμπε ές Δελφούς- οϊ καί 
νύν ετι συννενέαται, σπισθε μέν τού βωμού τον Χίοι ανέθεσαν, 
άντίον δέ αυτού τού νηού. φιλέουσι δέ κφς έν τή Ναυκράτι 
έπαφρόδιτοι γίνεσθαι αί εταίραι. τούτο μέν γάρ αυτή, τής πέρι 
λέγεται δδε δ λόγος, ουτω δή τι κλεινή έγένετο ώς καί οί
πάντες Έ λληνες 'Ροδώπιος το ούνομα έξέμαθον · τούτο δέ
ύστερον ταύτης, τή ουνομα ήν Άρχιδίκη, αοίδιμος άνά τήν
Ελλάδα έγένετο, ήσσον δέ τής έτέρης περιλεσχήνευτος. Χά· 
ραξος δέ ώς λυσάμενος 'Ροδώπιν άπενόστησε ές Μυτιλήνην, έν 
μέλει Σαπφώ πολλά κατεκερτόμησέ μιν.
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minden oldalon húsz láhnyi híja veit a három plethronnak ;177 külön - 
hen négyszögü és féligaitliiopiai kőből épült. Némelyek a görögök kö
zül azt mondják, hogy ez szeretőjének, Bhodopisnak a pyramisa ; de 
helytelenül állítják. Ezek azt hiszem, azt sem tudják megmondani, 
hogy ki volt ez a Bhodopis ;17fi mert különben nem állíthatnák, hogy 
ő emelte a pyramist, mely, hogy úgy mondjam, számtalan ezer ta
lentumot emésztett föl ; azonkívül pedig Bhodopis Amasisnak ural
kodása alatt volt élete virágában, nem ezen király alatt. Bhodopis élete 
ugyanis igen sok évvel későbbre esik ezen királyoknál, kik ezen pyra- 
misokat hátrahagyták ; thrák eredetű, és a samosi Hephaistopolis 
fiának, Iadmonnak rabszolgája vaia, rabszolgatársa a meseiró 
Aisoposnak. Mert ez is Iadmon birtoka volt, a mint az különösen 
a következőből tűnt ki : mikor a jóslat értelmében a delphoibeliek 
sokszor kihiidették, hogy ki kívánja Aisopos leikéért a váltságdíjat 
elfogadni, senki más nem jelentkezett ; csak Iadmon unokája, egy 
másik Iadmon fogadta el. 179 így tehát Aisoposis Iadmon birtoka volt. 
Bhodopis pedig úgy jutott Egyiptomba,18“ hogy a samosi Xanthos 135 
vitte oda ; s oda kerülve kereset végett nagy összegért váltotta 
meg őt a mytilenei Charaxos, Skamandronomos fia és a költő Sap- 
phonak testvére. Bhodopis így szabad lön, Egyiptomban maradt, és 
mivel nagyon szép vaia, sok pénzt szerzett, már t. i. magához ké
pest, de nem annyit, hogy ilyen pyramist építhessen. Mert a kiakaija, 
most is láthatja vagyonának tizedrészét ; nem kell tehát neki nagy 
vagyont tulajdonítani. Bhodopis ugyanis emléket akart maga után 
hagyni Görögországban, s oly művet készíttetett, a minő még sen
kinek sem jutott eszébe, s a minőt még senkisem ajándékozott oda 
templomnak, s ezt ajánlotta föl emlék gyanánt Delphoiban. Vagyona 
tizedéből tehát sok ökörsütő nyársvasat készíttetett, a mennyire a 
tizedrész engedte, és elküldötte Delphoiba. És ezek még most is föl 
vannak halmozva az oltár mögött, melyet a chiosiak állítottak föl, 
magával a templommal szemben. Naukratisban a hetaerák igen szé
pek szoktak lenni ; mert valamint az, akiről ezt a történetet beszélik, 
oly híressé lett, hogy minden görög ismeri Bhodopisnak a nevét, úgy 
utána az is, a kit Arckidikének hívtak, nevezetes vaia Görögországban, 
habár nem oly híres, mint a másik. Charaxos kiváltván Bhodopist, 
visszatért Mytilenébe ; Sappho pedig nagyon kigúnyolta egy dalban.
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136 Ί ’οδώπιος μέν νυν πέρι πέπαυμαι. μετά δε Μυκερίνον γε- 
νέσθαι Αίγύπτου βασιλέα έλεγον οι ίρέες Άσυχιν, τον τα προς 
ήλιον άνίσχοντα ποιήσαι τώ Ήφαίστιρ προπύλαια, έόντα πολλώ 
τε κάλλιστα καί πολλώ μέγιστα * έχει μεν γάρ καί τα πάντα 
προπύλαια τύπους τε έγγεγλυμμένους καί άλλην δψιν οικοδομη
μάτων μυρίην, εκείνα δέ καί μακρφ μάλιστα, επί τούτου βασι
λεύοντος ελεγον άμιςίης έούσης πολλής χρημάτων γενέσθαι 
νόμον Αίγυπτίοισι, άποδεικνύντα ενέχυρον τού πατρός τον νέκυν 
ουτω λαμβάνειν το χρέος· προατεθήναι δέ έτι τούιρ τώ νόμιμ 
τονδε, τον διδόντα το χρέος καί άπάσης κρατέειν της τού λαμ- 
βάνοντος θήκης, τώ δέ υποτιθέντι τούτο το ενέχυρον τήνδε 
έπείναι ζημίην μή βουλομένιρ άποδούναι το χρέος, μήτε αύτώ 
έκείνω τελευτήσανε; είναι ταφής κυρήσαι μήτ’ έν έκείνιρ τώ 
πατρωίιρ τάφιρ μήτ’ έν άλλιρ μηδενί, μήτε άλλον μηδένα τών 
έωυτού άπογενόμενον θάψαι. υπερβαλέσθαι δέ βουλόμενον τού
τον τον βασιλέα τούς πρότερον έωυτού βασιλέας γενομένους 
Αίγύπτου μνημόσυνον πυραμίδα λιπέσθαι έκ πλίνθων ποιήσαντα, 
έν τή γράμματα έν λίθ-cp έγκεκολαμμένα τάδε λέγοντά έστι. 
« μή με κατονοσθής προς τάς λιθίνας πυραμίδας · προέχω γάρ 
αυτέων τοσούτον δσον 6  Ζευς τών άλλων θεών' κοντιρ γάρ 
ύποτύπτοντες ές λίμνην, δ τι πρόσσχοιτο τού πηλού τώ κοντιρ, 
τούτο συλλέγοντες πλίνθους εΐρυσαν καί με τρόπιρ τοιούτιρ έςε- 
ποίησαν.»

137 Τούτον μέν τοσαύτα άποδέςασθαι, μετά δέ τούτον βασι- 
λεύσαι άνδρα τυφλόν έ£ Ανύσιος πόλιος, τιρ ουνομα Ανυσιν 
είναι, επί τούτου βασιλεύοντος έλάσαι επ' Αίγυπτον χειρί πολλή 
Αίθιόπων τε καί Σαβακών τον Αίθιόπων βασιλέα, τον μέν δή 
τυφλόν τούτον οΐχεσθαι φεύγοντα ές τά ελεα, τον δέ Αιθίοπα 
βασιλεύειν Αίγύπτου επ’ έτεα πεντήκοντα, έν τοΐσι αυτόν τάδε 
άποδέςασθαι- δκως τών τις Αιγυπτίων άμάρτοι τι, κτείνειν μέν 
αυτών ούδένα έθέλειν, τον δέ κατά μέγαθος τού αδικήματος έκά- 
στιρ δικάζειν έπιτάσσοντα χώματα χούν προς τή έωυτών πόλι, δθεν 
έκαστος ήν τών άδικεόντων. καί ουτω έτι αί πόλιες έγένοντο. υψη
λότερα;" το μέν γάρ πρώτον έχώσθησαν ϋπο τών τάς διώρυχας όρυ- 
ξάντων επί Σεσώστριος βασιλέος, δεύτερα δέ έπί τού Αίθίοπος καί 
κάρτα όψηλαί έγένοντο. όψηλέων δέ καί έτερέων γενομενέων έν τή 
Αίγύπτιρ πολίων, ιός έμ.οί δοκέει, μάλιστα ή έν Βουβάστι πόλι 
έςεχώσθη, έν τή καί ιρόν έστι Βουβάστιος άςιαπηγητότατων * 
μέζω μέν γάρ άλλα καί πολυδαπανώτερά έστι ίρά, ηδονή δέ ίδέ- 
σθαι ούδέν τούτου μάλλον, ή δέ Βούβαστις κατά Ελλάδα γλώσσαν



Bhodopisról nem beszélek többet. Mykerinos után, mint a 136 
papok mondják, Asychis lett Egyiptom királya, 181 ki Hephaistosnak 
keleti előcsarnokát építette, s ez a legeslegszebb és legeslegna- 
gyobb. Mert a többi előcsarnokoknak is vannak ugyan kivésett 
alakjaik és más ezer épületi díszük, de ennek van a legtöbb. A ha
gyomány szerint az ő uralkodása alatt, mivel nagy pangás volt a 
pénzforgalomban, azt a törvényt hozták az egyiptomiakra, hogy 
az apa holttestének zálogbaadásával kölcsönt kaphatni ; de e tör
vényhez még azt is hozzátették, hogy a hitelező az adósnak egész 
sírboltját lefoglalja, és ha a zálogadó nem akarná visszafizetni a 
tartozást, azt a büntetést mérték rá, hogy valamint őt halálakor 
sem a voaládi sírban, sem másutt nem temethetik el, úgy más 
egyéb családbelijét sem szabad eltemetni.182 Ez a király túl akarván 
tenni Egyiptomnak előtte élt királyain, egy téglából készített 
pyramist hagyott hátra emlékül, s ezen a következő, kőbe vésett 
szavak olvashatók : «Ne vess meg engem a kőpyramisokkal szemben, 
mert ezeknél annyival vagyok kiválóbb, mint Zeus a többi istenek
nél. Budát szúrtak le ugyanis a tóba. s a mi iszap a rúdon ragadt, 
azt összegyűjtve téglát formáltak belőle, és ilyetén módon építet
tek engem.»

Ennyit mutathat föl ez a király. Utána egy vak ember ural-137 
kodott Anysis városából ; a neve is Anysis vaia.183 Királykodása alatt 
az aithiopiaiak és Sabakos, Aithiopia királya, nagy erővel törtek 
Egyiptomra. A vak ember futva menekült a mocsarak közé ; az 
aithiopiai181 pedig ötven évig uralkodott Egyiptom fölött, s ezalatt 
a következőket mutatta föl : ha valamely egyiptomi ember bűnt 
követett el, egyet sem akart megölni, hanem bűnének nagyságá
hoz képest azt rótta rá, hogy sánczokat emeljen ama város 
körül, a melyből való a bűnös volt. S így a városok maga
sabbak lettek. Mert először azok emelték, kik Sesostris király ide
jében a csatornákat ásták, másodszor pedig az aithiopiai alatt let
tek igen magasak. Habár egyéb városok is magasak lettek Egyip
tomban, mégis véleményem szerint Bubastis városát töltötték föl 
leginkább, a hol Bubastisnak a legnevezetesebb szentélye van.
A többi szentélyek nagyobbak és költségesebbek ugyan, de egyik
nek látása sem okoz ennél nagyobb gyönyört ; Bubastis görögül
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138 èart Άρτεμις. τό δ’ ίρόν αυτής ώδε έ'χει. πλήν τής εσόδου τ ο  
άλλο νήσος έστι · εκ γάρ τού Νείλου διώρυχες έσέχουσι ού 
συμμίσγουσαι άλλήλησι, άλλ ’ άχρι τής εσόδου τού ίρού έκα- 
τέρη έσέχει, ή μεν τή περιρρέουσα ή δέ τή, εύρος έούσα έκα- 
τέρη εκατόν ποδών, δένδρεαι κατάσκιος. τα δε προπύλαια ΰφος 
μεν δέκα όργυιέων έστι, τύποισι δέ έξαπήχεσι έσκευάδαται άςί- 
οισι λόγου, έόν δ’ έν μέση τή πόλι το ίρόν κατοράται πάντοθεν 
περιιόντι1 άτε γάρ τής πόλιος μεν έκκεχωσμένης ύψού, τού δ1 
ίρού ου κεκινημένου ώς άρχήθεν έποιήθη, έσοπτόν έστι. περι- 
θέει δέ αυτό αίμασιή έγγελυμμένη τύποισι, έστι δ’ έσωθεν άλ
σος δενδρέων μεγίστων πεφυτευμένον περί νηόν μέγαν, έν τώ δή 
τώγαλμα ένι" εύρος δέ καί μήκος τού ίρού πάντή σταδίου έστί. 
κατά μέν δή τήν έσοδον έστρωμένη έστι οδός λίθου έπί στα- 
δίους τρεις μάλιστα κη, διά τής άγορής φέρουσα ες το προς 
ήώ, εύρος δέ ώς τεσσέρων πλέθρων ■ τή δέ καί τή τής οδού 
δένδρεα ούρανομήκεα πέφυκε- φέρει δ' ες Έρμέω ίρόν. το μέν

139 δή ίρόν τούτο ούτω έχει. Τέλος δέ τής απαλλαγής τού Αίθίο- 
πος ωδε έλεγον γενέσθαι. δφιν έν τώ υπνιρ τοιήνδε ίδόντα 
αυτόν οίχεσθαι φεύγοντα* έδόκεέ οί άνδρα επισταντα συμβου- 
λεύειν τούς Ερέας τούς έν Αίγύπτί;) συλλέςαντα πάντας μέσους 
διαταμεΐν. ίδόντα δέ την δψιν ταύτην λέγειν αύτόν ώς πρόφα- 
σίν οί δοκέοι ταύτην τούς θεούς προδεικνόναι, ινα άσεβήσας 
περί τα Ερά κακόν τι προς θεών ή προς ανθρώπων λάβοι ' ού· 
κων ποιήσειν ταύτα, άλλα γάρ οί έξεληλυθέναι τον χρόνον, 
όκόσον κεχρήσθαι άρςαντα Αίγυπτου έκχωρήσειν. έν γάρ Αίθιο- 
πίη έόντι αυτώ τα μαντήια, τοΐσι χρέωνται Αίθίοπες, άνείλε 
ώς δέοι αυτόν Αίγυπτου βασιλεύσαι έτεα πεντήκοντα. ώς ών 
ό χρόνος ούτος εξήιε καί αυτόν ή δψις τού ενυπνίου επετά- 
ρασσε, έκών άπαλλά.σετο εκ τής Αίγυπτου ό Σαβακώς.

140 'Ως δ’ άρα οίχεσθαι τόν Αιθίοπα έξ Αίγυπτου, αύτις 
τον τυφλόν άρχειν έκ των έλέων άπικόμενον, έ'νθα πεντή
κοντα έ'τεα νήσον χώσας αποδώ τε καί γή οί'κεε · όκως γάρ 
οί φοιτάν σίτον άγοντας Αιγυπτίων ώς εκάστοισι προστετάχθαι 
σιγή τού Αίθίοπος, ές τήν δωρεήν κελεύειν σφέας καί σποδόν 
κομίζειν. ταύτην τήν νήσον ούδείς πρότερον έδυνάσθη Αμυρταίου 
έξευρεΐν, αλλά έ'τεα επί πλέω ή επτακόσια ουκ οίοί τε ήσαν



annyi, mint Artemis. A szentély alkotása a következő : a bejárás 1 :i's 
kivételével a többi sziget ; mert a Nílusból egymással nem egye
sülő csatornák hatolnak be, mindegyik a templom bejárásáig nyo
mul elő s az egyik erre, a másik amarra foly körül, mindegyik 
száz láb széles qs fáktól beárnyékolt. Az előcsarnok magassága tíz 
öl és említésre méltó hatrőfnyi alakokkal van díszítve. Minthogy 
a szentély a város közepén van, körüljárva mindenfelől láthatni ; 
mivel ugyanis a város magasan van feltöltve, a szentélyen pedig, a 
mint eredetileg épült, nem változtattak, be lehet látni. Körülötte 
alakokkal ékített fal húzódik, belül nagy fákkal beültetett berek 
van egy nagy templom körül, s ebben van a szobor. A szentély 
hosszúsága és szélessége egyaránt egy stádium. A bejárás mellett 
vagy három stádiumra húzódik egy kőút, mely a piaczon át ke
letre visz, és szélessége körülbelül négy plethron. Az útnak két 
oldalán a fák nagyon magasra nyúlnak és Hermes templomához185 
vezetnek. így van ez a szentély megalkotva. Végre, a mint beszé-139 
lik, következőkép szabadultak meg az aithiopiai királytól. Futva 
menekült, miután álmában a következő látomása volt : egy ember 
hozzálépett és azt tanácsolta neki, hogy gyűjtse össze Egyiptomban 
az összes papokat, vágja ketté őket. E látomását úgy magyarázta ki, 
hogy ezzel csak ürügyöt akartak neki adni az istenek csakhogy a 
szentségeken féktelenkedjék, s így az istenek vagy az emberek 
valami bajba sodorják ; elhatározta tehát, hogy eztnem fogja tenni ; 
hanem betelt az idő, a meddig Egyiptomon uralkodnia kell, és 
el fog távozni. Mert még Aithiopiában meghagyta neki a jós
hely, a melyet az aithiopiaiak szoktak megkérdezni, hogy ötven 
évig kell Egyiptomon uralkodnia. Minthogy tehát ez az idő 
lejárt, és az álomlátás nyugtalanította, Sabakos önként távozott 
Egyiptomból.

Mikor az aithiopiai király elhagyta Egyiptomot, a vak ember 140 
visszanyerte az uralmat ; visszatért a mocsarak közül, a hol hamu
val és földdel szigetet töltött fel, úgy lakott. Mert valahányszor az 
egyiptomiak hozzájöttek és ételt hoztak, a mint ezt az adót az aithio
piai király tudta nélkül kiosztották egymásnak, azt kérte tőlük, hogy 
ajándékul hamut is hozzanak neki. Ezt a szigetet senki sem tudta 
föltalálni Amyrtaios előtt, és több mint hétszáz évig180 nem tudtak
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αυτήν άνευρειν οί πρότεροι γενόμενοι βασιλέες Άμυρταίου. ούνομα 
δέ ταύτγ] τή νήσι.) Έλβώ, μέγαθος δ’ έστί πάντη δέκα σταδίων.

141 Μετά δε τούτον βασιλεύσαι τον Ερέα τού Ηφαίστου, τψ ού- 
νομα είναι Σεθών* τον έν άλογίτ,σι έ'χειν παραχρησάμενον τών 
μαχίμων Αιγυπτίων ώς ουδέν δεησόμενον αυτών, άλλα τε δή άτιμα 
ποιεΰντα ές αυτούς, καί σφεας άπελέσθαι τάς άρουρας, τοίσι επί 
τών προτέρων βασιλέων δεδόσθαι έξαιρέτους εκάστω δυώδεκα 
άρουρας, μετά δε επ' Αίγυπτον έλαόνειν στρατόν μέγαν Σαναχά- 
ριβον βασιλέα Αραβιών τε καί Αιγυπτίων βοηθέειν- τον δ’ Ερέα ες 
άπορίην άπειλημένον έσελθόντα ές το μέγαρον προς τώγαλμα 
άποδύρεσθαι οία κινδυνεύει παθεΐν · όλοφυρόμενον δ’ άρα μιν 
έπελθειν ύπνον, καί οί δό|αι έν τή δψι έπιστάντα τον θεόν θαρσύ- 
νειν ώς ουδεν πείσεται άχαρι άντιάζων τον Αραβιών στρατόν- 
αυτός γάρ οί πέμψειν τιμωρούς. τούτοισι δή μιν πίσυνον τοίσι 
ένυπνίοισι, παραλαβόντα Αιγυπτίων τούς βουλομένους οί επεσθαι, 
στρατοπεδεύσασθαι έν Πηλουσίψ · ταύττ, γάρ είσι αί έσβολαί- 
επεσθαι δέ οί τών μαχίμων μεν ούδένα άνδρών, καπήλους δε καί 
χειρώνακτας καί άγοραίους άνθρώπους. ένθαύτα άπικομένους τοίσι 
έναντίοισι. . . .  αύτοίσι έπιχυθέντας νυκτός μύς άρουραίους κατά 
μεν φαγεΐν τούς φαρετρεώνας αυτών κατά δε τα τόξα, προς δέ τών 
άσπίδων τα οχανα, ώστε τή ύστεραίή φευγόντων σφέων γυμνών 
[οπλών ] πεσείν πολλούς, καί νυν ούτος ό βασιλεύς ϊστηκε έν τώ 
ίρώ τού 'Ηφαίστου λίθινος, έ'χων έπί τής χειρός μύν, λέγων διά 
γραμμάτων τάδε - «ές έμέ τις όρέων ευσεβής έστω.»

142 Ές μέν τοσόνδε τού λόγου Αιγύπτιοί τε καί οί Ερέες Ιλεγον, 
άποδεικνύντες άπο τού πρώτου βασιλέος ές τού Ηφαίστου τον Ερέα 
τούτον τον τελευταϊον βασιλεύσαντα μίαν τε καί τεσσεράκοντα καί 
τριηκοσίας άνθρώπων γενεάς γενομένας, καί έν ταύτήσι άρχιερέας 
καί βασιλέας έκαιέρους γενομένους, καίτοι τριηκόσιαι μέν άνδρών 
γενεαί δυνέαται μύρια έτεα- γενεαί γάρ τρεις άνδρών εκατόν 
ετεά έστι- μιής δε καί τεσσεράκοντα έ'τι τών έπιλοίπων γενεέων, 
α'ί έπήσαν τήσι τρίήκοσίήσι, εστί τεσσεράκοντα καί τριηκόσια 
καί χίλια ε'τεα. ουτω έν μυρίοισι τε ετεσι καί χιλίοισι καί προς 
τριηκοσίοισί τε καί τεσσεράκοντα έλεγον θεόν άνθρωποειδέα ου- 
δένα γενέσθαι* ου μέντοι ουδέ πρότερον ουδέ ύστερον έν τοίσι υπο- 
λοίποισι Αίγυπτου βασιλεύσι γενομένοισι έ'λεγον ουδέν τοιούτο. έν 
τοίνυν τούτοι τώ χρόνφ τετράκις έ'λεγον ές ήθέων τον ήλιον άνατεί- 
λαι* έ'νθα τε νυν καταδύεται, ένθεύτεν δίς έπαντείλαι, καί έ'νθεν νύν 
άνατέλλει ένθαύτα δίς καταδύναι- καί ουδέν τών κατ’Αίγυπτον υπό 
ταύτο έτεροιωθήναι, ούτε τα έκ τής γής ούτε τα έκ τού ποταμού



rájönni az Amyrtaios előtt élt királyok. E szigetnek Elbo a neve, 
nagysága pedig összesen tíz stadium.

Utána Hepliaistosnak papja lett a király, a kinek a neve 1 41  

Setlion vaia. Ez semmibe sem vette és lenézte az egyptomi liar- 
czosokat, mintha nem is volna szüksége rájuk, és más gyaláza
tot is követett el rajtuk ; elvette földjüket, melyet az előbbi 
királyok nekik adományoztak, fejenként tizenkét hold kiváló föl
det. Évre az arabok és assyriaiak királya, Sanacharibos, nagy’ had
sereget vezetett Egyiptom ellen, 187 de az egyiptomi katonák nem 
akarták segíteni királyukat. A pap e zavarában és szorult helyze
tében a szentélybe ment és sírt a szobor előtt, hogy milyen vesze
delembe Jutott. Siránkozása közben álom jött rá, és úgy tűnt föl 
neki látomásában, hogy az isten hozzálépett és bátorította, hogy 
semmi kellemetlenség nem fogja érni, ha az arab sereggel szembe
száll, mert ő maga fog neki segítséget küldeni. Ezen álomlátásban 
bízva, maga mellé vette az egyiptomiakat, a kik segíteni akarták, 
és tábort ütött Pelusionban ;188 mert itt volt a bejárás. A harczosok 
közül azonban senki sem követte, csak szatócsok, kézmívesek és 
piaczi nép. Ide megérkezvén, éjjel mezei egerek rontottak az ellen
ségre, fölették tegzeiket és nyilaikat, azonfelül pajzstartóikat is ; 
úgy hogy másnap megfutamodtak és fegyvereiket elvesztvén, sokan 
elestek. Még most is ott áll e királynak kőszobra Hephaistos temp
lomában, kezében egy egér, s a felírat mellette így szól : »Ha 
rám nézel, légy jámbor!»189'

Eddig beszélték el az egyiptomiak és a papok a történetet, 142 
kimutatván, hogy az első királytól Hephaistos papjáig, ki utoljára 
uralkodott, 341 emberkor múlt el, és ez idő alatt ugyanannyi 
főpap és király élt. Már most 300 emberkor 1 0 , 0 0 0  évet tesz ki,
3 emberkor pedig százat ; a hátralevő 41 emberkor, mely a 300-hoz 
hozzájárult, 1340 évet ad. így állításuk szerint 11,310 alatt nem 
jelent meg isten emberi alakban, s szavaik szerint sem előbb, sem 
később a többi egyiptomi király uralkodása alatt semmi ilyes 
nem történt.1"" Azt mondják, hogy ezen idő alatt négyszer kelt föl a 
nap máskép, mint egyébkor ; a hol most leszáll, ott kétszer kelt 
föl, s a hol most kei föl, ott kétszer szállt le.1“1 De ennek folytán 
?emmi sem változott Egyiptomban, sem a föld, sem a folyam ter-
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σφι γινόμενα , ούτε t à  ά μ φ ί νούσους ούτε τα κατά τούς θ α ν ά -
143 τους. πρότερον δέ Έ κ α τα ίφ  τφ  λογοπο ιφ  έν Θ ήβησι γενεη λογή -  

σαντί τε εωυτόν κα ί άναδήσαντι την πατριήν ές εκκαιδέκατον  
θ εόν  έποίησαν οί ίρέες τού Δ ιός οίόν τι καί έμ ο ί ου γενεηλο- 
γήσαντι έμ εω υ τό ν  έσαγαγόντες ές το μέγαρον έσω έύν μέγα  
έζηρίθμεον δεικνύντες κολλοσσούς ςυλίνους τοσούτους όσους 
περ ε ίπ ο ν  ά ρχιερ εύς γάρ έκαστος αυτόθι ίστφ επί της έωυτοΰ  
ζόης εικόνα έωυτοΰ * ά ρ ιθ μ έοντες ών καί δεικνόντες οί 
ίρέες έμοί άπεδείκνυσαν παΐδα πατρός έωυτών έκαστον έόντα, 
έκ τού ά γχισ τα  άποθανόντος της είκόνος διεςιόντες διά πασέω ν, 
εως ου άπέδεξαν ά πά σας α ύτά ς. Έ κ α τα ίφ  δέ γενεηλογήσαντι 
έωυτύν κα ί άναδήσαντι ές εκκαιδέκατον θεόν ά ντεγενεηλόγησαν  
έπί τή ά ρ ιθ μ ή σ ι, ου δεκόμενοι πα ρ’ αυτού από θεού γ ε ν έ σ θ α ι  
ά ν θ ρ ω π ο ν  άντεγενεηλόγησαν δέ ώδε, φ άμενοι έ'καστον των κο*· 
λοστώ ν πίρωμιν έκ πιρώ μιος γεγονένα ι, ές δ τούς πέντε καί 
τεσσεράκοντα καί τριηκοσίους άπέδεςαν κολοσσούς [πίρω μιν  
έπονομαζόμενον], καί ούτε ές θ εό ν  ούτε ές ηρώ α άνέδησαν  
αυτούς, πίρω μις δέ έστί κατά  Ε λ λ ά δ α  γλώ σσαν καλός κ ά γ α θ ό ς .

144 ήδη ών τών αί εικόνες ή σ α ν, τοιούτους άπεδείκνυσαν ■ σφ εας  
πάντας έέντας, θεώ ν δέ πολλόν α πα λλα γμένους, το δέ πρότερον 
τών άνδρών τούτων θεού ς είνα ι τούς έν Αιγύπτιο ά ρχοντα ς, ούκ 
έόντας άμα τοίσι ά νθρώ ποισ ι, καί τούτων α ίεί ένα  τον κρατέοντα  
είναι" ύστατον δέ αυτής βασιλεύσαι Ώ ρ ον  τον ’Ο σίριος πα ΐδα , τον 
Α πόλλω να  Έ λ λ η ν ε ς  όνομάζουσι' τούτον καταπαύσαντα Τ υφ ώ να  
βασιλεύσαι ύστατον Α ίγυπτου. νΟσιρις δέ έστί Διόνυσος κατά  
Ε λ λ ά δ α  γλώ σσαν.

145 Έ ν  Έ λ λ η  σι μεν νυν νεώ τατοι τών θεώ ν νομίζονται ε ίνα ι 
Ή ρ α κ λ έη ς  τε κα ί Δ ιόνυσος καί Π ά ν, π α ρ ’ Α ίγυπτίοισι δέ Π αν  
μέν α ρχαιότατος καί τών οκτώ τών πρώτων λεγομένω ν θεώ ν, 
‘Η ρακ λέη ς δέ τών δευτέρων τών δυώδεκα λεγομένω ν είνα ι, 
Δ ιόνυσος δέ τών τρίτων, οι έκ τών δυώδεκα θεώ ν έγένοντο. ΤΙρα- 
κλει μέν δή όσα αυτοί Α ιγύπτιοί φ ασι είνα ι έτεα ές Ά μ α α ιν  
β α σ ιλέα , δεδήλω ταί μοι πρόσθε· Π α νί δέ έτι τούτων πλέονα λέγετα ι 
είνα ι, Διονύσιο δ ’ έλ ά χ ισ τα  τούτων κα ί τούτω πεντα κισχίλια  καί 
μύρια λογίζονται είνα ι ές Ά μ α σ ιν  βασιλέα , κα ί ταύτα Α ιγύπτιοι 
άτρεκεω ς φ ασί έπίστασται, α ίεί τε λογιζόμενοι καί α ίεί άπογραφ ό- 
μενοι τα έτεα. Δ ιονύσφ  μέν νυν τφ  έκ Σ εμέλης τής Κ άδμου λ εγομ ένφ  
γενέσ θ α ι κατά εςακόσια  έτεα κα ί χ ίλ ια  μάλιστά  έστι ές έμ έ,' Η ρακλέι
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mekeibec, gém a halálnemekben. A mit régebben Zeus papjai The-143 
baiban a történetíró Hekataicssal tettek, ki családfáját kifejtve 
tizenhatodik ősekép egy istent mutatott ki, ugyanazt tették velem 
is, bár családfámról nem beszéltem.1'* Bevezettek a nagy szentélybe 
és annyi óriás faszobrot mutattak meg és számoltak össze, a hányat 
mondtam. Mert minden főpap felállította ott még életében saját 
képét. Mikor tehát összeszámolták és megmutatták nekam a papok, 
egyszersmind biztosítottak, hogy mindegyik az aulának a fia, és 
végig mentek valamennyin, kiindulva a legutóbhmieghaltnak ké
pétől, míg valamennyit meg nem mutatták. <í(fidőn pedig Heka- 
taios felsorolta családját, s tizenhatodik osekép egy istent mutatott 
ki, ők is felsorolták szám szerint a családot, és nem hitték el neki, 
hogy ember istentől származnék. A családot úgy sorolták föl, hogy 
szavaik szerint az óriási szobrok közül minden piromis egy másik 
piromistól származott ; míg 345 óriási szobrot, (melyet piromisnak 
hívnak), fel nem mutattak, a nélkül, hogy istenre vagy hősre vinnék 
azokat vissza. Piromis görögül annyit jelent, hogyderék és becsü
letes ember. 1'18 Akiknek képei tehát ott valának, azokat mind egy-144 
Tormáknak mutatták be, kik az istenektől nagyon távol vannak. 
Ezen emberek előtt szavaik szerint istenek uralkodtak Egyiptom
ban, kik nem laktak együtt az emberekkel, és közöttük mindig egy 
volt az uralkodó ;m utoljáraOros, Osiris fia, volt a király, a kit a görö
gök Apollonnak hívnak. Ez ölte meg Typhont és ő uralkodott utol
jára az egyiptomiak fölött. Osiris görögül annyi, mint Dionysos. 1”5

Görögországban a legifjabb isteneknek Heraklest, Dionv-145 
sóst és Pánt tartják ; míg az egyiptomiaknál Pan a legrégibb 
és az első nyolcz isten csoportjába tartozik, Herakles pedig a má
sodik, tizenkettes csoportba, Dionysos végre a harmadikba, mely a 
tizenkét istentől származott. Hogy hány év múlt el az egyiptomiak 
állítása szerint Heraklestől Amasis királyig, azt már előbb meg
mondottam. Pántol kezdve még többnek kellett lenni, Dionysostól 
iezdve kevesebb, de tőle is 15,000 évet számítanak Amasis ki
rályig. És az egyiptomiak azt mondják, hogy ezt pontosan tudják, 
mert mindig számítják és mindig följegyzik az éveket. Dionysos- 
;ól, állítólag Kadmos leányának, Semelenek fiától tehát az én ko
máig körülbelül 1600 év múlt el ; 190 Alkmene fiától, Heraklestől
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δέ τφ  'Αλκμήνης κατά  είνακόσια  Ιτέα - H avi δέ τφ εκ Ή η νελ ό - j 
πης (εκ  ταότης γάρ καί Έ ρ μ έω  λέγεται γ ενέσ θ α ι υπό Ε λ λ ή νω ν  
ο ΙΙάν) έλάσσω  ετεά  έστι τών Τρωικών, κατά οκτακόσια μάλι-

146 στα ές έμ έ. τούτων ών άμφοτέρων πάρεστι χ ρ ά σ θ α ι τοισί τις 
πείσεται λεγομένοισ ι μ ά λ λ ο ν  έμο'ι δ ’ ών ή περί αυτών γνώ μη  
άποδέδεκται. εί μεν γάρ φανεροί τε έγένοντο καί κατεγήρασαν  
καί ουτοι έν τή Έ λ λ ά δ ι, κατά περ Ή ρ α κ λέη ς ό ές 'Αμφιτρύω - 
νος γενόμενος, κα ί δή καί Διόνυσος ό έκ Σ εμ έλη ς καί Π άν ό 
εκ Π η νελόπη ς γενόμ ενος, ' εφη αν τις κα ί τούτους ά λλους γενο
μένους άνδρας εχ ε ιν  τα εκείνων ούνόματα τών προγεγονότων  
θ ε ώ ν  νυν δε Δ ιόνυσόν τε λέγουσι οι "Ε λληνες ώς αυτίκα γενό- 
μενον ές τον μηρόν ένερράψατο Ζευς καί ήνεικε ές Ν ύσαν τήν 
υπέρ Α ίγυπτου έοΰσαν έν τή Α ίθ ιοπ ίή , καί Π α νός γε περί ούκ 
έχουσι είπεΐν όκη έτράπετο γενόμενος. δήλά μοι ών γεγονε δτι 
ύστερον έπύθοντο οί "Ε λληνες τούτων τά ούνόματα ή τα τών 1 
άλλων θ ε ώ ν  α π’ ού δε έπύθοντο χρόνου , από τούτου γενεηλο- 
γέουσι αυτών τήν γένεσ ιν.

147 Τ αύτα μεν νυν αυτοί Α ιγύπτιοι λέγουσι- όσα δέ οι τε άλλοι 
άνθρω ποι καί Α ιγύπτιοι λέγουσι όμολογέοντες τοΐσι άλλοισ ι κατά  
ταύτην τήν χώ ρην γενέσ θ α ι, ταύτ’ ήδη φ ράσω - προσέσται δε τι 
αύτοίσι καί τής έμ ή ς  δψιος.

Έ λ ευ θ ερ ω θ έντες  Α ιγύπτιοι μετά τον ίρέα τού Η φ α ίσ του  
βασιλεύσαντα (ούδένα γάρ χρόνον οίοί τε ήσαν άνευ βασιλέος  
δια ιτάσθαι) έστήσαντο δυώδεκα βασιλέας, ές δυώδεκα μοίρας  
δασάμενοι Α ίγυπτον πάσαν, ούτοι έπ ιγα μ ίας ποιη σά μενοι έβα- 
σίλευον νόμοισι τοϊσιδε χρεω μένοι, μήτι καταιρέειν άλλή- 
λους μήτε πλέον τι δ ίζη σ θ α ι εχειν  τον ετερον τού ετέρου, 
είναι τε φ ίλους τά μά λιστα - τώνδε δέ είνεκα τούς νόμους  
τούτους έποιέοντο, ίσχυρώ ς περιστέλλοντες. έπεχρηστό σφι κατ’ 
ά ρ χά ς αυτίκα ένισταμένοισι ές τάς τυραννίδας τον χαλκέη  · 
φ ιάλη σπείσαντα αυτών έν τφ  ίρφ τού Η φ α ίσ του , τούτον άπάσης 1 
βασιλεύσειν Αιγύπτου* ές γάρ δή τά πάντα ίρά συνελέγοντο.

1 4 8  καί δή σφι μνημόσυνα έδοξε λιπέσθαι κοινή, δόξαν δέ σφι έποιή- 1 
σαντο λαβύρινθον, όλίγον υπέρ τής λίμνης τής Μοίριος κατά 1 
κροκοδείλων καλεομένην πόλιν μάλιστά κη κείμενον τον έγώ a 
ήδη είδον λόγου μέζω. εί γάρ τις τά έξ Ελλήνων τείχεά τε καί 1 
έργων άπόδεξιν συλλογίσαιτο, έλάσσονος πόνου τε αν καί δαπάνης, f



pedig vagy 900 ;m míg Pántol, Penelope fiától, (mert a görögök ha
gyománya szerint Pan tőle és Hermestől származik), kevesebb 
múlt el, mint a trójai háború óta, az én időmig vagy 800 év. 1118 A két 
vélemény közül tehát kiki elfogadhatja azt, a mely hihetőbb
nek látszik ; felfogásomat rájuk vonatkozólag már kifejtettem. 
Mert ha ezek megjelentek és megöregedtek volna Görögországban, 
t. i. Herakles, Amphitryon fia, Dionysos, Semele fia, és Pan, Pene
lope fia, azt mondhatná valaki, hogy ezék is csak emberek voltak, 
kik azon előbb élt isteneknek neveit kapták. Már most Dionysos- 
ról azt mondják a görögök, hogy mindjárt születése után czomb- 
jába varrta be Zeus, és elvitte Nysába, mely Egyiptomon túl 
Aithiopiában fekszik ;loa de Paura vonatkozólag már nem tudják 
megmondani, hogy születése után hová jutott. Előttem tehát vilá
gos a dolog, hogy a görögök ezen isteneknek neveit később tudták 
meg, mint a többiekét ; s attól a kortól, a mióta azt tudják, 
számítják születésüket is.

Ezt beszélik maguk az egyiptomiak. A mit pedig más embe-147 
rek és az egyiptomiak is másokkal egyezőleg az országukban tör
tént dolgokról beszélnek, azt most mondom el ; de hozzá járul 
az is, a mit magam láttam.

Az egyiptomiak Hephaistos papjának uralkodása után vissza- \ 
nyervén szabadságukat, (minthogy egy pillanatig sem tudtak ki
rály nélkül élni), tizenkét királyt választottak és tizenkét részre 
osztották egész Egyiptomot.200 Azok egymás közt összeházasodva, 
olyan föltételeket kötöttek ki, hogy senki a másiknak birtokát el 
nem veszi, sem másnál többre nem vágyik, és hogy a legjobb ba
rátok lesznek. Azért állapították meg ezen föltételeket és tartották 
is meg erősen, mert mindjárt kezdetben, uralkodások elején, azt a 
jóslatot kapták, hogy a melyikük érez csészében fog áldozni He- 
phaistosnak, az lesz Egyiptomnak a királya. Ok ugyanis minden 
templomban közösen jöttek össze. Elhatározták, hogy közösen 148 
fagynak hátra egy emléket, s ezért építették a labyrinthust, mely 
levéssel a Moine taván túl, körülbelül az úgynevezett krokodil- 
ráros mellett fekszik.201 Ezt magam is láttam és nagyszerűsége váló
ján leírhatatlan. Mert ha valaki összefoglalná, a mit a görögök 
'alakban és művekben fölmutattak, kevesebb fáradságnak és költ-
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φ α νείη  έόντα τού λαβυρίνθου τούτου, καίτοι αξιόλογος γε καί έ 
έν Έ φ έσ ψ  έστί νχό ς  κα ί 6 έν Σ ά μω . ή σαν μ. εν νυν καί αί 
πυραμ ίδες λόγου μ έζονες, καί πολλών έκαστη αυτέων Ε λ λ η ν ι 
κών έργων καί μεγάλω ν άνταξίη· ό δέ δή λαβ ύρ ινθος καί τάς 
πυραμ ίδας υπερβάλλει, τοδ γάρ δυώδεκα μέν είσ ι α ύλα ί κατάστε- 
γοι, άντίπυλοι άλλη λη σ ι, §ξ μεν προς βορέω εξ δέ προς νότον τε- 
τρα μ μ ένα ι, συνεχέες* το ίχος δε έ’ξω θεν ό αυτός σφ εας περιέργει. 
οικήματα  δ ’ ένεστι διπλά, τα μέν υπόγαια τα δέ μετέω ρα επ ’ έκεί- 
νο ισ ι, τρ ισχίλια  α ριθ μ όν, πεντακοσίων κα ί χ ιλ ίω ν έκάτερα. τα μέν 
νυν μετέωρα των οικημάτω ν αυτοί τε ωρώμεν διεξιόντες καί αυτοί 
θ εη σ ά μ ενο ι λέγομ εν, τα δέ αυτών υπόγαια λόγοισι επυνθανόμεθα*  
οί γάρ έπεστεώ τες τών Α ιγυπτίω ν δεικνύναι αυτά οϋδαμώ ς ή θ ελον , 
φ ά μ ενοι θ ή κ α ς  αυτόθι είνα ι τών τε α ρχή ν τον λαβύρινθον τοδτον 
οίκοδομησαμένω ν βασιλέω ν καί τών ίρών κροκοδείλω ν, ουτω τών 
μέν κάτι« πέρι οικημάτω ν άκοή παραλαβόντες λέγομ εν, τα δέ ανω  
μ έζονα  άνθρω πηίω ν έργων αυτοί ω ρ ώ μ εν  αΤτε γάρ έξοδοι δ ια τώ ν  
στεγέων καί οι ελ ιγμ οί διά τών αυλέων έόντες ποικιλώ τατοι θώ υμα  
μυρίον παρείχοντο εξ αυλής τε ές τα οικήματα διεξιοδσι καί έκ 
τών οικημάτω ν ές πα στά δας, ές στέγας τε ά λλ α ς έκ τών πα σ τά 
δων καί ές α υ λά ς α λλα ς έκ τών οικημάτων, όροφή δέ πάντων τού
των λ ίθ ινη  κατά περ οί τοίχοι, οί δέ το ιχα  τύπων έγγεγλυμμένω ν  
πλέοι, αυλή δέ έκάστη περίστυλος λ ίθου  λευκοδ αρμοσμένου τα 
μά λιστα , τής δέ γω νίης τελευτώντος του λαβυρίνθου εχετα ι πυρα- 
μίς τεσσερακοντόργυιος, έν τή ζψ α μεγά λα  έγγέγλυπται· οδός δ’ ές 
αυτήν υπό γην πεποίητα ι.

149 Τού δέ λαβυρίνθου  τούτου έόντος τοιούτου, θώ υ μ α  έ'τι μέζον  
π α ρ έχετα ι ή Μ οίριος καλεομένη  λ ίμνη , π α ρ ’ ήν ό λαβ ύρ ινθος ουτος 
οίκοδόμηται' τής το περίμετρον τής περιόδου είσί στάδιοι έξα- 
κόσιοι καί τρισχίλιοι, σχοίνων εξήκοντα έόντων, ίσοι κα ί αυτής 
Α ίγύπτου το π α ρά  θ ά λ α σ σ α ν , κέεται δέ μακρή ή λίμνη  προς βο- 
ρέην τε καί νότον, έοδσα β ά θ ο ς , τή βαθυτάτη αυτή έω υτής, πεν- 
τηκοντόργυιος. ότι δέ χειροποίητός έστι καί δρυκτή, αυτή δηλοΐ' 
έν γάρ μέση  τή λίμνη  μάλιστά κη εστάσι δύο π υ ρ α μ ίδ ες , του υδα- 
τος υπερέχουσα ι πεντήκοντα όργυιάς έκατέρη, κα ί το κα τ’ υδα- 
τος οίκοδόμηται ετερον τοσοδτον, καί έπ’ άμιροτέρησι επεστι 
κολοσσός λ ίθ ινο ς  κατή μενος έν θρόνψ . ουτω a t μέν πυραμίδες  
είσ ί εκατόν έργυιέω ν, α ί δ ’ εκατόν οργυιαί δ ίκαια ί είσι 
στάδιον έξά π λεθ ρ ον , έξαπέδου τε τής έργυιή ς μετρεομένης  
καί τετρα π ήχεος, τών ποδών τέν τετραπαλαίστω ν έόντων, 
τοδ δέ π ή χ εο ς  έξαπαλαίστου. τό δέ ύδωρ τό έν τή λίμνη
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ségnek tűnnék föl, mint ez a labyrinthus ; habár az ephesosi és 
samosi templom említésre méltó, és a pyramisok is leírhatatlanok, 
mert mindegyikük fölér sok nagyszerű művel. De a labyrinthus a 
pyramisokat is fölülmúlja. Tizenkét fedett kapuja van, melyek egy
mással szembe néznek, hat északi és hat déli irányban egy sorban, 
és ugyanaz a fal zárja körül őket kívülről. Kétféle lakosztály 
van : földalattiak és ezek felett mások, számszeri ut 3000, és igv 
mindkettőből 1500. A felső lakosztályokat magam is láttam, mert 
átmentem rajtuk és mint szemtanú szólok róluk, de a földalattiak
ról csak hallomás útján tudtam meg valamit. Mert az egyiptomi 
őrök semmi kép sem akarták megmutatni ; csak azt mondták, hogy 
ott vannak az eredetileg ezen labyrinthust építő királyoknak és a 
szent krokodiloknak sírjai. így tehát a földalatti helyiségekről csak 
hallomás után beszélek, a felsőket azonban, melyek emberi munkát 
fölülhaladnak, magam is láttam. A kijárások a szobákból és a te
kergő útak az udvarokon át nagyon változatosak és számtalan 
csodát nyújtanak azoknak, kik az udvarból a lakosztályokba, a 
lakosztályokból a csarnokokba, a csarnokokból más szobákba és a 
lakosztályokból más udvarokba mennek át. Mindezek fölött a tető, 
valamint a falak kőből vannak ; ezek pedig tele vannak bevésett 
alakokkal ; minden udvart oszlopok vesznek körül s ezek igen jól 
összeillesztett fehér kövekből vannak készítve. A labyrinthus végén 
a szögleten egy negyven öl magas pyramis emelkedik ki, melybe 
nagy alakok vannak bevésve s alája egy földalatti út vezet.

De bár a labj^inthusnak ilyen alkotása van, még nagyobb 149 
csodát gerjeszt az úgynevezett Moiris tava, a mely mellett ez a 
labyrinthus épült. Területének nagysága 3600 stadium, mely 60 
schoinost ad, s így ép oly hosszú, mint Egyiptomnak tengerpartja.202 

E nagy tó északról délre nyúlik, mélysége a legmélyebb helyen 
50 öl. Hogy emberi kéz ásta, a következőkből világlik ki : körül
belül a tónak közepén két pyramis áll, melynek mindegyike a víz
ből 50 ölnyire áll ki s a víz alatt ugyanannyira van beépítve ; mind 
a kettőn trónon ülő óriási kőszobor van. így a pyramisok 1 0 0  

lábnyi magasak ; száz teljes öl hat plethronból álló stádiumot tesz 
ki, mivel egy öl kimérve hat lábból vagy négy rőfből áll, egy láb 
pedig négy araszból, egy rőf viszont hat araszból. A víznek a tóban
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α ύ θ ιγενές  μέν  ούκ έστι (άνυδρος γάρ δή δεινώ ς έστι ή ταύτη), 
εκ τού Ν είλου  δέ κατά διώ ρυχα έσήκται, καί έξ μεν μήνα ς έσω  
ρέει ές την λ ίμ νη ν, εξ δέ μήνας έξω ές τον Ν είλον αύτις. κ α ί  
έπεάν μεν έκρέη έξω, ή δέ τότε τούς εξ μ ή να ς ές το βασιλήιον  
κα ταβάλλει ε π ’ ήμέρην έκάστην τάλαντον αργυρίου έκ τών

150 ιχθ ύ ω ν , έπεάν δέ έσίη  το ύδωρ ές αυτήν, είκοσι μ νέα ς . έλεγον  
δέ οί επιχώ ριοι καί ώς ές τήν Σύρτιν τήν ές Λ ιβύην έκδιδοί ή  
λίμνη αυτή υπό γήν, τετραμμένη το προς έσπέρην ές τήν μέσο- 
γα ια ν παρά το όρος το υπέρ Μ έμφιος. έπείτε δέ του όρύγματος  
τούτου ούκ ώρων τον χοδν ούδαμοϋ έόντα, έπ ιμ ελ ές  γάρ δή μοι 
ήν, είρόμην τούς ά γχισ τα  οίκέοντας τής λ ίμ νη ς δκου εϊη ο χ ο ΰ ς  
ό έξορ υ χθ είς . ο ι δέ έ'φρασάν μοι Τνα έξεφ ορ ή θη , κα ί εύπετέω ς  
έπ ειθ ον ' ή δ εα  γάρ λόγφ  καί έν Ν ίνω  τή Α σσυριώ ν πόλι γενό- 
μενον έτερον τοιούτον. τά γάρ Σαρδαναπάλλου τού Ν ίνου βασι- 
λέος έόντα μ εγά λ α  χρ ή μ α τα  καί φ υλασσόμενα  έν θησαυροΐσι 
καταγαίοισι έπενόησαν κλώπες έκφορήσαι. έκ δή ών τών σφ ε- 
τέρων οίκίων άρξάμενοι οί κλώπες υπό γήν σ τα θμ εόμ ενοι ές τά  
βασιλή ια  οικία ώρυσσον, τον δέ χούν τον έκφ ορεόμενον έκ τού  
όρύγματος, όκως γένοιτο νύξ, ές τον Τίγριν ποταμόν παραρρέοντα  
τήν Ν ίνον έξεφόρεον, ές ο κατεργάσαντο δ τι έβούλοντο. τοιούτον 
έτερον ήκουσα κα ί το τής έν Α ίγύπτω  λίμ νη ς όρυγμα γενέσ θ α ι, 
πλήν ου νυκτός ά λλα  μετ’ ήμέρην π ο ιεύ μ ενο ν  ορύσσοντας γάρ  
τον χούν τούς Α ιγυπτίους ές τον Ν είλον φορέειν* δ δέ υπολα μ
βάνω·/ έμ ελλε δ ια χέε ιν . ή μέν νυν λίμνη  αυτή ουτω λέγεται 
όρυχθή να ι.

151 Τών δέ δυώδεκα βασιλέων δικαιοσύνη χρεω μένω ν, άνά  
χρόνον ώς έθυ σ α ν  έν τψ ίρώ τού Τ Ιφ α ίσ τϊυ , τή υστάτη τής 
όρτής, μελλόντω ν κατασπείσειν, ό ά ρχιερεύς έξήνεικέ σφι φ ιάλας  
χρ υσ έα ς, τήσί περ έώ θεσαν σπένδειν, άμαρτών τού α ριθμού , 
ένδεκα δυώδεκα έούσι. ένθαύτα  ώς ούκ ε ίχ ε  φ ιάλην ό έσ χα τος  
έστεώς αυτών Ψ α μ μ ή τ ιχο ς , περιελόμενος τήν κυνέην έούσαν  
χα λκ έη ν  ύπέσ χε τε καί έσπενδε. κυνέας δέ καί οί άλλοι απαντες  
έφόρεόν τε βα σ ιλέες καί έτύγχανον τότε έχοντες' Ψ α μ μ ή τ ιχο ς  
μέν νυν ουδενί δολερφ  νόφ  χρεώ μενος ύπ έσ χε  τήν κ υ ν έ η ν  οί 
δέ έν φρενί λαβόντες τό τε ποιη θέν έκ Ψ α μ μ η τιχο υ  καί το 
χρηστήριον, ότι έκέχρηστό σφι τον χα λ κ έη  σπείσαντα αυτών 
φ ιάλη τούτον βα σ ιλέα  έσ εσ θ α ι μούνον Α ίγυπτου, ά να μ νη σ θέντες  
τού χρησμού  κτείναι μέν ούκ έδικαίωσαν Ψ α μ μ ή τ ιχο ν , ώ ς ανεύρι
σκαν βασανίζοντες έξ ούδεμιής προνοίης αυτόν ποιήσαντα, ές δέ
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nincs forrása, (mert erre a vidék vízben nagyon szegény), hanem 
csatornán át jő be a Nílusból ; hat hónapig foly be a tóba a víz, 
hat hónapig viszont ismét a Nílusba. Mikor kiömlik, akkor a tó 
hat hónapon át mindennap egy ezüst talentumot juttat a királyi 
kincstárnak a halakból ; ha pedig a víz beléfoly, csak húsz minát.
Azt is beszélik a belföldiek, hogy ez a tó a föld alatt a lybiai Syr-150 
tisbe ömlik, a belföld felé nyugatra fordulva a Memphis fölött 
elvonuló hegy mellett.*08 Minthogy azonban ezen ásatásnak föld
hányását sehol sem láttam és érdekelt a dolog, megkérdeztem a 
tóhoz legközelebb lakókat, hogy hol van a kiásott föld. Ok meg
mondták, hogy hová vitték, és én könnyen elhittem. Mert már 
hallottam beszélni, hogy az assyriai Ninos városában ugyanez tör
tént. Ugyanis Ninos királyának, Sardanapallosnak sok kincse volt és 
föld alatti kincstárakban őriztette, a tolvajok azonban el akarták 
lopni. A tolvajok tehát a maguk házaitól kezdve kimérték a földet 
s alattok a királyi palotáig ástak ; az ároknak földhányását pedig 
elvitték az éj beálltával a Ninos mellett elhaladó Tigris folyóba, a 
míg így tervüket ki nem vitték. Ugyanily más módot hallottam 
Egyiptomban is, hogy így történt a tónak kiásása, csakhogy nem 
éjjel, hanem nappal, és a kiásott földet az egyiptomiak a Nílusba 
vitték, mely azt befogadta s hamar szétvitte. így ásták szavaik sze
rint ezt a tavat.

A tizenkét király igazságosan uralkodott. Idővel, midőn egy- lói 
szer Hephaistos templomában áldoztak és az ünnep utolsó napján 
italáldozatot akartak bemutatni, a főpap aranycsészéket hozott ki 
nekik, a melyekkel áldozni szoktak, de elhibázta a számot : tizen
kettő helyett tizenegyet hozott. Minthogy ott Psammetichosnak, 
ki utolsónak állott közöttük, nem volt csészéje, levetette érczsisak- 
ját, ezt tartotta a folyadék alá, s így áldozott. Mindenik király 
sisakot viselt, s épen fejükön volt a sisak. Psammetichos most 
minden cseltől menten tartotta oda a sisakját ; de a többiek meg
fontolták Psammetichos eljárását, megemlékeztek a jóslatról, me
lyet kaptak, hogy a ki közülök érez csészében fog áldozni, az lesz 
egyedüli királya Egyiptomnak ; s ennek alapján nem tartották 
ugyan igazságosnak Psammetichost megölni, mert nyomozás útján 
rájöttek, hogy ő ezt épen nem föltett szándékból tette; azon- 
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τά ελεα  έδοξέ σφ ι διώ ςαι ψιλώσαντας τά πλείστα  της δυνά μιος, 
έκ δε τών ελέω ν όρμεόμενον μή έπ ιμ ίσ γεσ θ α ι τή ά λλη  Α ίγύπτψ . 

152tòv δε Ί ’α μ μ ή τιχον  τούτον πρότερον φεύ'γοντα τον Α ιθ ίοπ α  
Σαβακώ ν, ο : οί τον πατέρα Ν εκώ ν άπέκτεινε, τούτον φεύγοντα  
τότε ές Συρίην, ώς ά π α λ λ ά χθ η  εκ τής δψιος τού ονείρου ό 
Α ίθίοψ , κατήγαγον Α ιγυπτίων ουτοι οί έκ νομού τοΰ Σα'ί'τεώ 
είσ ι. μετά δε βασιλεύοντα το δεύτερον προς τών ένδεκα  
βασιλέω ν κ α τα λα μ βά νει μιν διά τήν κυνέην φεύγειν ες τά 
ελ εα . επ ιστάμενος ών ώς περιυβρισμένος εϊη προς αυτών, 
έπενόεε τ ίσ α σ θ α ι τούς διώ ςαντας. πεμψ αντι δε οί ες Β ο υ 
τούν πόλιν ες το χρηστήριον τής Α η τούς, έ ν θ α  δή Α ίγυ-  
πτίοισι έσ ί μαντήιον αψευδέστατον, ή λ θ ε  χ ρ η σ μ ό ς  ώς τίσις 
ή ςει από θ α λ ά σ σ η ς  χαλκέω ν άνδρών έπιφ ανέντω ν. καί τφ  
μ ;ν  δή άπιστίη μεγά λη  ΰπεκέχυτο χα λκ έου ς οί άνδρας ήςειν  
επικούρους, χρ όνου  δε ου πολλοΰ δ ιελθόντος αναγκαίη κ α τέ
λαβ ε Ι ω ν ά ς  τε καί Κ άρας άνδρας κατά ληίη> έκπλώ σαντας  
ά π ενειχθ ή να ι ες Α ίγυπτον, εκβάντας δε ές γήν καί όπλι-  
σθέντας χ α λ κ φ  ά γγέλει τών τις Αιγυπτίων ες τά ελεα  άπι- 
κόμενος τφ  Μ 'αμμητίχφ, ώ : ουκ ίδιον πρότερον χ α λ κ φ  α ν- j 
δρας όπλισ θεντα ς, ώς χά λκ εοι ανδρες ά π ιγμ ενοι από θ α λ ά σ 
σης λεηλατεύσι το πεδίον. ό δε μα θώ ν το χρηστήριον επιτελεό- 
μενον φ ίλα τε τοΐσι νΙωσι καί Κ αρσί ποιέεται καί σφ εας  
μεγά λα  υ π ισ χνεύ μ ενος π είθ ει μ ετ’ έωυτοΰ γ ε νέ σ θ α ι. ώς δε 
έπεισε, ουτω ά μ α  τοίσι μετ’ έωυτού βουλομένοισι Α ίγυπτίοισι 

153κ α ί τοίσι έπικούροισι καταιρέει τούς βασ λ έ α ς . κρατήσας δ ’ 
Α ίγύπτου πά σ η ς ό Ψ α μ μ ή τ ιχο ς  εποίησε τφ  Ή φ α ίσ τφ  προ- ! 
πύλαια  έν Μ έμφ ι τά προς νότον άνεμον τετραμμ ένα , αυλήν 
τε τφ  Α π ι, έν τή τρέφεται έπεάν φανή ό Ά π ις , οικοδόμησε  
έναντίον τών προπυλαίω ν, πάσάν τε περίστυλον έούσαν καί 
τύπων π λ έ η ν  αντί δε κιόνων όπεστάσι κολοσσοί δυωδεκαπή- 
χ ε ε ς  τή α υλή , ό δε Α πις κατά τήν Ε λ λ ή ν ω ν  γλώ σσαν έστί ί 

154νΕ παφ ος. τοίσι δε ν 1ωσι καί τοίσι Κ α ρσ ί τοίσι συγκατερ- 
γα σ αμ ένοια ι αυτφ  ό Ψ α μ μ ή τ ιχο ς  δίδω σι χώ ρ ους ένοικήσαι 
άντίους άλλήλω ν, του Ν είλου  το μέσον έχοντος· τοίσι ουνό- 
ματα έτέθη  Σ τρατόπεδα, τούτους τε δή σφι τούς χώ ρους δ ί
δωσι καί τά ά λλ α  τά ϋπέσχετο πάντα άπέδω κε. κα ί δή καί 
παίδας πα ρέβα λε αύτοίσι Α ιγυπτίους τήν Ε λ λ ά δ α  γλώσσαν 
έκδιδάσκεσθαι* από δε τούτων έκμαθόντω ν τήν γλώσσαν 
οί νύν ερμ η νέες έν Αιγύπτιο γεγόνα σ ι. οί δε Ί ω ν έ ς  τε καί
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bau elhatározták, hogy a mocsarak közé űzik, megfosztják hatalma 
legnagyobb részétől és a mocsarakból nem szabad kijönnie, vala
mint nem szabad Egyiptom más részével érintkeznie. Ez a Psam-152 
metiehos már előbb is menekült ogvszer az aithiopiai Sabakos 
elől, a ki atyját, Nekont, megölte; és akkor Syriába futott, míg a 
Sais vidékén lakó egyiptomiak vissza nem hozták, mikor az álom* 
látás következtében az aithiopiai király elvonult.204 És most király
kodása után történt meg vele másodszor, hogy sisakja miatt a 
mocsarak közé menekült a tizenegy király elől. Minthogy azonban 
úgy találta, hogy igazságtalanul bántak vele, elhatározta, hogy 
bosszút áll üldözőin. Elküldött Buto városába Leto jóshelyéhez, a 
hol az egyiptomiaknak legcsalhatatlanabb jóshelyük vaia, s az a 
jóslat érkezett vissza, hogy ő akkor fog bosszút állni, ha a tenger 
felől érczemberek jelennek meg. S habár ő seliogysem hitte, hogy 
érczemberek jönnek majd segítségére; de nem sok idő múlva rákény- 
szerített a szükség némely zsákmányra kivonuló ión és káriai em
bereket, hogy Egyiptomnál kikössenek. Mikor érezfegyverzetükben 
partra szállottak, egy egyiptomi ember Psammetichoshoz sietett a 
a mocsarak közé s megjelentette, — mert még nem látott 
érezfegyverbe öltözött embereket, hogy érczemberek jöttek a 
tengerről és pusztítják a mezőt. 0  ebben a jóslat beteljesülését 
látta, szívesen fogadta az iónokat és káriaiakat, és nagy ígéretek
kel csalogató, hogy tartsanak vele. Mikor azután rábírta, a pártja
beli egyiptomiakkal és a segédcsapatokkal legyőzte a királyokat. \ 
Hatalmába kerítvén egész Egyiptomot, Psammetichos Hephaistos-153 
nak délre néző előcsarnokát építette Memphisben, azután Apisnak 
egy udvart, a hol azt táplálják, mikor megjelen, s ezt az előcsar
nokkal szemben építette, egészen körülvéve oszlopokkal és telve 
képekkel. Oszlopok helyett azonban tizenkét rőfnyi óriás alakok 
tartják az udvartetőt. Apisnak neve görögül Epaphos. A segédkező 154 
iónoknak és kúriaiaknak földet adott Psammetichos, hogy azon lak
janak egymással szemben, úgyhogy köztük folyjon a Nilus. S ezt a 
területet «tábor»-nak nevezték. De nemcsak ezt a földet adta nekik, 
hanem még sok mindent, mit megígért. Egyiptomi gyermekeket 
adott hozzájuk, hogy náluk görögül tanuljanak ; s most Egyiptom
ban azok a tolmácsok, a kik ott e nyelvet eltanulták. Az iónok és

19*
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οί Κ ά ρ ες τούΐους τούς χώρους οίκηααν χρόνον έπί π ο λ λ ό ν  είσ ι δέ 
ουτοι οί χώ ροι προς θ α λ ά σ σ η ς ολίγον ένερ θ ε  Βουβάστιος πόλιος, 
έπί τώ ΙΙηλουσίω καλεομένω  στόματι τού Ν είλου, τούτους μέν δή 
χρόνιο ύστερον βα σιλεύς Ά μ α σ ις  έξαναστήσας ένθεύτεν κατοίκισε  
ές Μ έμφ ιν, φ υλακήν έωυτού ποιεύμενος προς Α ιγυπτίω ν, τούτων 
δε οίκισθέντω ν εν Α ιγύπτιο, οι Έ λ λ η νες  ούτω επιμ ισγόμ ενοι τού- 
τοισι τά περί Α ίγυπτον γινόμενα από Ψ α μ μ η τίχο υ  βασιλέος άρςά-  
μενοι πάντα καί τά ύστερον επιστά μεθα  άτρεκέω ς- πρώτοι γάρ  
ούτοι έν Αιγύπτιο αλλόγλω σσοι κατοικίσθησαν. ές ών δέ έξανέστη- 
σαν χώ ρ ω ν, εν τοότοισι δέ ο ί τε ολκοί τών νεών καί τα ερείπια τών 
οικημάτω ν το μ έ χ ρ ι έμεΰ ήσαν.

155 Ψ α μ μ ή τ ιχ ο ς  μέν  νυν ούτω έσ χε  Α ίγυπτον, τού δέ χρηστηρίου  
τού έν Α ίγύπτφ  π ολ λ ά  έπεμνή σθην ήδη, κα ί δή λόγον περί αυτού  
ώς άςίου έόντος ποιή σομ αι. το γάρ χρηστήριον τούτο τό έν Α ίγύ 
πτφ έστι μέν Λ η τούς ίρόν, εν πόλι δέ μ εγά λη  ίδρυμέι ον κατά το 
Σεβεννυτικόν κ α λεόμενον στόμα τού Ν είλου, ά ναπλέοντι από θ α -  
λάσ σ ης άνω. ούνομα  δέ τή πόλι ταύτη οκού το χρηστήριον έστί 
Βουτώ, ώς καί πρότερον ώ νόμασταί μοι. ίρόν δέ έστί έν τή Βουτοί 
ταύτη Α πόλλω νος κα ί Α ρτέμ ιδ ος. καί ο γε νηός τής Λ ητούς, έν 
τώ δή το χρηστήριον έ'νι, αυτός τε τυ γχά νει έών μ έγα ς καί τά  
προπύλαια  έχε ι ές ύψος δέκα όργυιέων. το δέ μοι τών φανερών ήν  
θώ υ μ α  μέγιστον πα ρ εχόμ ενο1/, φράσω . έστι έν τώ τεμ ένεϊ τούτω  
Λ ητούς νηος ές ενός λ ίθου  πεποιημένος έ'ς τε ύψος κα ί ές μήκος, 
καί το ίχος  έκαστος τούτοισι ίσος" τεσσεράκοντα πη χέω ν τούτων 
έκαστον έστι. το δέ καταστέγασμα τής οροφ ής ά λλος έπικέεται

156 λ ίθ ο ς , έχω ν τήν παρω ροφίδα τετράπηχυν. ούτω μέν νυν δ νηος τών 
φανερών μοι τών περί τούτο το ίρόν εστί θω υμαστότατον, τών δέ 
δευτέρων νήσος ή Χ έμ μ ις  καλεσμένη, έστι μέν έν λ ίμ νη  β α θ έη  καί 
πλατέη κείμενη  π α ρά  το έν Βουτοί ίρόν, λέγετα ι δέ υ π ’ Α ιγυπτίων  
είνα ι αύτη ή νήσος πλιοτή. αυτός μέν έγω γε ούτε πλέουσαν ούτε 
κινη θεϊσ α ν είδον, τέθη π α  δέ άκούων εί νήσος ά λη θ έω ς έστί 
πλω τή, εν δή ών ταύτη νηός τε Α πόλλω νος μ έγα ς svi 
καί βω μοί τριφ άσιοι ένιδρυαται, έμπεφ ύκασι δ’ έν αύτη φ οί
νικες συχνοί κα ί ά λ λ α . δένδρεα καί καρποφόρα κα ί άφορα  
πολλά , λόγον δέ τόνδε επιλέγοντες οί Α ιγύπτιοί φ ασι είνα ι 
αυτήν πλωτήν, ώ ς εν τή νήσω ταύτη ουκ έούση πρότερον 
πλω τή, Λ ητώ έούσα τών οκτώ θεών τών πρώτων γενομένω ν, 
οίκέουσα δέ έν. Β ουτοί πόλι, ίνα  δή οί τό χρηστρήριον τούτο 
έστι Α πόλλω να π α ρ ’ ν!σιος παρακαταθήκην δεξαμ ένη  διέσωσε
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káriaiak sokáig lakták ezt a területet, mely a tenger felé kevéssel 
Bubastis városa alatt a Nílusnak úgynevezett pelusiai torkolatánál 
fekszik. De később Amasis király elvezette őket innen, Mem
phisben telepítette le, és az egyiptomiaiak ellen testőreivé tette. 
Miután ezek Egyiptomban letelepedtek, a görögök érintkezni kez
dettek velük, és így Egyiptomnak történetét Psammetichostól 
kezdve, és később is mind pontosan tudjuk. Ok voltak az első ide
gen ajkúak, a kik Egyiptomban letelepedtek. Ott pedig, a honnan 
őket elvezették, az én időmig is megvoltak a hajók hengerei és a 
házak romjai.

így kerítette birtokába Psammetichos Egyiptomot. Az Egyip- 1 5 5  

tómban divatozó jóslásról ugyan már sokszor megemlékeztem, de 
most is fogok róla szólni, mert érdemes. Az Egyiptomban levő 
jóshely Letónak temploma, egy nagy városban épült, a Nílus
nak úgynevezett sebennisi torkolatánál, ha a tengertől fölfelé hajó
zunk. Ennek a városnak, a hol a jóshely áll, Buto a neve, a mint 
már előbb is megneveztem. Ebben a Butóban Apollonnak és Arte- 
misnek is van temploma. Letónak temploma, a melyben a jóshely 
van, magában véve is nagy, előcsarnoka pedig tíz ölnvi magas.
A mi azonban a látottak közűi a legnagyobb csodának látszott ne
kem, azt meg fogom mondani. Letónak ezen szentélyében a temp 
lom egy kőből van készítve magasságban is, hosszúságban is, s ebben 
mindegyik fal egyenlő nagyságú ; mindegyik negyven rőf. A tető 
födele gyanánt egy másik kő van rajta, melynek párkányzata négy 
rőf. S így e szentélyben a látottak közül nekem maga a templom ige 
a legcsodálatosabb, azután pedig a Chemmis nevű sziget. Ez 
egy mély és széles tóban terül el a butói szentély mellett. Az 
egyiptomiak szavai szerint úszó sziget. Magam ugyan sohasem 
láttam sem úszó, sem mozgó szigetet és elcsodálkoztam, mikor hal
lottam. hogy valóban úszó sziget is léteznék. Bajta van Apollou- 
nak nagy temploma, azonkívül még három oltárt emeltek. Terem 
rajta sok pálma, meg sok más gyümölcstermő és gyümölcstelen fa.
E dolgot az egyiptomiak elbeszélve, azt mondják, hogy a sziget 
úszik, s hogy ezen, a régebben még nem úszó szigeten a nyolcz 
első istenséghez tartozó Leto, ki ama jóshely székhelyén, Buto vá
rosában lakott, Isistől megőrzés végett átvette Apollont s úgy mén-
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κατακρύψασα έν τή νυν π λ ω τ ή  λεγομένη νήσω, οτε το παν διζή- 
μενος ό 'Γοφών έπήλθε, θέλων έξευρείν του Όσίριος τον παίδα. 
Απόλλωνα δέ καί Αρτεμιν Διονύσου κα Ίσιος λέγουσι είναι παί- 
δας, Αητουν δέ τροφόν αύτοΐσι καί σώτειραν γενέσθαι. Αίγυπτιστί 
δέ 'Απόλλων μέν Ωρος, Λημήτηρ δέ Ίσις, Άρτεμις δέ Εούβα- 
στις· έκ τούτου δέ τού λόγου καί ούδενός άλλου Αισχύλος ό Εύ- 
φορίωνος ήρπασε το εγώ ιρράσω, μούνος δή ποιητέων των προγε- 
νομένων έποίησε γάρ Αρτεμιν είναι θυγατέρα Δήμητρος. τήν δέ 
νήσον διά τούτο γενέσθαι πλωτήν, ταϋτα μέν ούτω λέγουσι..

157 Ψαμμήτιχος δέ έβασίλευσε Αίγυπτου τέσσερα καί πεντή- 
κοντα Ιτέα, των τό. ενός δέοντα τριήκοντα Αζωτον τής Συρίης 
μεγάλην πόλιν προσκατημενος έπολιόρκεε, ές δ έςείλε. αυτή δέ ή 
Άζωτος άπασέων πολίων επί πλείστον χρόνον πολιορκεομένη άν- 
τέσχε τών ημείς ιδμεν.

158 Μ’αμμητίχου δέ Νεκώς παίς έγένετο καί έβασίλευσε Αίγυ
πτου, ός τή διώρυχι έπεχείρησε πρώτος τή ές τήν Ερυθρήν θάλασ
σαν φερούση, τήν Δαρεΐος ό ΙΙέρσης δεύτερα διώρυςε- τής μήκος 
εστι πλόος ήμέραι τέσσερες, εύρος δέ ώρύχθη ώστε τριήρεας δύο 
πλέειν όμού έλαστρευμένας, ήκται δέ άπό τού Νείλου το ύδωρ ές 
αυτήν ήκται δέ κατύπερθε ολίγον Βουβάστιος πόλιος παρά II ά- 
τουμον τήν Αραβίην πόλιν, έσέχει δέ ές τήν : Ερυθρήν θάλασσαν, 
όρώρυκται δέ πρώτον μέν τού πεδίου τού Αιγυπτίου τα προς Αρα
βίην έχοντα' έ'χεται δέ κατύπερθε τού πεδίου το κατά Μέμφιν τεΐ- 
νον όρος, έν τιΐ) αί λιθοτομία», ενεισι" τού ών δή δρεος τούτου παρά 
τήν »ίπωρέην ήκται ή διώρυξ απ’ έσπέρης μακρή προς τήν ήώ, καί 
έ'πειτα τείνει ές διασφάγας, φέρουσα άπό τού δρεος προς μεσαμ- 
βρίην τε καί νότον άνεμον ές τον κόλπον τον Άράβιον. τή δέ έλά- 
χιστόν εστι καί συντομώτατον έκ τής βορηίης θαλάσσης υπερ- 
βήναι ες τήν νοτίην καί Ερυθρήν τήν αυτήν ταύτη, καλεομένην, 
άπό τού Κασίου δρεος τού ούρίζοντος Αίγυπτόν τε καί Συρίην, άπό 
τούτου είσί στάδιο», άπαρτί χίλιοι ές τον Αράβιον κόλπον, τούτο 
μ.έν το συντομώτατον, ή δέ διώρυς πολλώ μακροτέρη, ώσι<> σκο- 
λιωτέρη έατί * τήν επί Νεκώ βασιλέος όρύσσοντες Αιγυπτίων 
άπώλοντο δυώδεκα μυριάδες. Νεκώς μέν νυν »μεταξύ ορύσσων 
έπαύσατο μαντηίου έμποδίου γενομένου τοιούδε, τι]> βαρβάρω 
αυτόν προεργάζεσθαι. βαρβάρους δέ πάντας οί Αιγύπτιο».

159καλέουσι τούς μή σφίσι όμογλώσσους ' παυσάμενος δέ τής 
διώρυχος ό Νεκώς έτράπετο προς στρατήίας, καί τριήετες 
αί μέν έπί τή βορηίή θαλάσση έποιήθησαν, αί δ’ έν τιμ 
Άραβίφ κόλπω έπί τή Ερυθρή θαλάσση, τών έ'τι οί ολκοί



tette meg, hogy a most állítólag úszó szigeten elrejtette, mikor 
Typhon mindent átkutatva idejött, meg akarván találni Osiris 
fiát. Szavaik szerint Apollon és Artemis Dionysosnak és Isisnek 
gyermekei, Leto pedig csak dajkájuk és megmentőjíik volt. Apol
lon egyiptomi nyelven Oros, Demeter meg Isis, Artemis pedig 
Bubastis. Ebből a mondából és semmi másból vette Aischylos. 
Euphorion fia, bizonyára az egyedüli a régibb költők közül, a ha
gyományt, mely Artemist Demeter leányának mondja.2"5 Ezért lett 
a sziget úszó ; legalább az egyiptomiak így beszélik.

Psammetichos 54 évig uralkodott Egyiptomon ; ebből húszon- 157 
kilencz éven át ostromolta a syriai nagy várost, Azotost, a míg be 
nem vette. Ez az Azotos a legtovább bírta ki az ostromot mind
azon városok közül, a melyekről tudomást szereztem.206

Psammetichosnak Nekos volt a fia, és utána ő lett Egyiptom 158 
királya. 0 ásatott először a Vörös-tengerbe vezető csatornán, me
lyet másodszor a perzsa Dareios ásatott tovább.207 Hosszúsága négy 
napi út, s olyan szélesre van ásva, hogy két egyszerre hajtott há
rom evezős hajó elmehet egymás mellett. A vizet a Nílusból vezették 
belé, kevéssel Bubastis városa fölött, az arab Patumos városa mel
lett,208 és a Vörös tengerbe ömlik. A csatorna először az Arábia felé 
eső egyiptomi síkságon vezet keresztül ; a síkságot felülről a Mem
phis felé vonuló hegység határolja, a melyben a kőbányák vannak. 
Ennek a hegynek a tövében vezet tovább messzire a csatorna 
nyugatról kelet felé ; azután sziklahasadékokon át halad és a hegy
től délre az arab öbölbe visz. A hol a legrövidebb és a legkisebb 
az átjárás az északi tengertől a déli tengerig, melyet Vöröstenger
nek is neveznek, az Egyiptomot és Syriát is elválasztó kasiai hegy
ségig, innen az arab öbölig épen ezer stadium van.209 Ez a legrövi
debb út ; de a csatorna sokkal hosszabb, mert sok kanyarulatot 
tesz; Nekos király alatt 120,000 csatornaásó egyiptomi vesztette 
el életét. De Nekos abbahagyta az ásatást, mert az a jóslat állta 
útját, hogy barbár ember számára dolgoztat. Az egyiptomiak 
ugyanis mindenkit barbárnak neveznek, kik nem az ő nyelvükön 
beszélnek velük. Abbahagyva a csatornázást, Nekos hadviseléshez 159 
fogott ; háromevezős hajókat készíttetett részint az északi tenger
nél, részint az arab öbölben a Vöröstengéméi, s ezeknek hengerei
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επίζηλο'., καί ταύτησί τε έχράτο εν τφ δέοντι καί Σύροισι 
πεζή ο Νεκώ; αυμ.βαλών εν Μαγδώλφ ένίκησε, μετά δέ τήν 
μάχην Κάδυτιν πόλ'.ν τη; Συρίη; έοδσαν μεγάλην είλε. έν τή 
δέ έσθήτι ετυχε ταύτα κατεργασάμενος, άνέθηκε τώ Απόλ
λων!. πέμψα; έ; Βραγχίδα; τά; Μιλησίων. μετά δε, εκ/.αίδεκα 
ε'τεα τά πάντα άρςα;, τελευτή, τώ παιδί Ί ’ά.μμ·. παραδού; τήν 
αρχήν.

160 Επί τούτον δή τον Τάμμιν βασιλεύοντα Αίγύπτου άπί- 
κοντο Ή λε ίων άγγελοί, α ύχέοντε; δικαιότατα καί κάλλιστα τι- 
θέναι τον εν Όλυμπίη αγώνα πάντων ανθρώπων, καί δοκέον- 
τες παρά ταύτα ουδ’ αν τού; σοφωτάτους ανθρώπων Αιγύπτι
ον; ουδέν έπεζευρείν. ώ; δέ άπικόμενοι ές τήν Αίγυπτον οί 
Ήλεΐοι ελεγον των εΤνεκα άπίκοντο, ένθαύτα ό βασιλεύ; ούτο; 
συγκαλεεται Αιγυπτίων τούν λεγομένου; είναι σοφωτάτου;. συν- 
ελθόντε; δέ οί Αιγύπτιοι έπυνθάνοντο τών Ήλείων λεγόντων 
άπαντα τά κατήκει σφέα; ποιεειν περί τον αγώνα' άπηγησάμε- 
νοι δέ τά πάντα εφασαν ήκειν επιμαθηαόμενοι εϊ τι εχοιεν 
Αιγύπτιοι τούτων δικαιότερον έπεςευρείν. οί δέ βουλευσάμενοι 
έπειρώτεον τού; ’ίΐλείου; ε’ί σφι οί ; ολιήται εναγώνίζονται. οί 
δέ εφασαν καί σφέων καί τών άλλων 'Ελλήνων όμοίω; τώ 
βουλομένφ εξείναι άγωνίζεσθαι. οί δέ Αιγύπτιοι εφασάν σφεα; 
ούτω τιθέντα; παντός τού δικαίου ήμαρτηκέναι, ούδεμίαν γάρ 
είναι μηχανήν δκω; ου τώ άστφ άγωνιζομένψ προσθήσονται, , 
άδικέοντες τον ςεινον. άλλ εί δή βούλονται δικαίω; τιθέναι καί 
τούτου εΤνεκα άπικοίατο ές Αίγυπτον, ςείνοισι άγωνιστήσι έκέ- 
λευον τον αγώνα τιθέναι, Πλείον δέ μηδενί είναι άγωνίζεσθαι, 
ταύτα μέν Αιγύπτιοι Ήλείοισι ύπεθήκαντο.

j (ij Μ’άμμιο; δέ ες ετεα μούνον βασιλεύσαντο; Αίγύπτου καί 
στρατευσαμένου έ; Αίθιοπίην καί μεταυτίκα τελευτήσαντο; έξε- 
δέςατο Απρίη; ό Ί ’άμμιο; ' δ; μετά 'Γαμμήτι/ον τον εωυτού 
προπάτορα έγένετο εύδαιμονέστατο; τών πρότερον βασιλέων, έπ’ 
ετεα πέντε καί είκοσι άρςα;, εν τοίσι επί τε Σιδώνα στρατόν ήλασε 
καί έναυμάχησε τώ Τυρί οι. έπεί δέ οί Ιδεε κακώ; γενέσθαι, έγί- 
νετο από προφάσιο; τήν εγώ μεζόνω; μέν έν τοίσι Αιβυκοΐσι 
λόγοισι άπηγήσομαι, μετρίω; δ’ έν τφ παρεόντι. άποπέμψας

ü!h ; ί ι ρ ο α ο τ ο γ  b .
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még most is láthatók. Valamint szükség esetén ezeket használta, 
úgy a szárazon a syriaiakkal összecsapván, Magdolosnál diadalt 
aratott, s csata után elfoglalta Syriának egy nagy városát, Kady- 
trist.210 A ruhát, melyben e tetteket végrehajtotta, Apollonnak aján
lotta föl, s elküldte a miletosi branchidáknak. Azután tizennat 
évi uralkodás után meghalt, s trónját Psammis nevű fiára 
hagyta,’”

Ezen Psammisnas uralkodása alatt elisi követek jöttek Egyip- 1G0 
tomba, s azzal dicsekedtek, hogy az összes emberek közt a legigaz
ságosabban és legszebben rendezték be az olympiai játékokat, s azt 
hitték, hogy a világon a legokosabb egyiptomiak sem gondoltak ki 
semmit, a mi ennél kiválóbb volna. Midőn tehát az elisiek Egyip
tomba érkeztek s megmondták, hogy miért jöttek, akkor a király 
összehívta az egyiptomiakat, kiket a legbölcsebbeknek tartottak.
Az egyiptomiak összejöttek és kikérdezték az elisieket, kik mindent 
elmondtak, a mi a versenyt illető eljárásra vonatkozik. Mikor 
pedig mindent előadtak volt, kijelentették, hogy azért jöttek, hogy 
megtudják, találtak é ki ennél igazságosabb dolgot az egyip
tomiak. A tanácskozók erre azt kérdezték az elisiektől, vájjon az ő 
polgártársának is versenyeznek· e : mire ők azt felelték, hogy mind 
nekik, mind bármely más görög embernek szabad versenyezni.
Az egyiptomiak erre azt mondták, hogy ebben egészen eltévesz
tették az igazságot ; mert semmikép sem valószínű, hogy ők ver
senyező polgártársaik iránt ne lennének részrehajlók, és igaztala
nok lesznek az idegennel szemben. I)e ha igazságosan akarnak 
eljárni és ezért jöttek Egyiptomba, arra buzdítják őket, hogy ide
gen küzdők számára rendezzék aversenyt, elisi pedig senkise küzd
jön. Ezt tanácsolták az egyiptomiak az elisieknek.

Psammis csak hat évig uralkodott, s hadat viselt Aithiopia 101 
ellen ; midőn pedig hirtelen meghalt, Psammisnak fia, Apries kö
vetkezett. Ez nagyatyja, Psammetichos kivételével, a legszerencsé
sebb volt az egyiptomi királyok között. Hnszonöt évig uralkodott,
•s ezalatt Sidon ellen hadat indított és tengeri csatát vívott a tyrosi 
királyival.21-’ Minthogy azonban végzete volt, hogy rosszul járjon, ez 
meg is történt egy eset következtében, melyet én a libvai történetek
ben bővebben el fogok mondani, most csak röviden adom elő. Apries
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γάρ στράτευμα ό Άπρίης μέγα επί Κυρηναϊκής μεγαλωστί προ- 
σέπταισε, Αιγύπτιο', δέ ταύτα έπιμεμφόμενοι άπέστησαν άπ’ 
αυτού, δοκέοντες τον Άπρίην εκ προνοίης αυτούς άποπέμψαι 
ές φαινόμενον κακόν, ΐνα δή σφεων φθορή γένηται, αυτός δέ 
τών λοιπών Αιγυπτίων άσφαλέστερον άρχοι. ταύτα δέ δεινά 
ποιεύμενοι ούτοι τε οί άπονοστήσαντες καί οί τών άπολομένων

102 φίλοι απέστησαν έκ της ίθέης. πυθόμενος δέ Άπρίης ταύτα 
πέμπει επ’ αυτούς Άμασιν καταπαύσοντα λόγοισι. ό δέ έπείτε 
άπικόμενος κατελάμβανε τούς Αιγυπτίους, ταύτα μή ποιέειν λέ- 
γοντος αυτού, τών τις Αιγυπτίων οπισθε στάς περιέθηκέ οί κυ- 
νέην, καί περιτιθείς έφη επί βασιληίη περιτιθέναι. καί τώ ού 
κως «εκούσιον έγίνετο τό ποιεύμενον, ώς διεδείκνυε. επείτε γάρ 
έστήσαντό μιν βασιλέα τών Αιγυπτίων οί άπεστεώτες, παρε- 
οκευάζετο ώς ελών επί τον Άπρίην. πυθόμενος δέ ταύτα ό 
Άπρίης έ'πεμπε έπ’ "Αμασιν άνδρα δόκιμον τών περί έωυτόν 
Αιγυπτίων, τψ ούνομα ήν ΙΙατάρβημις, έντειλάμενος αυτψ ζιόντα 
Άμασιν άγαγεΐν παρ’ έωυτόν. ώς δέ άπικόμενος τον Άμασιν 
έκάλεε ό ΙΙατάρβημις, ό Άμασις (έ'τυχε γάρ έπ’ ίππου κατή- 
μενος) επαείρας άπεματάισε, καί τούτο μιν έκέλευε Άπρίη 
άπάγειν. όμως δέ αυτόν άςιούν τον Πατάρβημιν βασιλέος μ.ετα- 
πεμπομένου ιέναι προς αυτόν * τον δέ αυτή) υποκρίνασθαι ώς 
ταύτα πάλαι παρεσκευάζετο ποιέειν, καί αυτή) ου μέμψεσθαι 
Ά π ρίη ν  παρέσεσθαι γάρ καί αυτός καί άλλους άςειν. τόν δέ 
Πατάρβημιν έ'κ τε τών λεγομένων ουκ άγνοέειν την διάνοιαν, 
καί παρασκευαζόμενον όρέοντα σπουδή άπιέναι, βουλόμενον την 
ταχίστην βασιλέι δηλώσαι τά πρησσόμενα. ώς δέ «πικέσθαύ 
αυτόν πρός τόν Άπρίην ουκ άγοντα τόν Άμασιν, ουδένα λόγον 
έωυτιί) δόντα αλλά περιθύμως έ'χοντα περιταμείν -^οστάίαι αυ
τού τά τε ώτα καί την ρίνα, ίδόμενοι δ’ οί λοιποί τών Αιγυ
πτίων, ' Λ  ετι τά εκείνου έφρόνεον, άνδρα τόν δοκιμώτατον έωυ- 
τών ουτω αίσχρώς λύμη διακείμενον, ουδένα δή χρόνον έπι- 

’πιστέατο πρός τούς έτέρους καί έδίδοσαν σφέας αύ- 
σι. πυθόμενος δέ καί ταύτα ό Άπρίης ώπλιζε τούς 

επικούρους καί ήλαυνε έπί τούς Αιγυπτίους· είχε δέ περί έωυ
τόν Κάράς τε καί "Ιωνάς άνδρας επικούρους τρισμυρίους· ήν 
δέ οί τά βασιλήια έν Σάι πόλι, μεγάλα έόντα καί «ςιοθέητα. καί 
οϊ τε περί τόν Άπρίην έπί τούς Αιγυπτίους ήισαν καί οί περί 
τόν Άμασιν επί τούς ςείνους- έν τε δή Μωμέμφι πόλι έγένοντο 
άμφότεροι καί πειρήσεσθαι έ'μελλον άλλήλων.

1G4 νΕστι δέ Αιγυπτίων έπτά γένεα, καί τούτων οί μέν ίρέες οί δέ

σχοντες α 
163 χι,ύς Αμά



ugyanis nagy sereget küldött Kyrene ellen, melyet azonban nagyon 
elvertek ; az egyiptomiak ezért ó't okolták s elpártoltak tőle, mert 
bitük szerint Apries szándékosan küldötte őket a nyilvánvaló ve
szedelembe, hogy elpusztuljanak, s hogy maga annál könnyebben 
uralkodhassék a többi egyiptomiakon. Ezt zokon vették neki mind 
a vissz.-tértek, mind az elhullottak barátai, és rögtön elpártoltak 
tőle. Megtudván ezt Apries. elküldötte hozzájuk Amasist, hogy 162 
szavaival csillapítsa le őket. Mikor tehát ő odaérkezett s az egyip
tomiakat le akarta beszélni az elpártolásról, beszéde közben 
egy mögötte álló egyiptomi ember sisakot tett a fejére, s mi
kor már rátette, azt mondotta, hogy ezzel királylyá tette. S neki 
e dolog nem volt valami nagyon ellenére, a mint ki is mu
tatta. Mert midőn az elpártolt egyiptomiak királyukká tették, 
készülődött, hogy Apries ellen induljon. E hírre Apries az udva
rában élő egyiptomiak egyik tekintélyes emberét, kinek Patarbe- 
mis volt a neve, küldötte Amasisboz, meghagyván neki, hogy élve 
hozza Amasist hozzá. De midőn ez Amasishoz érkezett, s azt magá
hoz hivatta, Amasis (mert ép lovon ült) fölemelkedve eresztett egyet, 
s meghagyta neki, hogy azt vigye vissza Apriesnek. Mindazonáltal 
Patarbemis fölszólította, hogy a király hívására menjen hozzá ; 
mire ő azt felelte, hogy ezt már régen készül megtenni, s hogy 
Apries nem fog rá haragudni, mert maga is ott lesz, és másokat 
is visz magával. Patarbemis fölfogta, a szavak értelmét és a ké
szülődést látva, gyorsan eltávozott, hogy a dolgot mielőbb meg
jelentse a királynak. Minthogy azonban Amasis nélkül tért vissza, 
Apries haragjában kímélet nélkül levágatta fülét és orrát. Látván 
ezt az egyiptomiak, a kik még vele tartottak, hogy közöttük a leg
tekintélyesebb ember ily csúfos gyalázatot szenved, késedelem 
nélkül a többiekhez pártoltak át és megadták magukat Amasisnak. 
Mikor Apries ezt is megtudta, fölfegyverezte segédcsapatait és az 163 
egyiptomiak ellen vezette. Vele tartott a-kúriaiak és iónok 30,( KHl 
főnyi segédcsapata. Királyi palotája Sais városában nagy és megte
kintésre érdemes volt. Es Apries emberei az egyiptomiak ellen vo
nultak, míg Amasiséi az idegenek ellen. Momemphis városánál 
találkoztak mindketten és meg akari ak egymással mérkőzni.213

Az egyiptomiak hét osztályra oszlanak; ezeknek a nevük: 164*
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μάχιμοι κεκλέαται, οί δέ βουκόλοι, oí os συβώται, οί δέ κάπη- 
λοι, οί δέ ερμηνέες, οί δέ κυβερνήται. γένια μέν Αιγυπτίων 
τοσαΰτά εστι, ουνόματα δέ σφι κέεται ά.πό των τεχνέων. οί δέ 
μάχιμοι αυτών καλέονται μέν Καλασίριές τε καί Έρμοτύβιες, έκ 
νομών δέ τώνδε stat* κατά γάρ δή νομούς Αίγυπτος άπατα 

1ί>5 οιαραίρηται. Έρμοτυβίων μέν οιδε είσι νομοί, Βουσιρίτης, Χαί
της, Χεμμίτης, Παπρημίτης, νήσος ή ΙΙροσωπίτις καλεσμένη, 
Χαθώ το ήμισυ. εκ μέν τούτων τών νομών Έρμοτύβιες είσι, 
γενόμενοι, δτε επί πλείστους εγένοντο, εκκαίδεκα μυριάδες, καί 
τούτων βαναυσίης ούδείς δεδάηκε ουδέν, άλλ’ άνέωνται ες το 

IW» μάχιμον. Καλασιρίων δέ οίόε άλλοι νομοί είσι, Ηηβαίος, Βου- 
βαστίτης, Άφθίτης, Τανίτης, Μενδήσιος, Σεβεννύτης, Άθριβίτης, 
Ψαρβαϊθίτης, Θμουΐτης, Όνουφίτης, Ανύτιος, Μυεκφορίτης· 
ούτος ό νομός έν νήσφ οίκέει άντίον Βουβάστιος πόλιος. ούτοι 
δέ οί νομοί Καλασιρίων είσι, γενόμενοι, δτε επί πλείστους 
εγένοντο, πέντε καί είκοσι μυριάδες άνδρών. ουδέ τούτοισι εςεστι 
τέχνην έπασκέσαι ουδεμίαν, άλλα τα ες πόλεμον έπασκέουσι 

107 μούνα, παΐς παρά πατρός εκδεκόμενος. ει μέν νυν καί τούτο παρ’ 
Αιγυπτίων μεμαθήκασι οί "Ελληνες, ουκ εχω άτρεκέιυς κρίναι, 
όρεων καί Θρήικας καί Σκύλας καί ΙΙέρσας καί Αυδούς καί 
σχεδόν πάντας τούς βαρβάρους άποτιμοτέρους τών άλλων ήγη- 
μένους πολιητέων τούς τάς τέχνας μανθάνοντας καί τούς έκγόνους 
τούτων, τούς δέ απαλλαγμένους τών χειρωναςιέων γενναίους 
νομιζομένους είναι, καί μάλιστα τούς ες τον πόλεμον άνειμένους" 
μεμαθηκασι δ’ ών τούτο πάντες οί "Έλληνες καί μάλιστα Αακε- 

|, Ν δαιμόνιοι, ήκιστα δέ Κορίνθιοι δνονται τούς χειροτέχνας. γέρεα δέ 
σφι ήν τι.δε έςαραιρημένα μούνοισι Αιγυπτίων πάρε; τών ίρέων, 
άρουραι εξαίρετοι δυώδεκα εκάστφ άτελέες. ή δέ άρουρα εκατόν 
πηχέων έστί Αιγυπτίων πάντη, ό δέ Αιγύπτιος πήχυς τυγχάνει 
ίσος έών τι;) Σαμίφ. ταύτα μέν δή τοΐσι άπασι ήν έςαραιρημένα, 
τάδε δέ έν περιτροπή έκαρπούντο καί ούδαμά ώυτ jí. Καλασιρίων 
χίλιοι καί Έρμοτυβίων εδορυφόρεον ενιαυτόν έκαστοι τόν βασιλέα" 
τούτοισι ών τάδε πάρεξ τών άρουρέων άλλα έδίδοτο επ’ ή μέρη 
εκάστη, Οπτού σίτου σταθμός πέντε μνέαι εκάστφ, κρεών βοέων 
δύο μνέαι, οίνου τεσσερες άρυστήρες. ταύτα τοΐσι αίεί δυροφορέ- 
ουσι εδίδοτο.

Κι!* Έπείτε δέ συνιόντες δ τε Απρίης άγων τούς επικούρους καί 
ο  Αμασις πάντας Αιγυπτίους άπίκοντο ες Μώμεμφιν πόλιν, συνέ- 
βαλον καί έμαχέσαντο μέν εύ οί ξείνοι. πλήθεΐ δέ πολλφ έλάσσονες
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papok, harczosok, pásztorok, kumiszok, szatócsok, tolmácsok és 
hajósok. Ennyi osztálya van az egyiptomiaknak, melyek foglal
kozásuktól kapják nevüket. Harczosaikat kalasirisieknek és her- 
motybisieknek nevezik különböző járásokba beosztva, — mert 
egész Egyiptom járásokra van felosztva.214 A hermotybisiek járásai 165 
a következők : Busiris, Sais, Chemmis, Papremis, az i'igynevezelt 
Prosopis szigete és Natho fele. Ezen járásokból valók a hermoty
bisiek, kiknek száma, ha legtöbbet veszünk, 1 <>0,000. Köztök 
senkisem tanul semmiféle mesterséget, csak a harczra szánják ma
gukat. A kalasirisieknek következő más járásaik vannak : Thebai, 166 
Bubastis, Aphthis, Tanis, Mendes, Sebennis, Athribis, Pharbaitis, 
Thmuis, Onuphis, Anytis, Myekphoris ; ez utóbbi járás egy szige
ten van Bubastis városával szemben. Ezek a kalasirisiek járásai, 
a kik. ha legtöbbet számítunk. 250,000-en vannak. Ezeknek sem 
szabad semmiféle mesterséget fizni, csupán a háborúra gyakorol
ják magukat, s ez apáról fiúra száll. Vájjon ezt is az egyiptomiaktól 1G7 
vették-e át a görögök, azt nem tudom pontosan eldönteni ; mert 
Látom, hogy a thrákok, skythák, perzsák, lydiaiak és majdnem az 
összes idegen népek kevesebbre becsülik polgártársaik közül azo
kat és utódaikat, kik mesterséget űznek, míg a kézimunkától tar
tózkodókat nemeseknek tartják, leginkább pedig a háborúval fog
lalkozókat. Ezt a szokást az összes görögök, de leginkább 
a spártaiak vették át ; legkevésbbé vetik meg a kézműveseket 
a korintliosiak. Az egyiptomiak közül a papok kivételével csupán 168 
nekik voltak a következő különös kiváltságaik : tizenkét kiváló és 
adómentes szántója vaia mindenkinek. Egy szántó 100 négyszög 
egyiptomi rőf ; az egyiptomi rőf pedig ép akkora, mint a samosi.
Ez a kiváltsága tehát mindenkinek megvolt, a következőket azon
ban felváltva élvezték és sohasem egyszerre : ezer kalasirisi és ugyan
annyi hermotybisi képezte a királynak évenkint testőrségét. 
Ezeknek a szántókon kívül mindennap öt mina kenyeret, két 
mina marhahúst és négy kancsó bort adtak. Ennyit adtak mindig 
a testőröknek.

Midőn tehát Apries a segédcsapatokkal és Amasis az összes 169 
egyiptomiakkal Momemphis városéinál összejöttek, össze is csap
tak. Az idegenek vitézül harczoltak ugyan, de számra sokkal ke-



έόντες κατά τούτο εσσώθησαν. Απρίεω δε λέγεται είναι ήδη 
διάνοια, μη δ’ αν θεόν μ.ιν μηδένα δόνασθαι παύσαι τής βασι- 
ληίης* ουτω άσφαλέως εωυτψ ίδρύσθαι έδόκεε. καί δή τότε 
συμβαλών έοσώθη καί ζωγρηθείς άπήχθη ές Σάιν πόλιν, ές τα 
έωοτού οικία πρότερον έόντα, τότε δε Αμάσιος ήδη βασιλήια. 
ένθαύτα δε τέως μεν έτρέφετο εν τοίσι βασιληίοισι, καί μιν 
Αμασις εύ περιείπε’ τέλος δε μεμφομ'ένων Αιγυπτίων ιός ου 
ποιέοι δίκαια τρέφων τον σφίσι τε καί εωοτφ εχθιστον, ουτω 
δή παραδιδοϊ τον Απρίην τοίσι Αίγυπτίοισι. οί δε μιν άπέπνιςαν 
καί επειτα έθαψαν έν τήαι πατρωίησι ταφήσι’ αί δε είσί εν 
τφ ίρφ τής Αθηναίης, άγχοτάτω τού μεγάρου, έσιόντι αριστερής 
χειρός. έθαψαν δε Σάΐται πάντας τούς εκ νομού τούτου γενομέ
νους βασιλέας εσω εν τφ ίρφ. καί γάρ το του Αμάσιος σήμα
έκαστέριο μέν έστι τού μεγάρου ή το τού Απρίεω καί των τούτου
προπατόρων, εστι μέντοι καί τούτο έν τή αυλή τού ίρού, παστός 
λίθινη μεγάλη καί ήσκημένη στνλοισί τε φοίνικας τά δένδρεα 
μεμιμημένοισι καί τή άλλη δαπάνη. Ισω δε έν τή παστάδι διςό

170 θυρώματα εστηκε, έν δε τοίσι θορώμασι ή θήκη έστί. είσί δε
καί αί ταφαί τού ούκ οσιον ποιεύμαι έπί τοιούτφ πρήγματι 
έςαγορεύειν τούνομα έν Σάι, έν τφ ίρφ τής Αθηναίης, οπισθε 
τού νηού, παντός τού τής Αθηναίης έχόμεναι τοίχου, καί έν I 
ιφ τεμένεϊ οβελοί έστάσι μεγάλοι λίθινοι, λίμνη τε έστί έχομένη 1 
λίθινη κρηπιδι κεκοσμημένη καί έργασμέυη ευ κύκλφ καί μ,έγα- ! 
θος, ως έμοί έδόκεε, όση περ ή έν Δήλφ ή τροχοειδής καλε-

171 ομένη. έν δε τή λίμνη ταύτη τα δείκήλα των παθέων αυτού]
νυκτός ποιεύσι, τά καλέοοσι μυστήρια Αιγύπτιοι, περί μέν νυν 
τούτων είδότί μοι έπί πλέον ώς εκαστα. αυτών έχει, εύστομα 
κείσθω. καί τής Δήμητρος τελετής πέρι, τήν οί Έλληνες θεσμο
φόρια καλέουσι, καί ταύτης μοι πέρι εύστομα κείσθω, πλήν όσον 
αυτής όσίη έστί λέγε.ν. αί Δαναού θυγατέρες ήσαν αί τήν „Αετήν 
ταύτην ές Αίγύπτου έςαγαγούσαι καί διδάςασαι τός Πελασγιώ- 
τιδας γυναίκας· μετά δέ εξαναστάσης ίπάσης] Πελοποννήσου υπό 
Δωριέων έςαπώλετο ή τελετή, οί δε ύπολειφθέντες Πελοποννησίων | 
καί ούκ έςαναστάντες Αρκάδες διέσωζον αυτήν μούνοι.

172 Απρίεω δε ώδε καταραιρημένοο έβασίλευσε Αμασις, νομού 
μεν Σαΐτεω έών, έκ τής δε ήν πόλιος, οονομά οί έστί Σιοόφ. τά 
μεν δή πρώτα κατώνοντο τον Αμασιν Αιγύπτιοι καί εν ούδεμιή 
μοίρη μεγάλη ήγον, ατε δή δημότην το πριν εόντα καί οικίης ουκ 
έπιφανέος’ μετά δέ σοφίη αυτούς ό Αμασις, ούκ αγνωμοσύνη
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vesebben lévén, vereséget szenvedtek. Apries a hagyomány szerint 
azt hitte, hogy őt még isten sem foszthatja meg királyságától, annyira 
biztosnak hitte alapját.215De ebben az ütközetben leverték és mint élő 
foglyot Sais városába, egykori palotájába vitték, a mely most Ama- 
sisé lett. Egy ideig ott tartotta Amasis a királyi lakban, és jól bánt 
vele ; végre is az egyiptomiak szemére vetették, hogy nem cselek
szik igazságosan, mikor közös ellenségüket így tartja ; átadta 
tehát Apriest az egyiptomiaknak. Azok pedig megfojtották s azután 
eltemették ősei sírboltjában.*18 Ez Athene szentélyében van, a temp
lom legbelsőbb részében, a bejárástól balra. A saisiak az ezen járás
ból származó valamennyi királyt ebben a szentélyben temettek el. 
Mert Amasis sírja is itt van, kissé távolabb a templomban,valamint 
Apriesé és ennek őseié ; de ez is a szentély udvarában van, t. i. egy 
nagy kőterem pálmafát utánzó oszlopokkal és más czifraságokkal, 
díszítve.218 Benn a teremben egy kettős szárnyú szekrény van, 
a szekrényben pedig a koporsó. Itt van a sírja annak is, a kinek 
nevét ez alkalommal szentségtörésnek tartanám megnevezni, 
Saisban, Athene szentélyében, a templom mögött, Athene falának 
hosszában. E szent helyen nagy kőobeliszkek állanak, mellettök 
egy tó, melyet szép körben épített kőkerítés díszít és a melynek 
nagysága, azt hiszem, akkora, mint a delosi, melyet kerékalakúnak 
neveznek. E tóban adják elő az illetőnek szenvedéseit, s ezt neve-  ̂_ | 
zik az egyiptomiak mysteriumnak. Bòia azonban, bár többet 
tudok, hogy mikép történik a dolog, ne szóljon a szám2111 ; liasouló- 
kép Demeter ünnepéről, melyet a görögök « thesmophoria » -nak 
neveznek, nem szólhatok, csak a mennyit szabad.22“ Danaos leányai 
voltak azok, kik ezt az ünnepet behozták Egyiptomból és a pelo- 
ponnesosi nőket rá megtanították. Később, midőn a dórok (egész) 
Peloponnesos népességét kikergették, megszűnt ez az ünnep ; a 
peloponesosiak maradékai és a ki nem vándorlott arkádiaiak 
őrizték meg csupán.

Miután Apries így elveszett, Amasis lett a király, a saisi járás- ^  
bői ; szülővárosának Siuf volt a neve.221 Amasist kezdetben lenéz
ték az egyiptomiak és semmiféle nagy tiszteletben nem tartották, 
mert eredetileg közönséges polgár volt, és nem előkelő családból 
való ; később azonban megnyerte őket, de nem szigorúsága, hanem
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προσηγάγετο. ήν οί άλλα τε αγαθά μυρία, εν δέ καί ποδανιπτήρ 
χρύσεος, έν τώ αυτός τε ό Άμασις καί οί δαιτυμόνες οί πάντες 
τούς πόδας έκά,στοτε έναπενίζοντο. τούτον κατ’ ών κόψας άγαλμα 
δαίμονος ές αυτού έποιήσατο, καί ίδρυσε τής πόλιος δκου ήν 
έπιτηδεότατον οί δέ Αιγύπτιοι φοιτέοντες προς τώγαλμα έαέβοντο 
μεγάλως. μαθών δέ ό Άμασις το εκ τών αστών ποιεύμενον, 
συγκαλέσας Αιγυπτίους έςέφηνε φας έκ τού ποδανιπτηρος τώ
γαλμα γεγονέναι, ές τον πρότερον μέν τούς Αιγυπτίους ένεμέειν 
τε καί ένουρέειν καί πόδας έναπονίζεσθαι, τότε δέ μεγάλως 
σέβεσθαι. ήδη ών εφη λέγων όμ.οίως αυτός τώ ποδανιπ.ηρι 
πεπρηγέναι' εϊ γάρ πρότερον είναι δημότης, άλλ’ έν τώ παρεόντι 
είναι αυτών βασιλεύς' καί τιμάν τε καί προμηθέεσθαι έωυτού 

,73έκέλευε. τοιούτω μέν τρόπω προσηγάγετο τούς Αιγυπτίους ώστε 
δικαιούν δουλεύειν, έ/ράτο δέ καταστάσι πρηγμάτων το'.ηδε' τό 
μέν δρθριον μέχρι δτευ πληθούσης άγορης προθύμως επρησσε 
τά προσφερόμενα πρήγματα, τΐ δέ από τούτου επινέ τε καί 
κατέσκωπτε τούς συμπότας καί ήν μάταιος τε καί παιγνιήμων. 
άχθεσθέντες δέ τούτοισι οί φίλοι αυτού ένουθέτεον αυτόν τοιάδε 
λέγοντες. «ώ βασιλεύ, ουκ ορθώς σεωυτού προέστηκας ές τό 
άγαν φλαύρον προάγων σε υυτόν. σέ γάρ χρην έν θρόνφ ο ανώ 
σεμνόν θωκέοντα δι’ ήμερης πρήσσειν τά πρήγματα, καί ούτω 
Αιγύπτιοί τ’ αν ήπιστέατο ώς ύπ’ άνδρός μεγάλου άρχονται, καί 
άμεινον σύ αν ήκουες' νύν δέ ποιέεις οϋδαμώς βασιλικά», ό δ’ 
άμείβετο τοίσιδε αυτούς, «τά τό£α οί έκτημένοι έπεάν μέν δέωνται 
χράσθαι έντανύουσι' εί γάρ δή τόν πάντα χρόνον έντεταμένα ειη, 
εκραγείη αν, ώστε ές τό δέον ούκ αν έχοιεν αυ:οΐσι χράσθαι. 
ούτω δή καί ανθρώπου κατάστασις. εί έθέλοι κατεσπουδάσθαι 
αίεί μηδέ ές παιγνίην τό μέρος έωυτόν άνιέναι, λάθοι αν 
ήτοι μανείς ή δ γε άπόπληκτος γενόμενος' τά έγώ έπιστάμενος 

1 7 4 μέρος έκατέρω νέμω.» ταύτα μέν τούς φίλους άμείψατο. λέγε
ται δέ ό Ά μασις, καί ότε ήν ιδιώτης, ώς φιλοπότης ήν 
καί φιλοσκώμμων καί οϋδαμώς κατεσπουδασμένος άνήρ* 
δκως δέ μιν έπιλειποι πίνοντά τε καί εύπαθέοντα τά έπι- 
τήδεα, κλέπτεσκε αν περιιών οί δ’ αν μιν φάμενοι έχειν 
τά σφέτερα χρήματα άρνεύμενον άγεσκον έπί μαντήιον, δκου 
έκάστοισι εΐη. πολλά μέν δή καί ήλίσκετο υπό τών μαν- 
τηίων, πολλά δέ καί άπέφευγε. έπείτε δέ καί έβασίλευσε, 
έποίησε τοιάδε. δσοι μέν αυτόν τών θεών απέλυσαν μή



ügyessége által. Számtalan más kincse között volt neki egy lábmosó
dézsája aranyból, melyben maga Amasis és összes vendegei minden 
alkalommal megmosták lábukat. Ezt tehát összetörte, istenképet 
csináltatott belőle és felállította a városban, a hol erre a hely 
legalkalmasabb volt. Az egyiptomiak a kép elé járulva, nagy tiszte
letben tartották. Mikor Amasis meghallotta, hogy mit tesznek 
a polgárok, összehívta az egyiptomiakat és előadta nekik, hogy 
a kép a lábmosódézsából készült, melybe az egyiptomiak előbb bele
köptek, belevizeltek és lábukat mosták, most pedig nagy tisztelet
ben részesítik. Hasonlókép áll, úgymond, a dolog vele, mint a láb
mosódézsával ; mert ha ezelőtt közönséges polgár volt is, most azon
ban királyuk, s meghagyta nekik, hogy tiszteljék és becsüljék. Ilyetén 1 
módon nyerte meg az egyiptomiakat, hogy ezek igazságosnak tar
tották, ha neki szolgálnak. Dolgában a következő rendet hozta 
be : korra reggeltől addig, míg a piaez megtelik, buzgalommal in
tézte el a folyó ügyeket, azután pedig ivott, gúnyolta vendégeit, 
haszontalansággal és tréfával töltötte el az időt. Barátai e miatt 
aggódtak érte, és e szavakkal figyelmeztették : «Oh király, nem vi
gyázol jól magadra, hogy oly nagyon a rossz életbe rohansz. 
Neked a méltóságos trónon méltóságosan ülve, nappal kellene el- J  
intézned az ügyeket ; így az egyiptomiak belátnák, hogy nagy 
embert uralnak, és neked is jobb lenne a híred ; most azonban 
semmikép sem viselkedel királyikig.» De ő a következőkép felelt 
nekik: «A kiknek ijjuk van, akkor feszítik ki, ha szükségük van 
rá ; mert ha mindig ki volna feszítve, eltörnék, és így nem használ
hatnák, mikor szükséges volna. Ilyen az emberi természet is. Ha 
mindig komoly dolgokkal foglalkoznék és sohasem űzne tréfát, 
észrevétlenül is vagy megőrülne vagy érzéketlenné válnék. Mint
hogy ezt tudom, mindkettőnek kijuttatom a részét, » így felelt ba
rátainak. Különben Amasisról azt mondják, hogy mint magán 174 
ember is iszákos, gúnyolódó volt és semmikép sem komoly ember, 
s ha kifogyott a pénze, hogy igyék és mulasson, körüljárt és lopott.
Azok, a kik azt állították, hogy nála vannak jószágaik és ő 
tagadta, elvezették valamelyik közellevő jóshelyhez; és sokszor 
rajtakapta a jóshely, sokszor azonban megszabadúlt. Midőn tehát 
király lett, így cselekedett : a hány isten fölmentette, hogy nem
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φώρα είναι, τούτων μέν τών ίρών ούτε έπεμέλετο ούτε sc 
επισκευήν έδίδου ούδέν, ουδέ φοιτέων έθυε ώς ούδενός έοϋσι 
άξίοισι ψευδέα τε μαντήια έκτημένοισι- οσοι δε μιν κατέδησαν 
φώρα είναι, τούτων δε ώς άληθεως θεών έόντων καί άψευδέα 

175 μαντήια παρεχόμενων τά μάλιστα έπεμέλετο. καί τούτο μεν εν 
Σάι τή Αθηναίη προπύλαια θωυμάσια οία έςεποίησε ; πολλον 
πάντας υπερβαλόμενος τιϊ> τε υψεϊ καί τώ μεγάθεϊ, δσον τε το 
μέγαθος λίθων έστί καί όκοίων τεών τούτο δέ κολοσσούς μεγά
λους καί άνδρόσφιγγας περιμήκεας άνέθηκε, λίθους τε άλλους 
ές επισκευήν ΰπερφυέας το μέγαθος έκόμισε. ήγάγετο δέ τούτων 
τούς μέν εκ τών κατά Μεμφιν έουσέων λιθοτομιέων, τούς δέ 
υπερμεγάθεας ές Ελεφάντινης πόλιος πλόον καί είκοσι ήμερέων 
άπεχούσης από Σάιος. το δέ ούκ ήκιστα αυτών άλλα μάλιστα 
θωυμάζω, έστι τόδε. οίκημα μουνόλιθον έκόμισε ές Ελεφάντινης 
πόλιος. καί τούτο έκόμιζον μέν έπ’ έ'τεα τρία, δισχίλιοιδέ οί προσ- 
ετετάχατο άνδρες άγωγέες, καί ούτοι απαντες ήσαν κυβερνήται. 
τής δέ στέγης ταύτης το μέν μήκος έ'ςωθεν έστι είς τε καί είκοσι 
πηχεες, εύρος δέ τεσσερεσκαίδεκα, ύψος δέ οκτώ, ταύτα μέν 
τα μέτρα έξωθεν τής στέγης τής μουνολίθου έστί, άτάρ έσωθεν 
το μήκος οκτωκαίδεκα πηχέων καί πυγόνος . . . , το δέ ύψο, πέντε 
πηχέων έστί. αύτη τού ίρού κέεται παρά τήν έσοδον. έσω γα,> μιν 
ές τύ ίρόν φασι τώνδε εΐνεκα ούκ έσελκύσαι" τον αρχιτέκτονα αυ
τής έλκομένης τής στέγης άναστενάξαι, οίά τε χρόνου έγγεγο- 
νότος πολλού καί άχθόμενον τιϊ> έργω, τον δέ Αμασιν ένθυμι- 
στύν ποιησάμενον ούκ έάν έτι προσωτέρω έλκύσαι. ήδη δε τινες 
λέγουσι ως άνθρωπος διεφθάρη ύπ’ αύτής τών τις αύτήν μοχλευ- 

176όντων, καί από τούτου ούκ έσελκυσθήναι. άνέθηκε δέ καί έν 
τοίσι άλλοισι ίροίσι ό Αμασις πάσι τοΐσι έλλογίμοισι έργα το 
μέγαθος άξιοθέητα, έν δέ καί έν Μέμφι τον ύπτιον κείμενον 
κολοσσόν τού Ηφαιστείου έμπροσθε, του πόδες πέντε καί εβδο- 
μήκοντά είσι τύ μήκος" έπί δέ τιϊ) αύτφ βάθρφ έστάσι τού 
αύτού έόντες λίθου δύο κολοσσοί, είκοσι ποδών το μέγαθος έών 
εκάτερος, ό μέν ένθεν ό δ’ ένθεν τού μεγάλου, έστι δέ λίθινος 
έτερος τοσούτος καί έν Σάι, κείμενος κατά τον αύτόν τρόπον τώ 
έν Μέμφι. τή Ίσι τε τύ έν Μέμφι ίρόν Άμασίς έστι δ έξοικο- 
δομήσας έύν μεγα τε καί άξιοθεητότατον.

177 Έ π’ Άμάσιος δέ βασιλέος λέγεται Αίγυπτος μάλιστα δή 
τότε εύδαιμονήσαι καί τά άπύ τού ποταμού τή χώρη γινόμενα 
καί τά από τής χώρης τοίσι άνθρώποισι, καί πόλις έν αύτή
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tolvaj, azoknak templomaival nem törődött és semmit sem adott 
föntartásukra ; sem meg nem látogatta őket, liogy áldozzák, mint
hogy semmire sem méltók és hazug jóslatokat adnak; — de 
a hány rábizonyította, hogy tolvaj, azokra nagy gondot fordított, 
mert igazi istenek, és igaz jóslatokat adnak. Saisban csodaszertí 175 
előcsarnokot épített Athénének, túl akarván tenni mindenkin an
nak magasságával, nagyságával, valamint a köveknek tömegeivel 
és minőségével. Úgyszintén fölajánlott óriási nagy szobrokat és 
igen nagy férfi-sphinxeket,222 valamint a javításokra is óriási nagy
ságú köveket hozatott. Ezeket részint a Memphis mellett lev kő
bányákból hozatta, a rengeteg nagyokat viszont Elephantine váro
sából, mely 20 napi hajóútra esik Saistól. De a mit ezek között 
a legesleginkább csodálok, az a következő : Elephantine városából 
hozatott egy házat, mely egy kőből készült, s ezt három évig szállí
tották, pedig 2000 ember volt kirendelve a szállításra, s ezek mind 
hajósok valának. E háznak hosszúsága kívülről 21 rőf, szélessége l i» 
magassága 8 rőf. Ez az egy kőből készült háznak mérete kívülről ; 
míg belülről a hosszúsága 18 rőf és pygon, szélessége 12 rőf, magas
sága pedig öt rőf. Ott áll a szentély bejáratánál ; a hagyomány szerint 
u. i. azért nem húzták be a szentélybe, mert az építész a háznak 
szállítása közben fölsóhajtott, hogy oly sok idő múlt el, és beleúnt 
a munkába ; Amasis pedig ezt szívére vevén, nem engedte beljebb 
huzatai a házat. Azt is mondják némelyek, hogy egy ember el
pusztult, mialatt azt emelőrúddal tovább szállította, és ezért nem 
húzták be. Úgy szintén az összes többi nevezetes templomokban 176 
ajánlott fel müveket, melyek nagyságuknál fogva megtekintésre ér
demesek ; a többi között Memphisben a hanyattfekvő óriás szobrot 
a Hephaistos temploma előtt ; ennek a hossza 75 láb. Ugyanazon 
a talapzaton van még egyfajta kőből két óriás szobor, melyek 
mindegyike 20 láb magas, a nagy szobornak két oldaláu. Van még 
egy akkora kőszobor Saisban is, mely szintén úgy fekszik, mint 
a mempliisi. Isisnek is Amasis épített templomot Memphisben, 
mely igen nagy és nagyon érdemes a megtekintésre.

Azt mondják, hogy Amasis uralkodása alatt Egyiptom a leg-177 
virágzóbb állapotban volt, abban a tekintetben is, a mit a folyamtól 
a föld, abban is, a mit a földtől kapnak az emberek, s hogy benne ősz-
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γενέσθαι τάς άπάσας τότε δισμυρίας τάς οικεομένας. νόμον τε 
Αίγυπτίοισι τόνδε Άμασίς έστι ό καταστήσας, άποδεικνόναι. 
έ'τεος εκάστου τφ νομάρχη πάντα τινά Αιγυπτίων οθεν βιού- 
ται' μή δε ποιεύντα ταύτα μηδέ άποφαίνοντα δικαίην ζόην 
ίθύνεσθαι θανάτιρ. Σόλων δέ 6 Αθηναίος λαβών έξ Αίγυπτου 
τούτον τόν νόμον Άθηναίοισι Ι'θετο" τφ εκείνοι ες αίεί χρέωνται 
έόντι ά.μώμω νόμω.

178 Φιλέλλην δε γενόμενος ό Α μ α  τις άλλα τε ες Ελλήνων 
μετεξετέρους άπεδέςατο, καί δή καί τοΐσι άπικνευμένοισι ες Αίγυ
πτον έ'δωκε Ναύκρατιν πόλιν ένοικήσαι' τοίσι δε μή βουλομέ- 
νοισι αυτών οίκέειν, αυτού δέ ναυτιλλομένοισι έ'δωκε χώρους 
ένιδρύσασθαι βωμούς καί τεμένεα θεοισι. το μεν νυν μέγιστο·/ 
αυτών τέμενος καί όνομαστότατον έόν καί χρησιμώτατον, καλεύ- 
μενον δέ Έλλήνιον, αΐδε πόλιές εισι αί ίδρυμέναι κοινή, Ίώνων 
μέν Χίος καί Τέως καί Φώκαια καί Κλαζομεναί, Δωριέων δε 
'Ρόδος καί Κνίδος καί Αλικαρνησσύς καί Φάσηλις, Αίολέων 
δέ ή Μυτιληναίων μοόνη. τουτέων μέν έστι τούτο το τέμενος, 
καί προστάτας τού εμπορίου αυται αί πόλιές είσι αί παρέχουσαι- 
οσαι δέ άλλαι πόλιές μεταποιεύνται, ουδέν σφι μετεον μεταποι-Ι 
εύνται. χωρίς δέ Αίγινήται επί έωυτών ίδρόσαντο τέμενος Διός,

179 καί άλλο Σάμιοι "Ηρης καί Μιλήσιοι Απόλλωνος, ήν δέ το 
παλαιόν μοόνη Ναόκρατις εμπόριο·/ καί άλλο ουδέν Αίγυπτου, 
εί δέ τις ές τών τι άλλο στομάτων τού Νείλου άπίκοιτο, χρήν 
όμόσαι μή μέν εκόντα έλθείν, άπομόσαντα δέ τή νηί αυτή 
πλέει·/ ές το Κανωβικόν ή εί μή γε οίά τε είή προς ανέμους 
άντίους πλέειν, τά φορτία έ'δεε περιάγειν έν βάρισι περί το Δέλτα,

180 μέχρι ου άπίκοιτο ές Ναύκρατιν. ουτω μέν δή Ναόκρατις 
έτετίμητο. Αμφικτυόνων δέ μισθωσάντων τον έν Δελφοίσι νύν 
εόντα νηόν τριηκοσίων ταλάντων έςεργάαασθαι (ό γάρ πρότερον 
έών αυτόθι αυτομάτως κατεκάη), τούς Δελφούς δή έπέβαλλε τεταρ
τημόριο·/ τού μισθώματος παρασχεϊν. πλανώμενοι δέ οί Δελφοί 
περί τάς πόλις έδωτίναζον, ποιεύντες δέ τούτο ουκ έλάχιστον ές 
Αίγύπτου ήνείκαντο* Άμασις μέν γάρ σφι έ'δωκε χίλια στυπτηρίης 
τάλαντα, οί δέ εν Αιγόπτφ οίκέοντες Έλληνες είκοσι μνέας.

181 Κυρηναίοισι δέ Αμασις φιλότητά τε καί συμμαχίην συνεθή- 
κατο. έδικαίωσε δέ καί γήμαι αυτόθεν, εϊτ’ έπιθυμήσας Έλλη- 
νίδος γυναικύς είτε καί άλλιυς φιλότητος Κυρηναίων είνεκα"



szesen 20,000 népes város vaia. < Amasis azt a törvényt hozta be az ^ 
.egyiptomiak között, hogy minden évben minden egyiptominak ki 
kell mutatni a járás főnöke előtt, hogy miből tartja fönn életét ; 
β a ki ezt nem tette vagy nem mutatott ki becsületes keresetet, az 
halállal lakolt. Az athéni Solon Egyiptomból vette át és hozta be. 
az athéniek közt ezt a törvényt,223 s ezek mindvégig követik, mert 
kifogástalan törvény.

Amasis szerette a görögöket és ezt több göröggel szemben 178 
kimutatta ; így a lak Egyiptomba jöttek, azoknak Naukratis vá
rosát lakóhelyűi adta ; a kik pedig nem akartak ott lakni, ha
nem csak arra hajózni, azoknak földet adott, hogy oltárokat 
és szentélyeket alapítsanak rajta az istenek számára. Legna
gyobb, legnevezetesebb és leglátogatottabb szentélyüket Hellenion- 
nak nevezik, s ezt a következő városok alapították közösen : az 
iónok közül Chios, Teos, Phokaia, Klazomenai ; a dórok közűi 
Ehodos, 224 Knidos, Halikamassos, Phaselis; az aeolok közűi csak 
Mytilene. E városok birtoka ez a szentély, s ezek a városok adják 
a kereskedés felügyelőit is. A hány más város ebből részt igényel 
magának, tényleg nem igényelhet belőle semmit. Azonfelül az 
aiginaiak a maguk erejéből alapítottak egy szentélyt Zeusnak, egy 
másikat a samosiak Herének és a myletosiak Apollonnak. Eégente 1 7 9  

Egyiptomnak csak Naukratisban volt kereskedő telepe, másutt sehol.
Ha valaki a Nílusnak egy másik torkolatához jött, meg kellett es
küdnie, hogy nem szándékosan jutott oda, és esküt tett, hogy 
hajójával a kanobosi torkolathoz megy el ; vagy ha az ellenkező 
szelek miatt nem volt lehetséges oda hajózni, az árúkat csolnako- 
kon kellett a delta körül szállítani, míg Naukratisig jutottak. Ilyen 180 
előnyben részesítették Naukratist. Mikor az amphiktyonok a Del- 
phoiban most fönálló templomok építését 300 talentumért bérbe 
adták (mert az előbbi ott magától leégett,) a bérnek negyedrészét 
a delphoibeliekre vetették ki.225 A delphoibeliek tehát körüljártak 
a városokban és adományokat gyűjtöttek, s Egyiptomból néma leg
kevesebb pénzt hozták. Mert Amasis 1000 talentum timsót ajándé
kozott nekik, az Egyiptomban lakó görögök pedig húsz minát. 
Amasis a kyreneiekkel barátságot és szövetséget kötött; sőt arra 181 
méltatta őket, hogy onnan vett feleséget, akár azért, mert görög 
asszonyt akart, akár különben barátságból a kyreneiek iránt.
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γαμέει δέ ών, οί μέν λέγουσι Βάττου οί δ’ Αρκεσίλεω θυγατέρα, 
οί δε Κριτοβούλου άνδρος τών αστών δοκίμου, τη ούνομα ήν 
Ααδίκη· τη έπείτε συγκλίνοιτο ό Άμασις, μίσγεσθαι ουκ οίός τε 
έγίνετο- τησι δέ άλληαι γυναιςί έχράτο. επείτε δε πολλόν τούτο 
έγίνετο, είπε ό Άμασις προς την Ααδίκην ταότην καλεομένην 
«ώ γύναι, κατά με έφάρμαςας, καί εστι τοι ουδεμία μηχανή μή 
ούκ άπολωλέναι κάκιστα γυναικών πασέων.» ή δέ Ααδίκη, έπείτε 
οί άρνευμένη ουδέν έγίνετο πρηΰτερος ό Άμασις, εύχεται εν 
τώ νόφ τη Αφροδίτη, ήν οί ύπ’ εκείνην την νύκτα μιχθη ό 
Αμασις, τούτο γάρ οί κακού είναι μήχος, άγαλμά οί άποπέμψειν 
ές Κυρήνην. μετά δέ την ευχήν αύτίκα οί έμίχθη ό Άμασις. 
καί το ένθεύτεν ήδη όκότε έ'λθοι Άμασις προς αυτήν, έμίσγετο, 
καί κάρτα μιν έστερςε μετά τούτο, ή δέ Ααδίκη άπέδωκε τήν 
ευχήν τη θεψ' ποιησαμένη γάρ άγαλμα άπέπεμψε ές Κυρήνην, 
το ετι καί ές έμέ ήν σόον, εςω τετραμμένον τού Κυρηναίων 
άστεος. ταότην τήν Ααδίκην, ώς έπεκράτησε Καμβύσης Αίγυπτου 
καί έπύθετο αυτής ήτις είη, άπέπεμψε ά ·ινέα ές Κυρήνην.

1S2 Άνέθηκε δέ καί αναθήματα ό Άμασις ές τήν Ελλάδα, 
τούτο μέν ές Κυρήνην άγαλμα έπίχρυσον Άθηναίης καί εικόνα ! 
έωυτού γραφή είκασμένην, τούτο δέ τη έν Αίνδιρ Άθηναίη δύο 
τε αγάλματα λίθινα καί θώρηκα λίνεον άςιοθέητον, τούτο δ’ ές 
Σάμον τη Ήρη εικόνας έωυτού διφασίας ςυλίνας, αϊ έν τ<]> 
νηώ τφ μεγάλω ίδρόατο ετι καί το μέχρι έμεύ, όπισθε τών 
θυρέιον. ές μέν νυν Σάμον άνέθηκε κατά ξεινίην τήν έωυτού 
τε καί Πολυκράτεος τού Αίάκεος, ές δέ Αίνδον ςεινίης μέν | 
ούδεμιής εΤνεκεν, ότι δέ το ίρόν το έν Αίνδψ το τής Άθηναίης 
λέγεται τάς Δαναού θυγατέρας ίδρόσασθαι προσσχούσας, δτε ί 
άπεδίδρησκον τούς Αίγυπτου παϊδας. ταύτα μέν άνέθηκε δ ! 
Άμασις, είλε δέ Κύπρον πρώτος ανθρώπων καί κατεστρέψατο : 
ές φόρου άπαγωγήν.
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Némelyek azt mondják, hogy Battosnak a leányát, mások, hogy 
Arkesilaosét, 226 mások pedig, hogyKritobulosét, ki tekintélyes polgár 
vaia, vette nőül ; Ladikének hívták. Mikor együtt feküdt vele 
Amasis, nèm volt képes vele közösíílni, pedig más asszonyokkal si
kerűit. Mikor ez sokszor így történt, Amasis így szólt ezen Ladi
kéhez : «Asszony, te engem megbűvöltél, és nincs módod, hogy 
a legrútabbúl el ne veszszél az összes asszonyok között. » Ladiké 
tehát, mivel tagadásával nem tette kegyelmesebbé Amasist, foga
dalmat tett magában Aphroditének, hogy ha segítségével az éjjel 
közösül Amasis - mert csak ez vet véget a veszedelemnek — szob
rot küld neki Kyrenébe. E fogadalom után rögtön tudott vele kö- 
zösűlni Amasis, és valahányszor ez időtől fogva Amasis hozzá 
jött, közösűlt vele és nagyon szerette. Ladiké teljesítette fogadal
mát az istennőnek, mert megcsináltatván a szobrot, Kyrenebe 
küldte, mely még ma is sértetlen és Kyrene városán kívül áll. Ezt 
a Ladikét Kambyses, mikor Egyiptomot leigázta és tőle megtudta, 
hogy kicsoda, bántódás nélkül visszaküldötte Kyrenébe.

Amasis Görögországban is ajánlott föl fogadalmi ajándékokat. 182 
így Kyrenében Athénének aranyozott szobrát és a saját festett ké
pét; továbbá Lindosban Athénének két kőszobrát és egy megte
kintésre érdemes vászonpánczélt ; Samosban Herének két arczképét 
fából, s ezek a nagy templomban az én időmig ott állottak az ajtó 
mögött. Samosba az ajándékot az Aiakes fiával, Polykratessel való 
vendégbarátsága miatt küldötte, Lindosba azonban semmiféle 
vendégbarátságból, hanem azért, mert az a hagyomány, hogy 
Athene templomát Lindosban Danaos leányai alapították, a kik 
ott kötöttek ki, mikor Aigyptos fiai elől menekültek. Ezek valának 
Amasisnak fogadalmi ajándékai ; ő foglalta el Kyprost az em
berek között először és szorította adófizetésre. 227
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1 Έπί τούτον δή τον Άμασιν Καμβύσης ό Κύρου έστρατεύ- 
ετο, άγων καί άλλους τών ήρχε καί Ελλήνων Ιωνάς τε καί 
Αιολέας, δι’ αίτίην τοιήνδε. πέμψας Ιναμβύσης ές Αίγυπτον 
κήρυκα αίτεε Άμασιν θυγατέρα, αίτεε δέ έκ βουλής άνδρδς 
Αιγυπτίου, δς μεμφόμενος Άμασιν έπρηξε ταύτα οτι μιν ές 
απάντων τών έν Αιγύπτιο ιητρών άποσπάαας άπδ γυναικός τ.- 
καί τέκνων έκδοτον έποίησε ές Ηέρσας, δτε Κύρος πέμψα 
παρά A ματ ív αίτεε ίητρδν οφθαλμών, δς είη αριστος τών έν 
Αίγόπτίι). ταύτα δή έπιμεμφόμενος ό Αιγύπτιος ένήγε τή συμ
βουλή κελεύων αίτέειν τον Καμβύσεα Άμασιν θυγατέρα, Τνα ή 
δούς άνκοτο η μή δούς Καμβύσή άπέχθοιτο. δ δέ Άμασις τή 
δυνάμι τών Περσέων άχθόμενος και άρρωδέων ουκ είχε ούτε 
δούναι ούτε άρνήσασθαι- εΰ γάρ ήπίστατο δτt ούκ ως γυναΐκά 
μιν έμελλε Καμβύσης εξειν άλλ’ ώς παλλακήν. ταύτα δή έκλο- 
γιζόμενος έποίησε τάδε, ήν Απρίεω τού προτέρου βασιλέος 
θυγάτηρ κάρτα μεγάλη τε καί ευειδής μούνη τού οίκου λελειμ- 
μένη, ουνομα δέ οι ήν Νίτητις. ταύτην δή τήν παΐδα ό Άμα- 
σις κοσμήσας έσθήτί τε καί χρυσψ αποπέμπει ές Πέρσας 
ώς έωυτού θυγατέρα, μετά δέ χρόνον ώς μιν ήσπάζετο 
πατρόθεν δνομάςων, λέγει προς αυτόν ή παΐς «ώ βασιλεύ, 
διαβεβλημένος υπό Άμάσιος ού μανθάνεις, δς έμέ σοί κοσμώ 
άσκήσας άπέπεμψε ώς έωυτού θυγατέρα διδούς, έούσαν τή 
άληθείή Άπρίεω, τον έκείνος έόντα έωυτού δεσπότεα μετ’ 
Αιγυπτίων έπαναστάς έφόνευσε.» τούτο δή τό έπος καί
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Ezen Amasis ellen vezette tehát liadát, Kyrosnak fia, Kambyses, 
melyben nemcsak más alattvalói, hanem a görögök közül iónok, 
és seolok is voltak. Az oka ez volt: Ivambyses követet küldött 
Egyiptomba és megkérette Amasis leányát,még pedig egyiptomi em
ber tanácsára, ki ezt azért adta, mert haragudott Amasisra, hogy az 
összes egyiptomi orvosok közül épen őt szakította el nejétől és gyer
mekeitől és adta ki a perzsáknak, midőn Kyros olyan szemorvos
ért küldött Amasishoz a ki a legkiválóbb Egyiptomban. Ezért hara
gudott tehát az egyiptomi orvos, és sürgette tanácsával Kambysest 
Amasis leányának megkérésére, hogy azután ez, ha odaadja, bosz- 
szankodjék, ha pedig nem : ellenségévé tegye Kambysest. Amasis a 
perzsák hatalmától félve és aggódva nem tudta, vájjon oda adja-e 
leányát, avagy megtagadja ; mert jól tudta, hogy Kambyses a leányt 
nem feleségévé, hanem ágyasává fogja tenni. 1 Meggondolva a dolgot 
a következőkép cselekedett : volt még Apriesnek, az előbbi királynak, 
egy nagy és szép leánya, az egyedüli, a ki a családból fönmaradt ; 
Nitetisnek hívták. Amasis tehát ezt a leányt ruhával és aranynyal 
fölékesítve, saját leányaként küldötte el a perzsákhoz. Midőn azon
ban Kambyses őt később szívesen fogadván, atyja nevén szólította, 
így szólt hozzá a leány: «Oh király, te nem tudod, hogy Amasis 
téged megcsalt, s engem ékesen fölcziczomázva saját leányaként kül
dött hozzád ; pedig tulajdonkép Apries az atyám, a ki neki ura volt 
s kit ő az egyiptomiakkal föllázadván meggyilkolt.» E szavak és az
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αυτή ή αίτίη εγγενομένη ήγαγε Καμβύσεα τον Κόρου μεγάλως
^θυμωθέντα επ’ Αίγυπτον, ουτω μέν νυν λέγουσι ΓΙέρααι. Αιγύ

πτιο'. δε οίκηιούνται Καμβύσεα, φάμενοί μιν εκ ταύτης δή τής 
Απρίειο θυγατρός γενέσθαι" Κόρον γάρ είναι τον πέμψαντα 
παρά Άμασιν επί τήν θυγατέρα, άλλ’ ου Καμβύσεα. λέγοντες 
δέ ταΰτα οΰκ ορθώς λέγουσι. οΰ μεν ουδέ λέληθε αυτούς (εί 
γάρ τινες καί άλλοι, τα Περσέων νόμιμα έπιστέαται καί Αιγύ
πτιοι) ότι πρώτα μεν νόθον ου σφι νόμος έστί βασιλεΰσαι γνη
σίου παρεόντος, αυτις δέ ότι Ινασσανδάνης τής Φαρνάσπεω 
θυγατρός ήν παίς Καμβύσης, άνδρός Αχαιμενίδεω, άλλ’ ούκ έκ 
τής Αίγυπτίης. άλλα παρατράπουσι τον λόγον προσποιούμενοι τή

3Κύρου οίκίη συγγενέες είναι, καί ταΰτα μέν ώδε* έχει, λέγεται 
δέ καί όδε λόγος, έμοί μέν ου πιθανός, ώς τών Περσίδων 
γυναικών έσελθοΰσά τις παρά τάς Κύρου γυναίκας, ώς είδε τή 
Κασσανδάνή παρεστεώτα τέκνα εύειδέα τε καί μεγάλα, πολλώ 
έχράτο τώ έπαίνψ ΰπερθωυμάζουσα, ή δέ Κασσανδάνή έοΰσα 
τού Κύρου γυνή είπε τάδε, «τοιώνδε μέντοι εμέ παίδων μητέρα 
έούσαν Κύρος έν άτιμίη έχει, τήν δέ άπ’ Αίγυπτου έπικτητον 
εν τιμή τίθεται.» τήν μέν άχθομένην τή Νιτήτι είπεΐν ταΰτα, 
τών δέ οί παίδων τον πρεσβότερον είπεΐν Καμβύσεα «τοιγάρ 
τοι ώ μήτερ, έπεάν εγώ γένωμαι άνήρ, Αίγυπτου τα μέν ανω 
κάτω θήσω, τα δέ κάτω ανω.» ταύτα είπείν αυτόν έτεα ώς 
δέκα κου γεγονότα, καί τάς γυναίκας εν θώυματι γενέσθαι- τον 
δέ διαμνημονεύοντα οϋτω δή, έπείτε άνδρώθη καί έσχε τήν 
βασιληίην, ποιήσασθαι τήν έπ’ Αίγυπτον στρατήίην.

4 Συνήνεικε δέ καί άλλο τι τοιόνδε πρήγμα γενέσθαι ές τήν 
έπιστράτευσιν ταύτην. ην τών έπικούρων Αμάσιος άνήρ γένος 
μέν Αλικαρνησσεύς, ούνομα δέ οί Φάνης, καί γνώμην ικανός 
καί τα πολεμικά άλκιμος. ούτος ό Φάνης μεμφόμενός κού 
τι ’Αμάσι έκδιδρήσκει πλοίιρ έξ Αίγυπτου, βουλόμενος Καμ- 
βόσή έλθεΐν ές λόγους, οία δέ έόντα αυτόν έν τοίσι έπι- 
κούροισι λόγου ού σμικρού έπιστάμενόν τε τά περί Αίγυπτον 
άτρεκέστατα, μεταδιώκει ό Αμασις σπουδήν ποιεύμενος έλεΐν, 
μεταδιώκει δέ τών ευνούχων τόν πιστότατον άποστείλας τριή- 
ρεϊ κατ’ αυτόν, δς αιρέει μιν έν Λυκίή, ελών δέ ουκ 
άνήγαγε ές Αίγυπτον σοφίή γάρ μιν περιήλθε ό Φάνης- 
καταμεθόσας γάρ τούς φυλάκους άπαλλάσσετο ές Πέρσας. 
όρ μη μένω δέ στρατεύεσθαι Καμβύση έπ’ Αίγυπτον καί



általuk előidézett ok vezették Kambysest, Kyrosnak fiát, ki nagyon 
megharagudott, Egyiptom ellen. így adják elő a dolgot a perzsák ; 2  

az egyiptomiak viszont a magukénak vallják Kambysest, azt állítván, 
hogy Apriesnek ép ettől a leányától született, és hogy Kyros kül
dött Amasishoz leányáért, nem pedig Kambyses.2 Ezen állításukkal 
azonban nem mondanak igazat ; nem lehet előttük titok (mert ha 
valaki, akkor az egyiptomiak ismerik a perzsák szokásait), hogy 
először is szokásuk szerint fattyúszülött nem lehet király, ha tör
vényes fiú ds van, meg azután, hogy Kambyses Kassandanénak, 
az achaimenida családbeli Pharnaspes leányának, nem pedig egyip
tomi asszonynak volt a fia. Azonban ők elferdítik a történetet és 
úgy csinálják, hogy Kyrosnak családjával rokonságba jöjjenek. így 
áll ez a dolog. Beszélik különben azt is, de én nem hiszem, hogy 3 
egy perzsa nő eljött Kyrosnak feleségeihez, s mikor Kassandane 
előtt annak szép és nagy gyermekeit látta, nagyon megdicsérte és 
megcsodálta őket ; azonban Kassandane, Kyrosnak felesége így 
szólt: «Bár ilyen gyermekeknek vagyok az anyja, Kyros mégis meg
vet ; az Egyiptomból hozott asszonyt azonban megbecsüli ! » Ezt ő 
Nitetis miatt való elkeseredésében mondta, mire idősebb gyermeke, 
Kambyses így válaszolt : «Ezért majd anyám, ha férfi leszek, Egyip
tomban a legfelsőt legalsóvá és a legalsót legfelsővé fogom tenni. » 
így szólt ő vagy tízéves korában, a min az asszonyok elcsodál
koztak ; ő pedig megtartotta emlékezetében, s mikor férfikorában 
király lett, háborút indított Egyiptom ellen.

Még más valami is történt ezen hadjárat alkalmával. Amasis I 
zsoldosa, között3 volt egy halikarnassosi származású ember ; Plianes 
volt a neve, igen okos és bátor katona. Ez a Plianes valami miatt 
Amasisra megharagudván, hajón megszökött Egyiptomból és Kam- 
bysessel össze akart jönni. Minthogy azonban őt a zsoldosok között 

! nem kis emberszámba vették, és Egyiptom viszonyait a legalapo
sabban ismerte, Amasis üldözőbe vette és buzgón igyekezett 
elfogni ; üldöztette is leghívebb eunuchjával, a kit egy három
evezős hajón küldött utána ; ez el is fogta Lykiában, de nem 
vitte vissza Egyiptomba mint foglyot, mert Phanes csellel kiját
szotta ; lerészegítvén ugyanis őreit, átszökött Perzsiába. Midőn pedig 
Kambyses útra kelt, hogy Egyiptom ellen vezesse hadát, és nem
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άπορέοντι τήν έλασιν, οκως τήν άνυδρον διεκπερά, έπελθών 
φράζε*. μέν καί τα άλλα τά Αμάσιος πρήγματα, έξηγέεται δέ 
καί τήν ελασιν, ώδε παραινέων, πέμψαντα παρά τον Αραβιών 

5 βασιλέα δέεσθαι τήν διέξοδόν οί άσφαλέα παρασχεϊν. μούνη δε 
ταύτη είσί φανεραί έσβολαί ές Αίγυπτον, από γάρ Φοινίκης 
μέχρι ουρών των Καδύτιος πόλιος έστί Σύρων των Παλαιστίνιον 
καλεσμένων’ από δε Καδύτιος έούσης πόλιος, ώς έμοί δοκέει, 
Σαρδίων ου πολλή) έλάσσονος, από ταύτης τά εμπόρια τά επί 
θαλάσση; μέχρι Ίηνύσου πόλιος εστί τού Άραβίου, από δέ 
Ίηνύσου αδτις Σύρων μέχρι Σερβωνίδος λίμνης, παρ’ ήν δή το 
Κάσιον όρος τείνει ές θάλασσαν άπό δε Σερβωνίδος λίμνης, εν 
τή δή λόγος τον Τυφώ κεκρύφθαι, άπό ταύτης ήδη Αίγυπτος, 
το δή μεταξύ Ίηνύσου πόλιος καί Κασίου τε δρεος καί τής 
Σερβωνίδος λίμνης, έόν τούτο ούκ ολίγον χωρίον άλλα οσον τε 

■6 επί τρεις ημέρας οδόν, άνυδρόν έστι δεινώς. το δε ολίγοι τών 
ές Αίγυπτον ναυτιλλομένων έννενώκασι, τούτο έρχομαι φράσων. 
ές Αίγυπτον εκ τής Ελλάδος πάσης καί προς έκ Φοινίκης 
κέραμος έσάγεται πλήρης οίνου δίς τού ετεος εκάστου, καί Ιν 
κεράμιον οίνηρόν αριθμώ κείνον ούκ έστι ώς λόγο) είπεΐν ίδέ 
σθαι. κού δήτα, είποι τις αν, ταύτα άναισιμούται ; εγώ καί 
τούτο φράσω. δει τον μεν δήμαρχον έκαστον εκ τής εωυτού 
πόλιος συλλέξαντα πάντα τον κέραμον άγειν ές Μέμφιν, τούς δε 
εκ ΜέμΦίος ές ταύτα δή τά άνυδρα τής Συρίης κομίζειν πλή- 
σαντας υδατος. ουτω ό έπιφοιτέων κέραμος καί έξαιρεόμενος εν 

7 Αίγύπτω έπί τον παλαιόν κομίζεται ές Συρίην. ουτω μέν νυν 
Πέρσαι είσί οί τήν έσβολήν ταύτην παρασκευάσαντες ές Αίγυ
πτον, κατά δή τά είρημένα σάξαντες ύδατι, έπείτε τάχιστα πα- 
ρέλαβον Αίγυπτον, τότε δέ ούκ έόντος κω υδατος ετοίμου, Καμ- 
βύσης πυθόμενος τού Άλικαρνησσέος ξείνου, πέμψας παρά τον 
Αράβιον άγγέλους καί δεηθείς τής άσφαλείης ετυχε, πίστις 

S  δούς τε καί δεξάμενος παρ’ αύτού. σέβονται δέ Αράβιοι πίστις 
άνθρώπων δμοια τοϊσι μάλιστα, ποιεύνται δέ αύτάς τρόποι 
τοιφδε. τών βουλομένων τά πιστά ποιέεσθαι άλλος άνήρ, άμφο- 
τέρων αύτών έν μέσψ εστεώς, λίθο» όξέι το Ισω τών χειρών 
παρά τούς δακτύλους τούς μεγάλους έπιτάμνει τών ποιευμένων 
τάς πίστις, καί επειτα λαβών έκ τού ίματίου έκατέρου κρόκυδα 
άλείφει τψ αίματι έν μέσφ κειμένους λίθους επτά, τούτο 
δέ ποιέων έπικαλέει τε τον Διόνυσον καί τήν Ούρανίην. 
έπιτελέσαντος δέ τούτου ταύτα, ό τάς πίστις ποιησάμενος 
τοϊσι φίλοισι παρεγγυφ τον ξεΐνον ή καί τον άστόν, ήν
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tudta az irányt, hogy mikép hatoljon át a víztelen pusztán, akkor 
ez hozzáment és elmondta neki Amasisnak egyéb dolgát is ; meg
magyarázta az irányt, s azzal a tanácscsal is szolgált, hogy küldjön 
követet az arabok királyához, és kérjen engedelmet a biztos átvonu
lásra. Mert csupán erre van nyílt bejárás Egyiptomba. Pkoinikiától 5 
ugyanis Kadytis városának határáig a syriaiaké a föld, akiket palass- 
tinaiaknak neveznek ; Kadytis városától kezdve pedig, mely az én 
véleményem szerint nem sokkal kisebb Sardismi!, a tenger mellett 
elterülő kikötők Ianysos városáig az araboké ; * Ianysostól kezdve 
a Serbonis taváig ismét syriai a vidék, a melynek mentében a kasiai 
hegység a tengerig nyúlik ; Serbonis tavától kezdve, a hol a monda 
szerint Typhon van elrejtve, 5 már Egyiptom következik. Tehát Iany
sos városa, a kasiai hegység és Serbonis tava között a vidék, mely 
nem hogy kicsiny, hanem három napi utat kíván, borzasztóan vízte
len. Itt valamitakarok mondani, a mit nagyon kevesen vettek észre, t> 
a kik Egyiptomba hajóznak. Egész Görögországból és azonkívül 
Phoinikiából évenként kétszer szállítanak borral teli cserépedénye
ket Egyiptomba, s mégis, hogy úgy mondjam, egyetlen egy ily boros 
edényt sem lehet látni. De hát mire használják föl ? kérdezhetné 
valaki. Ezt is megmondom. Minden elöljárónak kötelessége saját 
városában az összes edényeket összegyűjteni és Memphisbe szállí
tani ; ezeket azután vízzel megtöltve Memphisből Syriának ama 
víztelen vidékeire viszik. így a beszállított és Egyiptomban kiürí
tett edényeket a régiekhez viszik Syriába. Ekképen rendezték be 7 
a perzsák ezt a bejárást Egyiptomba, s az említett módon látták el 
vízzel, mihelyt Egyiptomot elfoglalták volt. De még akkor nem 
vaia készletben víz ; ezért Kambyses a halikarnassosi idegennek 
szavaira követeket küldött az arab királyhoz és kérelmére a bizton
ságot megkapta, s kölcsönös szövetséget kötöttek egymással. Az 8  

arabok az emberek közül a legjobban tisztelik a szövetséget és kö
vetkezőkép kötik : ha két ember szövetséget akar kötni, egy har
madik középütt kettőjük közé állva éles kővel belülről ahüvelyújj- 
nál megvágja kezüket ; azután mindkettőnek köpenyéből egy pely- 
het kiszakítván, előttük heverő hét követ beken a vérrel, miközben 
Dionysost és Urániát nevükön szólítja. Ennek végeztével a szövet
séget kötő bemutatja barátainak az idegent vagy a polgárt, ha
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l'oc, αστόν ποιέηται- οί δέ φίλο’, καί αυτοί τάς ττίσττς δικαι- 
εΰσι σέβεσθαι. Διόνυσον δε θεών μούνον καί τήν Ούρανίήν 
ήγέονται είναι, καί τών τριχών τήν κουρήν κείρεσθαί φασι κατά 
περ αυτόν τον Διόνυσον κεκάρθαι- κείρονται δέ περιτρόχαλα, 
ύποςυρώντες τούς κροτάφους, ονομ,άζουσι δέ τον μεν Διόνυσον 
Όροτάλτ, τήν δέ Ουρανίην Αλιλάτ.

•9 Έπεί ών τήν πίστιν τοΐσι άγγελο tat τοΐσι παρά Καμβύσειυ 
άπιγμένοισι έποιήσατο ό Αράβιος, έμηχανάτο τοιάδε. ασκούς 
καμήλων πλήσας ύδατος έπέσαςε επί τάς ζωάς τών καμήλων 
πάσας, τούτο δέ ποιήσας ήλασε ές τήν ανυδρον καί όπέμενε 
ένθαύτα τον Καμβύσεω στρατόν, ουτος μέν ό πιθανώτερος τών 
λόγων εϊρηται· δει δέ καί τον ήσσον πιθανόν, έπεί γε δή λέγεται, 
ρηθήναι. ποταμός έστι μέγας εν τή Αραβίη τώ ούνομα Κόρυς, 
έκδιδοί δε ουτος ές τήν Ερυθρήν καλεομένην θάλασσαν, από 
τούτου δή ών τού ποταμού λέγεται τον βασιλέα τών Αραβιών, 
ραψάμενον ώμοβοέων καί [τών άλλων δερμάτων οχετόν μήκεϊ 
έςικνεύμενον ές τήν ανυδρον, άγαγειν διά δή τούτων το ύδωρ, 
έν δέ τή άνύδρω μεγάλας δεςαμενάς όρύςασθαι, ΐνα δεκόμεναι 
το ύδωρ σώζωσι. οδός δ’ έστί δυώδεκα ήμερέων άπό τού ποτα- 
μ,ού ές ταύτην τήν ανυδρον. αγειν δέ μιν δι’ όχετών τριών ές 
τριξά χωρία.

10 Έν δε τφ Πηλουσίφ καλεομένω στόματι τού Νείλου εστρατο- 
πεδεύετο Ψαμμήνιτος ό Αμάσιος παΐς, υπομένων Καμ,βύσεα. 
Αμασιν γάρ ού κατέλαβε ζώντα Καμβύσης έλάσας έπ’ Αίγυ
πτον, άλλα βασι/.εύσας ό Άμασις τέσσερα καί τεσσεράκοντα ετεα 
άπέθανε, έν τοΐσι ουδέν οι μέγα άνάρσιον πρήγμα συνηνείχθη. 
άποθανών δε καί ταριχευθείς έτάφη έν τήσι ταφήσι τήσι έν 
τφ Ερφ, τάς αυτός οίκόδομήσατο. επί Ί’αμμηνίτου δέ τού Αμά- 
σιος βασιλεύοντος Αιγύπτου φάσμα Αίγυπτίοισι μέγιστον δή έγέ- 
νετο" ύσθησαν γάρ Θήβαι αι Αίγύπτιαι, ούτε πρότερον ούδαμά 
ύσθεισαι ούτε ύστερον το μέχρι έμεύ, ώς λέγουσι αυτοί Θη
βαίοι- ού γάρ ‘δή ύεται τα άνω τής Αιγύπτου το παράπαν άλλα

11 καί τότε ύσθησαν αί Θήβαι ψακάδι. οι δέ Πέρσαι έπείτε 
διεςελάσαντες τήν ανυδρον ΐζοντο πέλας τών Αιγυπτίων ώς συμ- 
βαλέοντες, ένθαύτα οι έπίκουροι οί τού Αιγυπτίου, έόντες άνδρες 
Έλληνές τε καί Κάρες, μεμφόμενοι τώ Φάνη οτι στρατόν ήγαγε 
επ’ Αίγυπτον άλλόθροον, μηχανέονται πρήγμα ές αυτόν τοι- 
όνδε. ήσαν τώ Φάνη παΐδες έν Αιγύπτιο καταλελειμμένοι, τού
τους άγαγόντες ές τό στρατόπεδον καί ές ό'ψιν τού πατρός
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polgárral kötött szövetséget ; s a barátok magukra nézve is kötele
zőnek tartják a szövetség tiszteletét. Az istenek közül csupán Diony- 
sosnak és Urániának a létében hisznek,s állításuk szerint úgy nyírják 
fejükön a hajat, a mint azt Dionysos viselte ; és pedig körben nyír
ják, a halánték körül lenyesvén.6 Dionysost Orotaltnak, Urániát 
pedig Aliiatnak nevezik.7

Mikor tehát a Kambyses által küldött követekkel az arab király 9 
megkötötte a szövetséget, a következőket gondolta ki : vízzel meg
töltött tevetömlőkkel rakta meg összes élő tevéit, s mikor ezt meg
tette, a víztelen pusztára vonulván, ott várta meg Kambyses liadát.
Ez a valószínűbb hagyomány ; de el kell mondani, ha már beszélik, 
a kevésbbé valószínűt is. Yau Arábiának egy nagy, Korys nevű fo
lyamja, mely az úgynevezett Vörös-tengerbe ömlik.8 Az arabok ki
rálya ettől a folyamtól marhabőrökből és más bőrökből összevart 
csatornán, mely hosszúságával a víztelen pusztáig ért, vezette 
be a vizet ; a pusztában azután nagy medenczéket ásatott, hogy 
azok a vizet befogadják és megőrizzék. Az út a folyamtól ezen víz 
télén pusztáig tizenkét napig tart, s ő a vizet három csatornán át 
három különböző vidékre vezette el.

A Nílusnak úgynevezett pelusioni torkolatánál táborozott 10 
Amasis fia, Psammenitos, és várta Kambysest. Mert Amasist már 
nem találta Kambyses élve, mikor Egyiptom ellen vonult ; Amasis 
ugyanis negyvennégy évi uralkodás után 11 meghalt, s ez idő alatt 
semmiféle nagy csapás nem érte. Halála után bebalzsamozták, és az 
általa épített szentélynek sírjában temették el. Mialatt Amasis fia. 
PsammK itos, volt az egyiptomiak királya, az egyiptomiakra nézve 
a legnagyobb csoda történt : az egyiptomi Tliebaiban eső esett ; 
pedig ott sem előbb, sem később az én időmig nem esett, a mint 
maguk a thebaibeliek mondják ; mert Egyiptom felső részében egy
általán sohasem esik, és Tliebaiban akkor is csak csepegett az eső.10 
Midőn a perzsák a víztelen pusztán átvonulván az egyiptomiak kö 1 1 

zelében tábort ütöttek, és az ütközetre készültek, az egyiptomi ki
rály zsoldosai, a kik iónok és kúriaiak voltak, felbőszülvén Phaues 
ellen, hogy idegen hadsereget vezetett Egyiptom ellen, a követke
zőt gondolták ki ellene : Phanesnek Egyiptomiján hátramaradt 
gyermekei valának ; ezeket a táborba hozták és a két tábor között
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κρητήρα έν μέσφ έστησαν άμφοτέρων τών στρατοπέδων, μετά δέ 
άγινέοντες κατά ενα έκαστον τών παίδων εσφαζον ές τον κρητήρα· 
διά πάντων δέ διεξελθόντες τών παίδων οίνον τε καί ύδωρ έσε^ό- 
ρεον ές αυτόν, έμπιόντες δε τού αίματος πάντες οί επίκουροι ουτω 
δ ή συνέβαλον. μάχης δέ γενομένης κάρτερής καί πεσόντων έξ άμ
φοτέρων τών στρατοπέδων πλήθει πολλών έτράποντο οί Αιγύπτιοι.

Ü2 Θώυμα δέ μέγα ειδον πυθόμενος παρά τών επιχωρίων 
τών γάρ δστέων περικεχυμένων χωρίς έκατέρων τών έν τη μάχη 
ταύτη πεσόντων (χωρίς μέν γάρ τών ΓΙερσέων έκέετο τά άστέα, 
ώς έχωρίσθη κατ’ άρχάς, έτέρωθι δέ τών Αιγυπτίων), αί μέν 
τών ίίερσέων κεφαλαί είσι άσθενέες ουτω ώστε, εί θέλεις ψήφω 
μούνη βαλεΐν, διατετρανέεις, αί δέ τών Αιγυπτίων ουτω δή τι 
ισχυραί, μόγις αν λίθοι παίσας διαρρήςειας. αίτιον δέ τούτου 
τόδε ελεγον, καί εμέ γ’ εύπετέως έπειθον, οτι Αιγύπτιοι μέν 
αύτίκα από παιδιών άρςάμενοι ςυρώνται τάς κεφαλάς καί προς 
τον ήλιον παχύνεται το δστέων. τώυτό δέ τούτο καί τού μη 
φαλακροΰσθαι αίτιόν έστι. Αιγυπτίων γάρ άν τις ελάχιστους 
ίδοιτο φαλακρούς πάντων ανθρώπων, τούτοισι μέν δή τούτο έστι 
αίτιον ίσχυράς φορέειν τάς κεφαλάς, τοίσι δέ Πέρσησι, δτι 
άσθενέας φορέουσι τάς κεφαλάς, αίτιον τόδε' σκιητροφέουσι έξ 
αρχής πίλους τιάρας φορέοντες. ταυτα μέν νυν τοιαυτα’ ειδον 
δέ καί άλλα όμοια τούτοισι έν ΓΙαπρήμι τών άμα Αχα^μένεϊ 
τώ Λαρείου διαφθαρέντων υπό Ίνάρω τού Αίβυος.

13 Οί δέ Αιγύπτιοι έκ τής μάχης ώς έτράποντο, εφεογον 
ούδενί κόσμω- κατειληθέντων δέ ές Μέμφιν, έ'πεμπε άνά ποτα
μόν Καμβύσης νέα Μυτιληναίην κήρυκα άγευσαν άνδρα Πέρ- 
σην, ές δμολογίην προκαλεόμενος Αιγυπτίους, οί δέ έπείτε τήν 
νέα ειδον έσελθούσαν ές τήν Μέμφιν, έκχυθέντες άλέες έκ τού 
τείχεος τήν τε νέα διέφθειραν καί τούς άνδρας κρεουργηδόν 
διασπάσαντες έφόρεον ές τό τείχος, καί Αιγύπτιοι μέν μετά 
τούτο πολιορκεόμενοι χρόνιο παρέστησαν, οί δέ προσεχέες 
Αίβοες δείσαντες τά περί τήν Αίγυπτον γεγονότα παρέδοσαν 
σφέας αυτούς αμαχητί καί φόρον τε έτάςαντο καί δώρα 
επεμπον. ώς δέ Κυρηναΐοι καί Βαρκαΐοι δείσαντες ομοίως 
καί οί Αίβοες τοιαυτα έποίησαν. Καμβύσης δέ τά μέν 
παρά Αιβύων έλθόντα δώρα φιλοφρόνως έδέξατο’ τά δέ 
παρά Κυρηναίιον άπικόμενα μεμφθείς, ώς έμοί δοκέει, δτι ήν



az apa szemeláttára egy vegyítő edényt állítottak fel, azután pedig 
á gyermekek közül egyiket a másik után levágták a vegyítő edény 
fölött. Mikor már mindenik gyermekkel végeztek, bort és vizet ön
töttek áz edénybe, és miután az összes zsoldosok ittak így a vérből, 
összecsaptak. Az ütközet heves volt, mindkét táborból nagy tömeg 
esett el, végre az egyiptomiak megfutamodtak.

Itt azonban egy nagy csodát láttam, melyre e vidék lakói figyel
meztettek. Ugyanis az ezen csatában elesettek csontjai külön van
nak fölhalmozva, (mert a perzsák csontjai külön fekszenek, a mint 
eredetileg elkülönítették, a másik oldalon pedig az egyiptomiaké), 
és a perzsáknak koponyái oly puhák, hogy csak egy kövecsesei is 
megdobva lyukat üt rajtok az ember ; míg az egyiptomiaké oly ke
mény, hogy még kővel rásujtva is alig üthetni szét. Okául azt adják 
és engem könnyen meggyőztek róla, hogy az egyiptomiak mindjárt 
gyermekkoruktól kezdve nyírják a fejüket, úgy hogy a napon meg
keményedik a csontjuk ; s ugyanez az oka, hogy nem kopaszodnak 
meg. Mert az egyiptomiak között a legkevesebb kopaszt lehet látni 
az összes emberek között. Ezért van ezeknek kemény koponyájuk 
Hogy pedig a perzsáknak puha koponyájuk van, annak az az oka, 
hogy a szobában nevelődnek és tiaraföveget viselnek. Ilyen tehát 
azoknak az alkotása ; de más hasonlókat is láttam Papremisben 
azok között, a kik Dareios fiával, Achaimenessel együtt pusztultak 
el a libyai Inaros ellen."

Az egyiptomiak elveszítvén a csatát, minden rend nélkül 
szétfutottak : s midőn Memphisben körülzárták őket, Kambyses egy 
perzsa szál. nazású követet küldött fel a folyamon egy mytilenei 
hajón, hogy megadásra hívja föl az egyiptomiakat. De midőn azok 
Memphisbe érkezni látták a hajót, a falak közül sokan kirohantak, 
s elpusztították a hajót, az embereket pedig darabokra szaggatva 
vitték a városba. Az egyiptomiak ezután ostrom alá fogva, idővel 
meghódoltak ; a szomszéd libyaiak pedig megijedvén attól, a mi az 
egyiptomiakkal történt, küzdelem nélkül megadták magokat ; sőt 
elfogadták a rájuk kivetett adót, és ajándékot is küldtek, Minthogy 
Kyrene és Barke lakói ép úgy féltek, mint a libyaiak : hasonlókép 
meghódoltak. Kambyses a libyaiaktól jött ajándékokat szívesen fo
gadta ; de a kyreneiekét megvetette, azt hiszem azért, mert kevés
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ολίγα- έπεμψαν γάρ δή πεντακοσίας μνέας αργυρίου οι Κυρη- 
ναΐοι- ταότας δρασσόμενος αότοχειρίη διέσπειρε τή στρατιή.

14 I Ιμέρη δε δέκατη απ’ ή; παρέλαβε τό τείχος το εν Μέμφι 
Καμβύσης, κατίσας ές το προάστειον επί λύμη τον βασιλέα των 
Αιγυπτίων Ψαμμήνιτον, βασιλεόσαντα μήνας εξ, τούτον κατίσας 
σύν άλλοισι Αίγυπτίοισι διεπειράτο αυτού τής ψυχής ποιέων τοι- 
άδε. στείλας αυτού τήν θυγατέρα εσθήτι δούλη ί η έςέπεμπε επ’ 
ύδωρ έχουσαν όδρήιον, συνέπεμπε δέ καί αλλας παρθένους άπολέ- 
ςας άνδρών των πρώτων, ομοίως έσταλμένας τή τού βασιλέος. ώς 
δε βοή τε καί κλαυθμψ παρήισαν αί παρθένοι παρά τούς πατέρας, 
οί μέν άλλοι πάντες άνεβόων τε καί άντέκλαιον όρέοντες τα τέκνα 
κεκακωμένα, ό δε Ψαμμήνιτος προιδών καί μαθών έκυψε ές τήν 
γην. παρελθουσέων δε τών υδροφόρων, δεύτερα οί τον παΐδα 
έπεμπε μετ’ άλλων Αιγυπτίων δισχιλίων τήν αυτήν ήλικίην έχόν- 
των, τούς τε αυχένας κάλφ δεδεμένους' καί τα στόματα εγκεχαλι- 
νωμένους- ήγοντο δέ ποινήν τίσοντες Μυτιληναίων τοίσι εν Μέμφι 
άπολοιμένοισι σύν τή νηί. ταύτα γάρ έδίκασαν οί βασιλήιοι δικα- 
σταί, υπέρ άνδρός έκαστου δέκα Αιγυπτίων ιών πρώτων άνταπόλ- 
λυσθαι. ό δέ ίδιον παρεςιόντας καί μαθών τον παίδα ήγεόμενον 
επί θάνατον, τών άλλων Αιγυπτίων τών περικατημένων αυτόν κλαι- 
όντων καί δεινά ποι-.ύντων, τώυτο εποίησε τό καί επί τή θυγατρί. 
παρελθόντιον δε καί τούτων, συνήνεικε ώστε τών συμποτέων οί 
άνδρα άπηλικέστερον, έκπεπτωκότα εκ τών εόντων έχοντά τε οΰδέν 
εί μή οσα πτωχός καί προσαιτέοντα τήν στρατιήν, παριέναι 
Ψαμμήνιτον τε τον Αμάσιος καί τούς εν τι]» προαστείω κατημένους 
Αιγυπτίων, ό δε Ψαμμήνιτος ώς είδε, άνακλαύσας μέγα καί καλέ- 
σας όνομαστί τον έταΐρον έπλήςατο τήν κεφαλήν, ήσαν δ’ άρα 
αύτ>ΰ φύλακοι, οί τό ποιεύμενον παν ες εκείνου επ’ έκαστη έςόδφ 
Καμβύση έσήμαινον. θωυμάσας δέ ό Κ,αμβύσης τα ποιεύμενα, 
πέμψας άγγελον είρώτα αυτόν λέγων τάδε, «δεσπότης σε Καμβύ- 
σης, Ψαμμήνιτε, είρωτά. δι’ ό τι δή τήν μέν θυγατέρα όρέων κεκα- 
κωμένην καί τον παίδα έπί θάνατον στείχοντα ούτε άνέβωσας 
ούτε άπέκλαυσας, τον δε πτωχόν ούδεν σοί προσήκοντα, ώς 
άλλων πυνθάνεται, έτίμησας τούτοισι.» ό μεν· δή ταύτα έπει- 
ρώτα, ο δ’ άμείβετο τοίσιδε. «ώ παί Κόρου, τα μεν οίκήιά 
ήν μέζιο κακά ή ώστε άνακλαίειν, το δέ τού έταίρου πένθος 
άςιον ήν δακρύων, δς έκ πολλών τε καί ευδαιμόνών έκπεσων ές 
πτωχηίην άπΐκται έπί γήραος ουδφ.» καί ταύτα ώς. . . άπενειχθέντα 
υπό τούτου, εύ δοκέειν σφι είρήσθαι. ώς δε λέγεται υπ’ Αιγυπτίων
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volt. A kyreneiek ugyanis csak ötszáz mina ezüstöt küldöttek neki, 
a mit ő összemarkolva saját kezével osztott szét a seregben.

Tíz nappal később Kambyses elfoglalta Memphisben a várat, 14 
és Psammenitost, az egyiptomiak királyát, a ki csak hat hónapig 
uralkodott, más egyiptomiakkal a külvárosba vitette, hogy kedve 
szerint próbára tehesse őket. A királynak leányát rabszolga-ruhába 
öltöztette, egy korsóval vízért küldötte, és vele küldött más haja- 
donokat is, kiket az első emberek családjából gyűjtött össze, és úgy 
ruházott fel, mint a királyleányt. Midőn a hajadonok sírva és jaj
gatva haladtak el atyáik mellett, azok is mind fölkiáltottak, és föl- 
jajdultak, látva a nyomorban gyermekeiket ; de Psammenitos maga 
elé nézett, s bár mindent látott, a földre kuporodott. Mikor a leányok 
elhaladtak vaia, másodszor a királyfit küldötte arra más kétezer 
hasonló-korú egyiptomival együtt, kötéllel nyakukon és fékkel a szá
jukban. Ezeket azért vitték el, hogy meglakoljanak a mytileneiekért, 
kik Memphisben a hajóval együtt elvesztek. Mert úgy ítéltek a 
király bírái, hogy minden emberért tíz előkelő egyiptomi veszszen 
el. Midőn a király elvonulni látta őket és észrevette, hogy halálra 
viszik a fiát, mialatt a többi egyiptomiak körülötte siratták 
és jajgattak, csak úgy tett, mint leányánál. Mialatt azok mellette 
elmentek, történt, hogy asztaltársai közül egyidősebb ember, ki va
gyonát elvesztvén csak annyival bírt, mint egy koldús, a katonáktól 
kéregetett, és Amasisnak fia, Psammenitos, meg a külvárosban ülő 
egyiptomiak mellett elhaladt. Psammenitos megismerte, hango
san feljajdúlt, s nevén szólítva társát a fejét verdeste. Voltak ott 
őrök, ki! egész viselkedését minden egyes részletével megjelentették 
Kambysesnek.Ez elcsodálkozott a hallottakon és követet küldvén 
hozzá, ezt kérdeztette tőle : « Psammenitos ! urad, Kambyses, azt 
kérdezi tőled, hogy miért nem sírtál és jajgattál, mikor leányodat 
nyomorban, fiadat pedig a halálra menni láttad, míg a koldúst, a 
ki hallomása szerint semmiféle rokonod, megbecsülted.» Ez pedig 
így felelt kérdésére : «Oh Kyrosnak fia ! családi bajaim nagyobbak 
valának, hogysem sírhattam volna ; de társamnak szenvedése méltó 
volt a könnyekre, mert vagyonát és boldogságát elvesztette, és vén- 
sége küszöbén koldusbotra jutott.» S mikor a követ elhozta ennek 
válaszát, helyesnek tetszett a beszéd. A mint az egyiptomiak
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δακρύειν μέν Κροίσον (έτετεύχεε γάρ καί ούτος επισπόμενος 
Καμβύση επ’ Αίγυπτον), δακρύειν δέ ΙΙερσέων τους παρεόντας" 
αύτώ τε Καμβύση έσελθείν οίκτον τινα, κο ί αυτίκα κελεύειν τον 
τέ οι παίδα έκ των άπολλυμένων σώζειν καί αυτόν έκ του προα-

Ιδστείου άναστήσαντας αγειν παρ’ έωυτόν. τον μέν δή παίδα ευ- 
ρον αυτού οί μετιόντες ούκέτι περ'.εόντα άλλα πρώτον κατακο- 
πέντα, αυτόν δέ Ψαμμήνιτον άναστήσαντες ήγον παρά Καμβύ- 
σεα" ένθα τού λοιπού διαιτάτο έ'χων ουδέ; βίαιον. εί δέ καί 
ήπιστήθη μή πολυπρηγμονέειν, άπέλαβε αν Αίγυπτον ώστε επιτρό
πευε tv αυτής, έπεί τιμάν έώθασι ΙΙέρσαι τών βασιλέων τούς 
παίδας· τών, ήν καί σφεων άποστέωσι, όμως τοίσί γε παισί 
αυτών άποδιδούσι τήν αρχήν, πολλοϊσι μέν νυν καί άλλοισι 
έστί σταθμώσασθαι οτι τούτο ουτω νενομίκασι ποιέειν, έν δέ 
καί τώ τε Ίνάρω παιδί Ηαννύρα, δς άπέλαβε τήν οί ό πατήρ 
είχε αρχήν, καί τώ Αμυρταίου Παυσίρι" καί γάρ ούτος άπέ
λαβε τήν τού πατρός αρχήν, καίτοι Ινάρω γε καί Αμυρτίου 
ούδαμοί κω Ιίέρσας κακά πλέω έργάααντο νύν δέ μηχανεόμενος 
κακά ό Ί'αμμήνιτος έ'λαβε τόν μισθόν άπ'στάς γάρ Αιγυπτίους 
ήλω" έπείτε δέ έπάιστος έγένετο υπό Καμβύσεω, αίμα ταύρου 
πιών άπέθανε παραχρήμα. ουτω δή ούτος έτελεύτησε.

16 Κ αμβύσης δέ έκ Μέμφιος άπίκετο ές Χάιν πόλιν, βουλο-
μενος ποιήσαι τα δή καί έποίησε. έπείτε γάρ έσήλθε ές τα 
τού Αμάσιος οικία, αυτίκα έκέλευε έκ τής ταφής τόν Αμάσιος 
νέκυν έκφέρειν έςω" ώς δέ ταύτα έπιτελέα έγένετο, μαστι- 
γούν έκέλευε καί τάς τρίχας άποτίλλειν καί κεντούν τε καί 
τάλλα πάντα λυμαίνεσθαι. έπείτε δέ καί ταύτα έ'καμον ποι- 
εύντες (ό γάρ δή νεκρός ατε τεταριχευμένος άντείχέ τε καί 
ούδέν διεχέετο), έκέλευσέ μιν ό Κ αμβύσης κατακαύσαι, έντελ- 
λόμενος ούκ δσια. ΓΙέρσαι γάρ θεόν νομίζουσι είναι πύρ. το ών 
κατακαίειν γε τούς νεκρούς ούδαμώς έν νόμ<;> ούδετέροισί 
έστι, Πέρσησι μέν δι’ ο περ εϊρηται, θεώ ού δίκαιον είναι 
λέγοντες νέμειν νεκρόν ανθρώπου" Αίγυπτίοισι δέ νενόμισται 
πύρ θηρίον είναι έμψυχον, πάντα δέ αυτό κατεσθίειν τά περ 
αν λάβη, πλησθέν δέ αυτό τής βορής συναποθνήσκειν τ<;> 
καιεσθιομένω. ουκων θηρίοισι νόμος ουδαμώς σφι έστί τόν 
νέκυν διδόναι" καί διά ταύτα ταριχεύουσι, Τνα μή κείμενος 
υπό εύλέων καταβρωθή. ουτω ούδετέροισί νομιζόμενα ένε- 
τέλλετο ποιέειν ό Καμβύσης. ώς μέντοι Αιγύπτιοι λέγουσι,



mondják, Rroisos könnyekre fakadt (mert ő is ott volt, liogy Kam- 
bysest Egyiptomba kisérje), és könnyekre fakadtak az ott levő 
perzsák. Magát Kambysest is némi szánalom lepte meg, és rögtön 
elrendelte, hogy a halálra ítéltek közül mentsék meg a királyfit, 
magát a királyt pedig hozzák el a külvárosból és vezessék hozzá.
De a fiút az érte menők már nem találták életben, mert őt ütötték 15 
le először ; Psammenitost azonban elvezetvén, Kambyseshez vitték ; 
s ott élt ő ezután minden baj nélkül ; ha nem fondorkodik, talán 
Egyiptomot is visszakapja mint kormányzó ; mert a perzsák tisz
telni szokták a királyok fiait ; sőt ha az apák elpártoltak is, mégis 
fiaiknak adják vissza az uralmat. Sok más esetből lehet így’ követ
keztetni, hogy ez volt náluk a szokás, de loginkább Inaros fiánál, 
Tliannyrasnál, a lei visszakapta atyjának trónját, és Amyrtaios fiá
nál, Pausirisnál, mert ez is visszakapta atyja uralmát, hab:ír senki- 
sem okozott még több bajt a perzsáknak, mint Inaros és Amyr
taios.12 Psammenitos azonban fondorlatokat szővén, megkapta ju
talmát. Ugyanis mivel az egyiptomiakat elpártolásra akarta bírni, 
elfogták ; s mikor ezt Kambvses megtudta, bikavért itatott vele, 
a melytől rögtön meghalt. Igv végezte be életét.

Kambyses Mein pilisből Hais városába ment, mert meg akarta azt 16 
tenni, a mit meg is tett. Mikor ugyanis Amasis palotájába bevonult, 
rögtön elrendelte, hogy Amasis sírjából hozzák elő a holttestet ; 
midőn pedig parancsát végrehajtották, megkorbácsoltatta a hullát, 
haját kitépette, szurkáltatta, és minden más gyalázatot követett 
el rajta. Miután ebbe is belefáradtak (mert a bebalzsamozott holt
test elle, állott és nem hullott szét), Kambyses azt parancsolta, 
hogy égessék el, a mi azonban istentelen parancs volt.13 Mert a 
perzsák istennek tartják a tüzet, és a hullákat elégetni a két nép 
közül egyiknek sem volt szokása ; a perzsáknak az ép említett 
okból, mert úgy tartják, hogy nem illik istennek emberi hullát 
juttatni ; az egyiptomiak pedig azt hiszik, hogy a tűz eleven állat, 
mely mindent megeszik, a mit kap, és az ételtől jóllakva, a meg
emésztette! együtt elenyészik ; s náluk bizonyára nem szokás a 
hullát vadállatoknak adni, s azért is balzsamozzák be, hogy a sír
ban a férgek meg ne egyék. így tehát mindkét népnek a szokását 
megsértette Kambyses parancsa. Az egyiptomiak ugyan azt állítják,
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ούκ Αμασις ήν ο ταύτα παθών, αλλά άλλος τις τών Αιγυπτίων 
εχων τήν αυτήν ήλικίην Αμάσι, τώ λυμαινόμενοι ΙΙέρσαι 
έδόκεον Αμάσι λυμαίνεσθαι. λέγουσι γάρ ώς πυθόμενος εκ 
μαντηίου ό Αμασις τά περί έωυτόν άποθανόντα μέλλον γίνεσθαι, 
ούτω δή άκεόμενος τά έπιφερόμενα τον μέν άνθρωπον τούτον 
τον μαστιγωθέντα άποθανόντα έθαψε επί τήαι θυρησι εντός τής 
έωυτού θήκης, έωυτόν δέ ενετείλατο τώ παιδί έν μυχώ τής 
θήκης ώς μάλιστα θείναι. αί μεν νυν εκ τού Αμάσιος έντολαί 
αύται αί ές τήν ταφήν τε καί τον άνθρωπον έχουσαι ου μοι 
δοκέουσι αρχήν γενέσθαι, άλλως δ’ αυτά Αιγύπτιοι σεμνοδν.

.‘526

17 Μετά δέ ταύτα ό Καμβύσης έβουλεύσατο τριφασίας στρα- 
τηίας, έπί τε Καρχηδονίους καί επί Αμμωνίους καί επί τούς 
μακροβίους Αιθίοπας, οικημένους δε Λιβύης έπί τή νοτίη θα
λάσση· βουλευομένω δέ οί έδοςε επί μέν Καρχηδονίους τον 
ναυτικόν στρατόν αποστέλλει·/, επί δε Αμμωνίους τού πεζού 
άποκρίναντα, έπί δέ'τούς Αιθίοπας κατόπτας πρώτον, όψομένους 
τε τήν έν τούτοισι τοίσι Αίθίοψι λεγομένην είναι ήλιου τράπεζαν 
εί έστι άληθέως, καί προς ταύτη τά άλλα κατοψομένους, δώρα

18 gè τώ λόγω φέροντας τώ βασιλέι αυτών, ή δέ τράπεζα τού 
ήλιου τοιήδε τις λέγεται είναι, λειμών έστι εν τώ προαστείω 
έπίπλεος κρεών έφθών πάντων τών τετραπόδων" ές τον τάς μέν 
νύκτας έπιτηδεύοντας τιθέναι τά κρέα τούς έν τέλεϊ έκάστους 
έόντας τών αστών, τάς δέ ήμέρας δαίνυσθαι προσιόντα τον 
βουλόμενον. φάναι δέ τούς επιχωρίους ταύτα τήν γήν αυτήν

IH άναδιδόναι έκάστοτε. ή μέν δή τράπεζα τού ήλιου καλεομένη 
λέγεται είναι τοιήδε. Καμ,βύση δέ ώς ε'δοξε πέμπειν τούς κατα
σκόπους, αΰτίκα μετεπέμπετο έέ Ίίλεφαντίνης πόλιος τών Ίχθυο- 
φάγων άνδρών τούς έπισταμένους τήν Αίθιοπίδα γλώσσαν, έν φ 
δέ τούτους μετήισαν, έν τούτω έκέλευε έπί τήν Καρχηδόνα 
πλέειν τον ναυτικόν στρατόν. Φοίνικες δέ ούκ έ'φασαν ποιήσειν 
ταύτα' όρκίοισί τε γάρ μεγάλοισι ένδεδέσθαι, καί ούκ άν ποιέ- 
ειν δσια έπί τούς παϊδας τούς έωυτών στρατευόμενοι. Φοινίκων δέ 
ού βουλομένων οί λοιποί ούκ αξιόμαχοι έγίνοντο. Καρχηδόνιοι μέν 
νυν ουτω δουλοσόνην διέφυγον προς ΓΙερσέων Καμβύσης γάρ βίην 
ούκ έδικαίου προσφέρει·/ Φοίνιξι, ότι σφέας τε αύτούς έδεδώκεσαν 
ΙΙέρσησι καί πας έκ Φοινίκων ήρτητο ό ναυτικός στρατός. ; 
δόντες δέ καί Κύπριοι σφεας αύτούς ΙΙέρσησι έστρατεύοντο
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hogy nem Amasisnak kellett ezt eltűrnie, hanem egy miis egyip
tominak, a ki Amasissal egykorú volt ; ezt gyalázták meg a perzsák 
s azt hitték, hogy Amasist gyalázzák. Mert azt is mondják, hogy 
Amásis egy jóslat által megtudván, hogy mi fog vele halála után tör
ténni, változtatni akart a jövendőn, és azt a megkorbácsolt halott 
embert saját sírjának az ajtajánál temette el, fiának pedig meg
hagyta, hogy őt lehetőleg a sírnak belsejébe tegye. De én azt hiszem, 
hogy Amasisnak saját temetésére, és azon emberre vonatkozó rende
letéi nem igazak és az egyiptomiak csak szépítik a dolgot.

Ezután Kambyses háromszoros háborút tervezett : Karthago 17 
ellen, az ammouiusok ellen, és a hosszúélettí aithiopiaiak ellen, a kik 
Libyában a d ,ii tenger mellett laknak.14 Meggondolván a dolgot, 
elhatározta, hogy Karthago ellen tengeri hadát küldi el, az ammo- 
niusok ellen gyalogosainak egy részét, az aithiopiaiakhoz pedig 
először csak kémeket, hogy nézzék meg, vájjon igaz-e az, a mit ezen 
aithiopiaiaknál a napnak asztaláról beszélnek, azután kémleljék ki 
a többit is azon ürügy alatt, hogy a királyuknak ajándékot hoztak.
A napnak asztaláról á következőt beszélik : a külvárosban van egy 18 
rét, mely tele van mindenféle négylábú állatnak megfőzött húsával ; 
a városnak minden elöljáró polgára az éjt bovárva ide hozza a 
húsdarabokat, nappal pedig lakomázhatik, a kinek kc^ve van oda 
mennh.De a benszülöttek azt mondják, hogy azt mindig maga a föld 
termeli. Ilyen volna hír szerint a napnak asztala. 15 Midőn Kam-19 
byses elhatározta, hogy a kémeket elküldi, rögtön hozatott Ele
phantine városából a halevők közül embereket, a kik értik az aithio- 
piai i. Telvet.lu Mialatt pedig azokat hozták, elrendelte, hogy ten 
geri hadserege Karthago ellen hajózzék. De a phoinikaiaiak azt 
mondták, hogy ők ezt nem tehetik, mert nagy esküvel kötelezték 
le magukat, és nem követhetnek el olyan istentelen bűnt, hogy 
saját gyermekeik ellen viseljenek háborút. Minthogy a phoinikiaiak 
vonakodtak, a többiek nem voltak képesek a háború viselésére. 
Karthago tehát így megszabadúlt a perzsák részéről fenyegető szol
gaságtól ; Kambyses ugyanis nem tartotta tanácsosnak erőszakot al
kalmazni a phoinikiaiak ellen, mert önként hódoltak meg a per
zsáknak és egész tengeri hatalma a phoinikiaiaktól függött. 11 A ky- 
prosiak is önként meghódoltak a perzsáknak és így hadakoztak
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20 3π’ Αίγυπτον. ξττξΊγξ δέ τώ Καμβόση έκ τής Ελεφάντινης άπί- 
κοντο οί Ίχθυοφάγοι, επεμ,πε αυτούς ες τούς Αιθίοπας έντεκλα
μένος τα λέγετν χρήν καί δώρα φέροντας πορφύρεόν τε είμα 
καί χρύσεον στρεπτόν περιαυχένιον καί ψέλια καί μύρου αλάβα
στρον καί φοινικηίου οίνου κάδον, οί δε Αίθίοπες ούτοι, ές τούς 
άπέπεμπε ό Καμβόσης, λέγονται είναι μέγιστοι καί κάλλιστοι 
ανθρώπων πάντων, νόμοισι δέ καί άλλοισι χράσθαι αυτούς φασι 
κεχωρισμένοισι τών άλλων ανθρώπων καί δή καί κατά την 
βασιληίην τοιφδε. τον αν τών ύ.στών κρίνωσι μέγιστόν τε είναι 
καί κατά το μέγαθος εχειν την ίσχύν, τούτον άξιούσι βασιλεύ- 
ειν. ες τούτους δή ών τούς άνδρας ώς άπικοντο οί ίχθυοφάγοι, 
διδόντες τα δώρα τιΐ> βασιλέι αυτών ελεγον τάδε, «βασιλεύς ό 
Περσέων Καμβύσης, βουλόμενος φίλος καί ξεΐνός το: γενέσθαι, 
ήμέας τε άπέπεμψε ες λόγους τοι έλθεΐν κελεύων καί δώρα 
ταύτά τοι διδοϊ τοίσι καί αυτός μάλιστα ηδεται χρεώμενος.» 
ό δέ Αίθίοψ μαθών ότι κατόπται ηκοιεν, λέγει προς αυτούς 
τοιάδε. «ούτε ό ΙΙερσέων βασιλεύς δώρα ύμέας επεμψε φέ
ροντας προτιμών πολλού εμοί ξεΐνος γενέσθαι, ούτε υμείς 
λέγετε άληθέα (ηκετε γάρ κατόπται τής έμής αρχής), ούτε 
εκείνος ανήρ εστι δίκαιος· εί γάρ ην δίκαιος, ούτ’ αν έπε- 
θύμησε χώρης άλλης η τής εωυτου, ούτ’ αν ες δουλοσύνην 
ανθρώπους ηγε υπ’ ών μηδέν ήδίκηται. νύν δέ αύτφ τόςον 
τόδε διδόντες τάδε επεα λέγετε, βασιλεύς ό Αίθιόπων συμ
βουλεύει τιί) Περσέων βασιλέι, έπεάν ουτω ευπετέως ελκωσι 
τά τόςα Πέρσαι έόντα μεγάθεϊ τοσαύτα, τότε επ’ Αιθίοπας τούς 
μακροβίους πλήθεϊ υπερβαλλόμενον στρατεύεσθαι" μέχρι δέ τούτου 
θεοίσι είδέναι χάριν, οΐ ούκ έπί νόον τράπουσι Αίθίοπων παισί 

22γήν άλλην προσκτάσίίαι τή έωυτών.» ταύτα δέ ε’ίπας καί άνείς 
το τόςον παρέδωκε τοίσι ηκουσι. λαβών δέ τύ είμα το πορφύρεον 
είρώτα 3 τι είη καί οκως πεποιημένον είπόντων δέ τών Ιχθυοφά- 
γων την άληθείην περί τής πορφύρης καί τής βαφής, δολερούς 
μέν τούς ανθρώπους εφη είναι, δολερά δέ αυτών τά ειματα. 
δεύτερα δέ τον χρυσόν είρώτα τον στρεπτόν τον περιαυχένιον 
καί τά ψέλια' εξηγεσμένων δέ τών Ίχθυοφάγων τον κόσμον 
αυτού, γελάσας ό βασιλεύς καί νομίσα: είναι σφεα πέδας 
είπε ώς παρ’ εωυτοΐσι είσί ρωμαλεώτεραι τουτέων πέδαι. τρίτον 
δέ είρώτα τό μύρον, είπόντων δέ τής ποιησιος πέρι καί άλεί- 
ψιος, τον αυτόν λόγον τον καί περί τού ειματος είπε, ώς
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Egyiptom ellen. Mikor a halevők Elephantinéből Kambvseshez 20 
érkeztek, elküldötte őket Aithiopiába ; meghagyta nekik, hogy 
mit mondjanak ; vittek ajándékul bibor ruhát, arany nyak- 
lánczot, karpereczet, alabastromolajat és egy hordó pálmabort. 
Hír szerint ezek az aithiopiaiak, a kikhez Kambyses küldött, az 
összes emberek között a legnagyobbak és legszebbek. Azt mondják, 
hogy a többi emberektől eltérőleg más szokások szerint élnek ; így 
a királyáé /ra vonatkozólag az a szokás, hogy a ki a polgárok között 
a legnagyobb és nagyságának megfelelő ereje van, azt választják 
királyul. Mikor a halevők ezen emberekhez megérkeztek, átadták 21  

a királynak az ajándékokat és így szóltak : «Kambyses, a perzsák ki
rállyá, barátod és vendégtársad akar lenni ; elküldött tehát ben
nünket azzal a parancscsal, hogy beszéljünk veled, és olyan aján
dékokat ad, melyek neki is a legkedvesebbek.» De az aithiopiai 
észrevevén, hogy csak kémkedni jöttek, így szólt hozzájuk : « A per
zsák királya semmikép sem azért küldött el titeket, hogy ajándékot 
hozzatok, s mintha sokra becsülné a velem való vendégbarátságot ; 
sem ti nem beszéltek igazat (mert kémek gyanánt jöttét'-. .»irodal
mamba), sem ő nem igazságos ember ; mert ha az volna, sem nem 
lett volna vágya más országra, csak a magáéra, sem nem tett volna 
rabszolgákká embereket, a kik ellene mit sem vétettek volt. Ad
játok most neki ezt az ijjat e szavakkal : az aithiopiaiak királya azt 
tanácsolja a perzsák királyának, hogy ha a perzsák ilyen nagy nyi
lakat tudnak majd felajzani, akkor törjön tömegével a hosszúóletű 
aithiopiaiakra és vezessen ellenük hadat ; addig pedig adjon hálát 
az isten knek, hogy az aithiopiaiak fiainak nem jut eszükbe más 
országot is a szerezni magukéhoz. » lí szavakkal leajzotta a nyilat és 2 2  

átadta a követeknek. Azután kezébe vette a bíborruhát és kérdezte, 
hogy mi az és hogy készül ; mikor pedig a halevők a bíbort és a 
festést illetőleg megmondták az igazat, azt felelte, hogy az emberek 
csalfák és csalfa a ruhájuk is. Másodszor az arany nyakláuczról és 
a karnereczről kérdezősködött : s mikor a halevők az ékszereket 
megmagyarázták, a király felkaczagott, mert azt hitte, hogy bilin
csek. és azt mondta, hogy náluk a bilincsek erősebbek, mint azok. 
Harmadszor az olajról tudakozódott ; s mikor annak készítése mód
ját és a kenést előadták, ugyanazt mondta, a mit ruhánál. Midőn
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δέ ές τόν οίνον άπίκετο καί έπύθετο αυτού τήν ποίησιν, όπερη- 
σθείς τώ πόματι επείρετο ο τι τε σιτέεται ό βασιλεύς καί χρόνον 
όκόσον μακρότατον άνήρ ΙΙέρσης ζώει. οί δέ σιτέεσθαι μέν τον 
άρτον είπον, έςηγησάμενοι των πυρών τήν φύσιν, όγδώκοντα δέ 
έτεα Γόης, πλήρωμα άνδρί μακρότατον προκέεσθαι. προς ταύτα ό 
Αίθίοψ έφη ούδέν θωυμ,άζειν εί σιτεόμενοι κόπρον έτεα ολίγα 
ζώουσι’ ουδέ γάρ άν τοσαύτα δύνασθαι ζώειν σφέας, εί μή τώ 
πόματι άνέφερον, φράζων τοΐσι Ίχθυοφάγοισι τον οίνον τούτω

23γάρ έωυτούς υπό Περσέων έσσούσθαι. άντειρομένων δέ τον βασι
λέα των Ιχθυοφάγων τής ζόης καί διαίτης πέρι, έτεα μέν ές 
είκοσι καί εκατόν τούς πολλούς αυτών άπικνέεσθαί, ϋπερ- 
βάλλειν δέ τινας καί ταύτα, σί ησιν δέ είναι κρέα [τε] έφθά 
καί πόμα γάλα, θώυμα δέ ποιευμένων τών κατασκόπων περί 
τών έτέων, επί κρήνην σφι ήγήσασθαι, άπ’ ής λουόμενοι λιπα- 
ρώτεροι έγίνοντο, κατά περ εί ελαίου είη· δζειν δέ άπ’ αυτής 
ώς ‘εί ίων. ασθενές δέ τό ύδωρ τής κρήνης ταύτης ουτω δή 
τι έ'λεγον είναι οί κατάσκοποι ώστε μηδέν οίόν τ’ είναι έπ’ αυτού 
έπιπλέειν, μ,ήτε ςύλον μήτε τών δσα ξύλου έστί ελαφρότερα, άλλα 
πάντα σφέα χωρέειν ές βυσσόν. τό δέ ύδωρ τούτο εί σφι έστί 
άληθέως οίόν τι λέγεται, διά τούτο άν είεν, τούτω τα πάντα χρεω
μένοι, μακρόβιοι, από τής κρήνης δέ άπαλλασσομένων, άγαγείν 
σφεας ές δεσμωτήριον άνδρών, ένθα τούς πάντας έν πέδησι 
χρυσέησι δεδέσθαι. έ'στι δέ έν τούτοισι τοΐσι Αίθίοψι πάντων ό 
χαλκός σπανιώτατον καί τιμιώτατον. θεησάμενοι δέ καί τό δεσμω-

21-τήριον έθεήσαντο καί την τού ήλιου λεγομένην τράπεζαν, μετά δέ 
ταύτην τελευταίας έθεήσαντο τάς θήκας αυτών, αϊ λέγονται σκευ- 
άζεσθαι ες ΰέλου τρόπιρ τοιώδε. έπεάν τόν νεκρόν ίσχνήνωσι, είτε 
δή κατά περ Αιγύπτιοι είτε άλλως κως, γυψώσαντες άπαντα αυτόν 
γραφή κοσμέουσι, έςομοιεύντες τό είδος ές τό δυνατόν, έ'πειτα δέ 
οι περιιστάσι στήλην ές υέλου πεποιημένην κοίλην ή δέ σφι 
πολλή καί εύεργός ορύσσεται· έν μέση δέ τή στήλη ένεών δια- 
φαίνεται ό νέκυς, ούτε όδμήν ουδεμίαν αχαριν παρεχόμενος ούτε 
άλλο αεικές ουδέν καί έχει πάντα φανερά ομοίως αύτώ τώ νέκυϊ. 
ενιαυτόν μέν δή έχουσι τήν στήλην έν τοΐσι οίκίοισι οί μάλιστα 
προσήκοντες, πάντων άπαρχόμενοι καί θυσίας οί προσάγοντες. 
μετά δέ ταύτα έκκομίσαντες ίστάσι περί τήν πόλιν.

25 Θεησάμενοι δέ τά πάντα οι κατάσκοποι απαλλάσσονται 
όπιο:». άπαγγειλάντων δέ ταύτα τούτων, αυτίκα ό Καμβύ- 
σης δργήν ποιησάμενος έστρατεύετο έπί, τούς Αιθίοπας, ούτε



azonban a borra tért át, és annak készítése módját hallotta, 
nagyon megörült az italnak ; megkérdezte, liogy mit eszik a király, 
és mennyi a leghosszabb életkor a perzsáknál. Feleletük az volt, 
hogy a király kenyeret eszik ; megmagyarázták a búza természetét, 
és hogy az emberi élet legvégső határa a nyolczvanadik év. Erre 
az aithiopiai azt mondta, hogy nem csodálkozik rövid életükön, ha 
sarat esznek ; mert még annyi ideig sem élhetnének, ha az ital nem 
erősítené őket, értve alatta a halevők borát ; ebben u. i. a perzsák 
felülmúlják őket. Midőn a halevők az életkorra és életmódra vo- -3 
natkozólag szintén kikérdezték a királyt, megtudták, hogy azok 
közül sokan a százhuszadik évet is elérik, sőt némelyek még többet; 
ételük a főtt hús, italuk a tej. Mikor pedig a kémek az évek számát 
is megcsodálták, egy forráshoz vezette okot, melyben megmosa
kodva, fényesebbek lettek, mint ha az olaj lett volna, s olyan illatot 
árasztott, mint az ibolya. A kémek állítása szerint e forrásnak vize 
oly gyenge, hogy semmi sem úszhatik rajta, sem fa, sem a fánál 
könnyebb tárgyak, hanem minden a fenékre sülyed. Ha pedig ez 
a víz valóban olyan, a milyennek mondják, ez lehet az oka hosszú 
életüknek, mivel mindenhez használják. Ott hagyván a forrást, az 
emberek börtönébe vezette őket, a hol mindenki aranybilincsekkel 
volt megkötve. Ezen aithiopiaiak között u. i. a legritkább és a leg- 
becsesebb a réz. A börtönnek megtekintése után megnézték a nap
nak asztalát is. Megnézték végre a sírjaikat, melyeket állítólag 24 
kristályból készítenek, még pedig a következő módon : mikor a holt
testet kiszárították, akár úgy, mint az egyiptomiak, akár máskép, 
bevonják egészen gipszszel és befestik, a lehetőségig utánozva az 
(Jakját, azután egy üres oszlopba teszik, mely kristályból készült, 
kristályt u. i. sokat és ügyesen ásnak. 18 Az oszlop közepén a holttest 
□látszik, és sem bűzös szagot nem terjeszt, sem más kellemetlen
éget nem okoz.; különben egészen úgy néz ki, mint egy holttest, 
igy évig a legközelebbi rokonok házukban tartják az oszlopot, 
nindenféle zsengét és áldozatokat ajánlva föl neki : azután kiviszik, 
s a város körűi állítják föl.

Miután a kémek mindent megszemléltek volt, ismét vissza- 25 
értek. Midőn pedig mindent megjelentettek, Kambyses haragra 
ibbanva rögtön megindította hadát az aithiopiaiak ellen ; a nélkül
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•
παρασκευήν σίτου ούδεμίαν παραγγείλας, ούτε λόγον εο>υτ(;> δούς 
ότι ές τά έσχατα γης έμελλε στρατεύεσθαι1 ο ία δέ ε μ μανής τε 
-ιών καί ου φρενήρης, ώς ήκουε των Ίχθυοφάγων, έστρατεύετο, 
'Ελλήνων μεν τους παρεόντας αυτού τάςας υπομένειν, τον δέ πεζόν 
πάντα άμα αγόμενος, έπείτε δέ στρατευόμενος έγένετο έν Θήβησι, 
άπέκρινε τού στρατού ώς πέντε μυριάδας, καί τούτοισι μέν ένε- 
τέλλετο Αμμων ίους έξανδραποδισαμένους τό χρηστήριον τό τού 
Λιός έμπρήσαι, αυτός δέ τόν λοιπόν άγων στρατόν ήιε επί τούς 
Αιθίοπας, πριν δέ τής οδού τό πέμπτον μέρος διεληλυθέναι τήν 
στρατιήν, αΰτίκα πάντα αυτούς τά είχον αιτίων εχόμενα έπελε- 
λοίπεε. μετά δέ τά αιτία καί τά υποζύγια έπέλιπε κατεσθιόμενα. 
εί μέν νυν μαθών ταύτα ό Καμβύσης έγνωσιμάχεε καί άπήγε 
όπίσω τόν στρατόν, επί τή άρχήθεν γενομένη άμαρτάδι ήν αν 
άνήρ σοφός" νυν δέ ουδένα λόγον ποιεόμενος ήιε αίεί ές τό 
πρόσω, οί δέ στρατιώται εως μέν τι είχον εκ τής γής λαμβάνειν, 
ποιηφαγέοντες διέζωον, έπεί δέ ές τήν ψάμμον άπίκοντο, δεινόν 
εργον αυτών τινές έργάσαντο’ εκ δεκάδος γάρ ενα σφέων αυτών 
άποκληρώσαντες κατέφαγον. πυθόμενος δέ ταύτα ό Καμβύσης, 
δείσας τήν άλληλοφαγίην, άπείς τόν έπ’ Αιθίοπας στόλον όπίσω 
έπορεύετο καί άπικνέεται ες Θήβας πολλούς άπολέσας τού στρα
τού· εκ Θηβέων δέ καταβάς ες Μέμφιν. τούς Έλληνας άπήκε 

26 άποπλέειν. ό μέν έπ’ Αίθίόπας στόλος ουτω επρηξε- οί δ’ αυτών 
έπ’ Αμμωνίους άποσταλέντες στρατεόεσθαι, έπείτε όρμηθέντες έκ 
τών Θηβέων επορεύοντο έχοντες αγωγούς, άπικόμενοι μέν φανεροί 
stai ές Όασιν πόλιν, τήν εχουσι μέν Σάμιοι τής Αίσχριωνίης 
φυλής λεγόμενοι είναι, άπέχουσι δέ επτά ήμερέων οδόν άπο 
Ηηβέων διά ψάμμου" όνομάζεται δέ ό χώρος ούτος κατά 'Ελλήνων 
γλώσσαν Μακάρων νήσος, ές μέν δή τούτον τόν χώρον λέγεται 
άπικέσθαι τόν στρατόν, τό ένθεύτεν δέ, ότι μή αυτοί Άμμώνιοι 
καί οί τούτιυν άκοόσαντες, άλλοι ούόένες ούδέν εχουσι ε’ιπείν 
περί αυτών ούτε γάρ ές τούς Αμμωνίους άπίκοντο ούτε όπίσω 
ένόστησαν. λέγεται δέ καί τάδε ΰπ’ αύτών Άμμωνίον. έπειδή έκ 
τής Οάσιος ταύτης ίέναι διά τής ψάμμου έπί σφέας, γενέσθαι 
τε αυτούς μεταξύ κου μάλιστα αύτών τε καί τής Όάσιος, άρι- 
ατον αίρεομένοισι αύτοΐσι έπιπνεύσαι νότον μέγαν τε καί έξαί- 
σιον, φορέοντα δέ θίνας τής ψάμμου καταχώσαί σφεας, καί 
τρόπω τοιούτω άφανισθήναι. Αμμόνιοι μέν ούτω λέγουσι γενέσθαι 
περί τής στρατιής ταύτης.



οazonban, hogy valamikép rendelkezett volna elemkészletről, s azt 
sem gondolta meg, hogy a főidnek legvégső határáig akarja vezetni 
hadát ; hanem őrült és eszevesztett ember módjára, mikor a hal
evők beszédét meghallotta, háborúra indúlt ; elrendelte, hogy 
a vele tartó görögök ott maradjanak, s összes gyaloghadát ma
gával vitte. Mikor táborával Thebaiba érkezett, hadseregéből öt
venezer embert elkülönített, és megparancsolta nekik, hogy az 
ammoniusokat leágazván, Zeusnak jóshelyét égessék föl ; maga pedig 
többi seregének élén az aithiopiaiak ellen vonult. Mielőtt azonban 
a sereg az útnak ötödrészét megtette volna, már minden velük czi- 
pelt eleség elfogyott ; az eleség fogytával az állatokat ették föl. de 
ez is elfogyott. Ha most ezt Kambyses észrevevén, meggondolja a 
dolgot, és visszavezeti seregét : az eredetileg elkövetett hiba után 
is okos ember módjára cselekedett volna ; de ő semmivel sem tö
rődve mindig csak tovább ment. Míg a katonáknak volt mit sza
kítani a földről, füvekkel tengették életüket ; de mikor a homokhoz 
értek, borzasztó dologra szánta el magát némelyikük : u. i. minden 
tíz közül kisorsoltak egyet és megették. Mikor ezt Kambyses meg
hallotta, félt, hogy egymást föleszik ; fölhagyván tehát az aithiopiai 
hadmenettel, és visszatérvén Thebaiba jutott, miután seregéből sok 
embert elvesztett. Thebaiból azután Memphisig ment le, és a gö
rögöket hajóikkal elbocsátotta. így végződött a hadmenet Aithiopia -2<i 
ellen. A kik az ammoniusok ellen küldettek háborúba, azok The
baiból kalauzaik vezetése alatt elmentek, és bizonyos, hogy Oasis 
városáig19 jutottak, a hol a hagyomány szerint az aischrioni törzsből 
származó samosiak laknak.20 Ezt a vidéket görögül a boldogok szi
getének hívják, és a homokon át hét napi út választja el Thebaitól.
Azt mondják, hogy ezen vidékre még eljutott a sereg ; innentől 
azonban senkisem tud róla valamit is mondani, hacsak az ammo
niusok nem, és a kik tőlük hallották ; mert sem az ammoniusokig 
el nem jutottak, sem vissza nem tértek. Maguk az ammoniusok 
beszélik így. Mikor u. i. ezen Oasistól a homokon át ellenük akar
tak menni, és valahol közöttük és az Oasis között voltak, ép 
reggelijök alatt rettenetes nagy déli szél támadt, mely homok
lombokat sodort magával, és elborította őket; ilyetén módon tün
dék volna el, és így járt ez a sereg az ammoniusok szavai szerint.
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27 Απιγμενου δέ Καμβύσεω ες Μέμφιν έφάνη Αίγυπτίoiot ό ' 
Απις, τον Έλληνες Έπαφον καλέουσι’ έπιφανέος δε τούτου 
γενομένου αύτίκα οί Αιγύπτιοι είματα έφόρεον τα κάλλιστα και 
ήσαν έν Οαλίησι. ίδών δε ταϋτα τούς Αιγυπτίους ποιεΰντας ό 
Καμβύσης, πάγχυ σφέας καταδόξας έωυτοϋ κακώς πρήςαντος 
χαρμόσυνα ταϋτα ποιέειν, εκάλεε τούς επιτρόπους της Μεμφιος, 
α.πικομένους δε ες δψιν ε’ίρετο δ τι πρότερον μεν εόντος αυτού 
εν Μέμφι έποίευν τοιοϋτον ούδέν Αιγύπτιοι, τότε δέ έπεί αυτός 
παρείη τής στρατιής πλήθος τι άπο βαλών. οί δε εφραζον ώς σφι 
θεός εΐη φανείς διά χρόνου πολλοϋ έωθώς επιφαίνεσθαι, καί 
ώς έπεάν φαν ή τότ= πάντες Αιγύπτιοι κεχα ρηκότες όρτάζοιεν. 
ταϋτα άκούσας ό Καμβύσης εφη ψεύδεσθαι σφεας καί ώς

28 ψευδομένους θανάτιο έζημίου. άποκτείναί δέ τούτους δεύτερα 
τους ίρέας εκάλεε ες δψιν λεγόντων δε κατά, ταύτά τών ίρέων, 
ού λήσειν εφη αυτόν ει θεός τις χειροήθης άπιγμένος είή Αίγυ- 
πτίοισι. τοσαύτα δε ειπας άπαγειν έκέλευέ τον Απιν τούς ίρέας. 
οί μεν δή μετήισαν άξοντες. ό δε Απις ούτος ό Έπαφος γίνεται 
μόσχος εκ βοός ήτις ούκέτι οιη τε γίνεται ες γαστέρα άλλον 
βάλλεσθαι γόνον. Αιγύπτιοι δε λέγουσι σέλας επί τήν_βούν έκ 
τού ουρανού κατίσχειν, καί μιν εκ τούτου τίκτειν τόν Άπιν. εχει 
δε ό μόσχος ούτος ό Απις καλεόμενος σημήια τοιάδε εών μέλας, 
επί μεν τώ μετώπιο λευκόν τι τρίγωνον,, επί δε τού νώτου αίετόν 
εικασμένου, εν δε τή ούρή τάς τρίχας διπλσ.ς, υπό δε τή γλώσση

20κάνθαρον. ώς δε τγαγον τόν ’Απιν οί ίρέες, ό Καμβύσης, οία 
εών ύπομαργότερος, σπασάμενος τό εγχειρίδιου, θέλων τύψαι 
τήν γαστέρα τοϋ Απιος παίει τόν μηρόν’ γελάσας δε είπε πρός 
τούς ίρέας «ώ κακαί κεφαλαί, τοιούτοι θεοί γίνονται, εναιμοί τε 
καί σαρκώδεες και επαΐοντες σιδηρίων; άξιος μέν γε Αιγυπτίων 
ουτός γε ό θεός. άτάρ τοι υμείς γε ού χαίροντες γέλωτα εμέ 
θήσεσθε.» ταϋτα ειπας ενετείλατο τοΐσι ταϋτα πρήσσουσι τούς 
μέν ίρέας άπομαστιγώσαι, Αιγυπτίων δέ τών άλλων τόν αν λάβωσι 
όρτάζοντα κτείνειν. όρτή μέν δή διελέλυτο Αίγυπτίοισι, οί δέ ίρέες 
εδικαιεύντο, ό δέ Άπις πεπληγμένος τόν μηρόν έ'φθινε εν τώ ιρώ 
κατακείμενος. καί τόν μέν τελευτήσαντα εκ τοϋ τρώματος Ι'θαψαν

30οί ίρέες λάθρη Καμβύσεω. Καμβύσης δέ, ώς λέγουσι Αιγύ
πτιοι, αύτίκα διά τούτο τό αδίκημα εμάνη, εών ουδέ πρότερον



Mikor Kambyses visszatért Egyiptomba, az egyiptomiaknak 27 
megjelent· Apis, a kit a görögök Epaphosnak hívnak. Megjelenésé
ből· az egyiptomiak rögtön legszebb ruháikba öltöztek és öröm
ünnepet ültek. Midó'n azonban Kambyses látta az egyiptomiak e vi
selkedését, azzal gyanúsította őket, hogy azért rendezik e mulatsá
gokat, mert ő szerencsétlenül járt, és megidézte Memphisnek 
elöljáróit. Mikor ezek eléje bocsáttattak, azt kérdezte tőlük, hogy 
miért nem tettek az egyiptomiak semmi ilyest, mikor először jött 
Memphisbe, hanem csak most, mikor serege egy részének elvesz- 
aése után visszatért. ( )k azt felelték, hogy egy isten jelent meg 
nekik, a ki csak ritkán szokott megjelenni ; és ha ez eljő, akkor az 
összes egyiptomiak örömünnepet ülnek. Ennek hallatára Kamby
ses azt mondta, hogy hazudnak, és mint hazugokat halállal bün
tette. Ezeknek megöletése után másodszor a papokat idézte maga 28 
elé ; s mikor ezek ugyanoly magyarázatot adtak, azt felelte, hogy 
majd megnézi, vajon szelíd isten jött-e az egyiptomiak közé.21 

E szavak után meghagyta a papoknak, hogy hozzák el Apist, és ők 
eltávoztak, hogy elhozzák. Ez az Apis-Epaphos olyan tehénnek 
a borja, a melyik már nem képes más borjút a hasában hordani.
Az egyiptomiak azt mondják, hogy egy fénysugár jő le az égből a 
tehénre, és ettől elli meg Apist. Ennek az úgynevezett Apis-borjú- 
nak következő jelei vannak : egészen fekete, homlokán egy fehér 
háromszög van, a hátán egy sasnak a képe, farkán kétszeres szőr, 
a nyelvén pedig egy bogár. Mikor a papok elhozták Apist, Kamby- 2 9  

ses őrjöngésében kirántotta tőrét és Apisnak a hasába akart szúrni, 
de csak a czombjába szúrt ; majd pedig így szólt a papokhoz ne
vetve : «Oh, ti ostobák ! hát ilyenek az istenek, kikben hús és vér 
vau, és érzik a vasat? Ez az isten valóban méltó az egyiptomiak
hoz ! De ti nem fogtok örülni, hogy engem kinevettetek. » E sza
vakkal megparancsolta azoknak, a kiket a dolog megilletett, hogy 
a papokat korbácsolják meg, és öljenek meg minden egyiptomit, a 
kit ünneplése közben elfognak. Az ünnep tehát megszűnt az 
jgyiptomiak között, a papokat megbüntették, a czombján megsebe
sült Apis pedig a templomban elterülve kiszenvedett, és sebokozta 
íalála után Kambyses tudtán kívül eltemették.22 De Kambyses az 3 9  

egyiptomiak állítása szerint rögtön megőrült e vétke után, azelőtt
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φρενήρης, καί πρώτα μέν τών κακών εςεργάσατο τον άδελ- 1 
φεόν Σμέρδιν έόντα πατρός καί μητρός τής αυτής, τόν 
άπέπεμψε ές ΙΙέρσας φθόνφ Ες Αίγόπτου, ότι το τόςον 
μούνος Ιίερσέων ίσον τε επί δύο δακτύλους είρυσε, το παρά 
τού Αίθίοπος ήνεικαν οί Ίχθυοφάγοι" τών δέ άλλων Περ- 
σέων ουδείς οίός τε έγένετο. άποιχομένου ών ές ΙΙέρσας 
τού Σμέρδιος οψ'.ν είδε ό Καμβύσης έν τώ υπνφ τοιήνδε* 
έδοςέ οί άγγελον έλθόντα εκ ίίερσέων άγγελλε’ν ώς εν τώ 
θρόνιρ τώ βασιληίφ ίζόμενος Σμέρδις τή κεφαλή τού ουρα
νού ψαύσειε. προς ών ταύτα δείσας περί έωυτού μή αιν 
άποκτείνας ό άδελφεός άρχη, πέμπει ΙΙρηξάσπεα ές ΓΙέρσας, 
δς ήν οί άνήρ Περσέων πιστότατος, άποκτενέοντά μιν. ό δέ : 
άναβάς ες Σούσα άπέκτεινε Σμέρδιν, οί μέν λέγουσι έπ’ άγρην i 
έξαγαγόντα, οί δέ ές τήν Ερυθρήν θάλασσαν προαγαγόντα 
καταποντώσαι.

31 ΙΙρώτον μέν δή λέγουσι Καμβύση τών κακών, άρςαι ;
τούτο · δεύτερα δέ εςεργάσατο τήν άδελφεήν έσπομένην οί ' 
ές Αίγυπτον, τή καί συνοίκεε καί ην οί απ’ άμφοτέρων
άδελφεή. έ'γημε δέ αυτήν ώδε ' ουδαμώς γάρ έώθεσαν πρό- 
τερον τήσι άδελφεήσι συνοικέειν [Ιέρσαι. ήράσθη μιής τών 
άδελφεών Καμβύσης, καί έπειτα βουλόμενος αυτήν γήμαι, 
οτι ουκ έωθότα έπενόεε ποιήσειν, εϊρετο καλέσας τούς βασι- 
ληίους δικαστάς εϊ τις έστί κελεύων νόμος · τόν βουλόμενον 
άδελφεή συνοικέειν. οί δέ βασιλήιόι δικασταί κεκριμένοι άν- 
δρες γίνονται Ιίερσέων, ές ό άποθάνωσι ή σφι παρευρεθή 
τι άδικον, μέχρι τούτου" ούτοι δέ τοϊσι ΙΙέρσησι δίκας δι- !
κάζουσι καί έςηγηταί τών πατρίων θεσμών γίνονται, καί πάντα 
ές τούτους άνακέεται. είρομένου ών τού Καμβύσεω^ ύπε- 
κρίνοντο αϋτψ ούτοι καί δίκαια καί άσφαλέα, φάμενοι 
νόμον ουδένα έςευρίσκειν δς κελεύει άδελφεή συνοικέειν 
άδελφεόν, άλλον μέντοι έξευρηκέναι νόμον, τώ βασιλεύοντι ! 
Ιίερσέων έξεΐναι ποιέειν το άν βούληται. ούτω ούτε τον
νόμον έ'λυσαν, δείσαντες Καμβύσεα, ΐνα τε μή αυτοί άπό- ; 
λωνται τον νόμον περιστέλλοντες, παρεςεύρον άλλον νόμον j 
σύμμαχον τφ θέλοντι γαμέειν άδελφεάς. τότε μέν δή ό Καμ- , 
βύσης έ'γημε τήν έρωμένην, μετά μέντοι οϋ πολλόν χρόνον εσχε 
άλλην άδελφεήν. τουτέων δήτα τήν νεωτέρην έπισπομένην οί

32 επ’ Αίγυπτον κτείνει. άμφί δέ τώ θανάτφ αυτής διξός



sem lévén teljes eszénélJ Első szörnytettét Smerdisen követte el, 
ki egy apától és egy anyától való testvére volt.'-'3 Ezt ő irigységből 
Perzsiába küldte Egyiptomból, mert a perzsáik közül csak ő ajzotta 
föl két ujjnyira a nyilat, melyet a halevők az aithiopiaiaktól 
hoztak ; a többi perzsák közül senki sem volt erre képes. Midőn 
Smerdis már Perzsiába ért, Kambysesnek a következő álomlátása 
volt : úgy tűnt fel neki, mintha egy követ jött volna Perzsiából 
megjelenteni, hogy Smerdis a királyi trónon ül és fejével az eget 
érinti. E miatt azután féltette életét, hogy majd testvére megöli 
és uralomra jut. Elküldötte tehát Prexaspest Perzsiába, a ki neki 
a perzsák közt leghívebb embere volt, hogy ölje meg. Az pedig el
ment Susába és megölte Smerdisi ; némelyek szerint vadászatra 
csalta ki, mások szerint a Vörös-tengerhez vezette és bele fulasz- 
totta. 24

Ez volt a hagyomány szerint Kambysesnek első gonosztette ; 31 
izután nőtestvérét ölte meg, a ki őt Egyiptomba követte és a kit 
rotti vett, bár édes testvére volt. Nőül pedig a következőkép vette, 
i. i. ezelőtt a perzsáknak nem volt szokásuk nőtestvéreiket fele- 
légiil venni. Kambyses beleszeretett egyik nőtestvérébe, és nőül 
ikarta venni ; minthogy azonban szokatlan dolgot szándékozott 
enni, elhívta a királyi tanácsosokat28 és megkérdezte tőlük, vájjon 
an-e törvény, mely a nőtestvérrel való házasságot megengedi.
V királyi’tanáesosokat perzsa emberekből élethossziglan választ- 
ík, vagy a míg jogtalanságon nem kapják ; ők bíráskodnak a per- 
sák közt, ők magyarázzák a hazai törvényeket, és mindent eléjük 
erjesztenek. Midőn tehát Kambyses megkérdezte őket, az igazság 
s biztonságuk szemmeltartásával azt felelték, hogy ők semmiféle 
érvényt nem találnak, mely a fitestvémek megengedné a nő test - 
érrel való házasságot; de találtak egy más törvényt, mely szerint 
perzsák királya mindent megtehet, a mit akar. így ők mégsem 
Idották föl a törvényt féltek azonban, hogy a törvény védése 
liatt Kambyses megöleti őket, és kitaláltak egy másik törvényt, 
tely kedvezett annak, a ki nőtestvérét feleségül akarja venni, 
rre azután Kambyses nőül vette, a kibe bele szeretett, s utána nem
ikára másik nőtestvérét is.26 Már most ezek közül a fiatalabbikat 
■gezte ki, a ki Egyiptomba követte. Ennek a haláláról kétféle 32

He-roűotoB. 9 9
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ώσπερ περί Σμέρδιος λέγεται λόγος. "Ελληνες μεν λέγουσι 
Καμβύσεα συμβαλεΐν σκύμνον λέοντος σκύλακι κυνός, θ-εω- 
ρέειν δε καί την γυναίκα ταύτην, νικωμενου δε του σκύ 
λακος άδελφεόν αυτού άλλον σκόλακα άπορρήίαντα τον δε
σμόν παραγενέσθαι οί, δύο δε γενομένους ουτω δ ή τούς σκύ- 
λακας επικράτησα·, τού σκύμνου, καί τον μεν Καμβύσεα ήδε- 
σθαι θεώμενον, την δε παρημένην δακρύειν. Καμβύσεα δέ 
μαίλόντα τούτο επείρεσθ-αι δι’ ο  τι δακρύει, την δε είπε tv ώς 
ίδούσα τον σκύλακα τφ άδελφεφ τιμωρήσαντα δακρύσειε, 
μνησθεΐσά τε Σμέρδιος καί μαθούσα ώς εκείνο) ούκ είη ό 
τιμωρήσω·/. "Ελληνες μεν δή διά τούτο το έπος φασί αυτήν 
άπολέσθ-αι υπό Καμβύσεω, Αιγύπτιοι δε ώς τραπέζη παρα- 
κατημένων λαβούσαν θρίδακα τήν γυναίκα περιτιλαι καί επα- 
νείρεσθαι τον ανδρα κότερον περιτετιλμένη ή θ·ρίδας ή δασέα 
είη καλλιών, καί τον φάναι δασέα·/, τήν δ’ είπεΐν «ταύτην
μέντοι κοτε σύ τήν ίίρίδακα. έμιμήσαο, τον Κύρου οίκον άπο- 
ψιλώσας.» τον δε θυμωθ·έντα εμπηδήσαι αυτή έχούση έν 
γαστρί, καί μιν έκτρώσασαν άποίλανεΐν.

33 Ιαύτα μέν ες τούς οίκηίους ό Καμβύσης εςεμάνη, είτε 
δή διά τον Ά πιν νϊτε καί άλλιος, οία πολλά έωθ-ε ανθρώ
πους κακά καταλαμβάνει·/· καί γάρ τινα εκ γενεής νούσον 
μεγάλην λέγεται εχειν ό Καμβύσης, τήν ίρήν δνομάζουσί 
τινες. ού νύν τοι άεικες ουδεν ήν τού σώματος νούσον

34 μεγάλην νοσέοντος μηδε τάς φρένασ υγιαίνει·/, τάδε δ’
ες τούς άλλους ΙΙέρσας εςεμάνη. λέγεται γάρ είπεΐν αυ
τόν προς [Ιρηςάσπεα, τον ετίμα τε μάλιστα καί οί τάς 
αγγελίας εφόρεε ούτος, τούτου τε ό παΐς οίνο/όος ήν τφ 
Ιναμβύση, τιμή δε καί αυτή ού σμικρή * είπεΐν δέ λέ
γεται τάδε. « ΙΙρήςασπες, κοΐόν με τινα νομίζουσι Πέρσαι 
είναι ανδρα, τίνας τε λόγους περί εμέο ποιεύνται» ; τον δε
είπε ΐν «ώ δέσποτα, τά μεν άλλα πάντα μεγάλως επαι- 
νέεαι, τή δε φιλοινίη σε φασί πλεό/ως προσκέεσϊίαι.» τον
μεν δή λέγει·/ ταύτα περί ΓΤερσέων, τον δέ ί)·υμωθ·έντα 
τοιάδε άμείβεσθ·αι. «νύν άρα με φασί ΓΙέρσαι οίνφ προσ
κείμενον παραφρονέειν καί ούκ είναι νοήμονα · ούδ’ άρα 
σφέων οί πρότεροι λόγοι ήσαν άληθέες.» πρότερον γάρ δή άρα 
ΙΙερσέων οί συνέδρων εόντων καί Κροίσου είρετο Καμβύσης 
κοΐός τις δοκέοι άνήρ είναι προς τον πατέρα τελέσαι



bagyományt beszélnek, mint Smerdisről is. A görögök azt beszélik, 
hogy Kambyses egy oroszlánkölyköt összeveszített egy kutya- 
kölyökkel és feleségével együtt nézte a küzdelmet ; mikor a kutya 
alákerült, egy másik kutyatestvére elszakította kötelékét és segít
ségére rohant ; s minthogy így ketten voltak a kutyák, az oroszlán 
fölé kerekedtek. Míg Kambyses a látványban gyönyörködött, 
felesége mellette könnyekre fakadt. Kambyses ezt észrevévén, 
megkérdezte, hogy miért sír ; az azt felelte, hogy azért, mert míg 
a kutya a testvérét segítette, ő Smerdisre gondolt és belátta, hogy 
neki nem lehet segítője. A görögök állítása szerint ezen szavaiér 
ölte volna meg Kambyses ; az egyiptomiak szerint pedig asztal 
mellett ültek, s a feleség egy salátafcít kezébe fogván, körben le
szakította leveleit és megkérdezte urát, vájjon a letépett saláta 
szebb-e, vagy’ a leveles ; s mikor ő azt mondta, hogy a leveles, így 
felelt az asszony’ : «S te valamikor mégis ezt a salátát utánoz
tad, midőn Kyrosnakházát letépted». () erre úgy felbőszült, hogy 
a terhes állapotban levő nőt lábbal tiporta, a ki koraszülésébe 
belehalt.

így dühöngött Kambyses saját rokonai ellen, akár Apis miatt, 33 
akár más okból : mert sok baj szokta érni az embereket. Különben 
azt is mondják, hogy Kambyses már születésétől fogva nagy be
tegségben szenvedett, a melyet némelyek szent betegségnek hív
nak.“7 Abban tehát semmi különös sincs ; mert ha a test nagy be
tegségben sínlődik, az ész sem lehet egészséges. Dühöngött ő 
azonban más perzsák ellen is. Beszélik, hogy Prexaspeshez, a kit ő 34 
különösen becsült, így pl. ő hozta neki a követi jelentéseket is, fia 
pedig Kambysesnek pohárnoka volt, a mi szintén nem kis tisztes
ség,— ehhez így szólt volna: «Prexaspes, milyen embernek tar
tanak engem a perzsák, és mikép beszélnek rólam ? » Mire ő így 
felelt: «Uram, minden másban dicséinek, de azt mondják, hogy 
kelleténél jobban neki adod magad az ivásnak». így nyilatkozott ő a 
perzsákról ; a király azonban felbőszült és így szólt : «Tehát a per
zsák most azt mondják, hogy a bornak adván magamat, őrjöngök 
és nem vagyok eszemnél ; e szerint előbbi beszédeik nem voltak 
igazak». Mert Kambyses a tanácsában ülő perzsáktól és Kroisostól 
azt kérdezte, hogy’ minő embernek tűnik ő fel, ha atyjával, Ky-
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Κόρον, οι δέ άμείβοντο ώς εΐη άμείνων τού πατρός- τά τε 
γάρ εκείνου πάντα έ'/ειν αυτόν καί προσεκτήσθαι Αίγυπτόν τε 
καί τήν θάλασσαν. 11 έρσαε μέν ταύτα έλεγον, Κροίσος δέ 
παρεών τε καί οΰκ άρεσκόμενος τη κρίσ'. είπε προς τον Καμ- 
βόσεα τάδε, «έμοί μεν νυν, ώ παΐ Κόρου, ου δοκέεις όμοιος 
είναι τώ πατρί* οΰ γάρ κώ τοι έστί υιός οίον σέ εκείνος 
κατελίπετο.» ήσθη τε ταύτα άκοόσας ό Καμβόσης καί έπαίνεε

35 την Κροίσου κρίσιν. τούτων δή ών έπιμνησθέντα 6ργη λέγειν 
προς τον ΙΙρηςάσπεα «συ νυν μάθε εί λέγουσι Πέρσαι άλη- 
θέα, είτε αυτοί λέγοντες ταύτα παραφρονέουσι ' εί μέν γάρ 
τού παιδός τού σού τούδε έστεώτος έν τοΐσι προθύροισι βαλών 
τύ/οιμ,ι μέσης της καρδίης, ΙΙέρσαι φανέονται λέγοντες οΰδέν · 
ήν δέ άμάρτω, φάναι ΙΙέρσας τε λέγειν άληθέα καί με μή 
σωφρονέειν.» ταύτα δέ είπόντα καί διατείναντα το τόξον βα- 
λεΐν τον παίδα, πεσόντος δέ τού παιδός άνασχίζειν αυτόν κε- 
λεύειν καί σκέψασθαι το βλήμα · ώς δέ έν τη καρδίη εΰρε- 
θηναι ενεόντα τον διστόν, είπείν προς τον πατέρα τού παιδός 
γελάσαντα καί περιχαρέα γενόμενον «Πρήξασπες, ώς μέν έ'γω 
γε οΰ μαίνομαι ΙΙέρσαι τε παραφρονέουσι, δήλά τοι γέγρνε* 
νυν δέ μοι είπε, τίνα είδες ήδη πάντων ανθρώπων ουτω έπί- 
σκοπα τοςεύοντα» ; ΠρηΙάσπεα δέ όρέοντα άνδρα ου φρενήρεα 
καί περί έωυτφ δειμαίνοντα είπείν «δέσποτα, ουδ’ αν αυτόν 
έ'γωγε δοκέω τον θεόν ουτω αν καλώς βαλείν.» τότε μέν ταύ
τα έξεργάσατο, έτέρωθι δέ ΓΙερσέων όμοιους τοΐσι πρώτοισι 
δυώδεκα επ' οΰδεμιη αϊτίη άςιο/ρεω ελών ζώοντας επί κεφα
λήν κατώρυ£ε.

3(> Ταύτα δέ μιν ποιεύντα έδικαίωσε Κροιρος ό Αυδός νουθε- 
τήσαι τοίσιδε τοΐσι επεσι. «ώ βασιλεύ, μή πάντα ήλικίη·καί 
θυμ<]> έπίτραπε, άλλ' ϊσχε καί καταλάμβανε σεωυτόν ■ αγαθόν τι 
πρόνοον είναι, σοφόν δέ ή προμηθείη. σύ δέ κτείνεις μέν άν- 
δρας σεωυτού πολιήτας επ’ οΰδεμιη αϊτίη αςιοχρέω ελών, κτείνεις 
δέ παΐδας. ήν δέ πολλά τοιαύτα ποιέης, ορα οκως μή σευ άπο- 
στήσονται ΙΙέρσαι. έμοί δέ πατήρ σός Κύρος ένετέλλετο 
πολλά κελεύων σε νουθετέειν καί ΰποτίθεσθαι ό τι αν ευρίσκω 
αγαθόν.» ό μέν δή εΰνοίην φαίνων συνεβούλευέ οι ταύτα· ό δ’ 
άμείβετο τοΐσιδε. «σύ καί έμοί τολμάς συμβουλεύειν, δς χρη- 
στώς μέν τήν σεωυτού πατρίδα έπετρόπευσας, εΰ δέ τώ 
πατρί τιρ έμώ συνεβούλευσας, κελεύων αυτόν Αράςεα ποτα
μόν διαβάντα ίέναι επί Μασσαγέτας, βουλομένων εκείνων
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rossal, összehasonlítják ; azok azt felelték, hogy ő kiválóbb, mint 
atyja, mivel nemcsak minden birtoka az övé, hanem Egyip
tomot és a tengert is hozzászerezte. így szóltak a perzsák ; de a 
jelenlevő Kroisosnak nem tetszett a válasz, és így szólt Kambyses- 
hez : «Nekem bizony, óh Kyrosnak fia, nem látszol fölérúi atyád
dal ; mert még nincs oly fiad, a milyennek ő téged hátrahagyott». 
Kambyses ennek hallatára megörült és Kroisosnak válaszát meg 
dicsérte. Erről emlékezvén meg tehát, így szólt haragjában Prexas- 35 
peshez : «ítéld meg magad, vájjon igazat szólnak e a perzsák, avagy 
eszelősködnek-e, mikor így beszélnek. Ha én a fiadnak, ki az elő
csarnokban áll. közepén találom nyilammal a szívét, akkor világos, 
hogy a perzsák haszontalanul fecsegnek ; ha pedig hibázok, mondd, 
hogy7 a perzsák igazat beszélnek és én nem vagyok eszemnél».
E szavakkal felajzotta íjját és a fiúra lőtt. Midőn a fiú elesett, fel
vágatta és megnézette a sebet. Mikor pedig a nyilat a szívében ta
lálták fönnakadva, nevetve és nagy örömmel így szólt a fiúnak 
atyjához: «Ime kiviláglott, Prexaspes, hogy nem'^eni‘vágyoS;bo
lond, hanem a perzsák vesztették el eszüket. De mondd meg most 
nekem, kit láttál már az összes emberek között, a ki oly biztosan 
találna nyilával ? » Prexaspes látta, hogy őrült emberrel van 
dolga ; remegett életéért és így szólt: «Uram, azt hiszem, hogy 
maga az Isten sem lő ily szépen». Ezt a szörnytettet vitte ekkor 
véghez ; más alkalommal tizenkét előkelő perzsát minden alapos 
ok nélkül elfogatott és elevenen ásatott el fejig.

E tettei miatt a lydiai Kroisos azt hitte, hogy meg kell őt inteni, 36 
s így szólt hozzá : «Oh király, ne bízd magad egészen ifjúságodra és 
haragodra, hanem tartózkodjál és uralkodjál magadon : jó dolog az 
óvatosság és bölcs az elővigyázat. Te minden alapos ok nélkül 
elfogatod polgáraidat és megölöd, és megölöd gyermekeiket. Ha 
sok ilyest fogsz tenni, vigyázz, hogy el ne pártoljanak tőled a per
zsák. Nekem Kyros atyád nagyon a szívemre kötötte, hogy intse
lek és tanácsot adjak, ha valami jót tudok». Kroisos jóakarólag 
adta neki e tanácsot ; mire az így felelt : « És te merészelsz nekem 
tanácsot osztogatni, a ki oly szépen igazgattad hazádat, s olyan jó 
tanácsot adtál atyámnak, mikor arra buzdítottad, hogy az Araxes 
folyón átkelvén, a massageták ellen menjen, holott ezek akartak át-
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διαβαίνει ές την ήμετέρην, καί από μεν σεωυτόν ώλεσας τής 
σεωυτού πατρίδος κακώς προστάς, άπο οέ ώλεσας Κόρον πειθόμε- 
νον σοί. άλλ’ ουτι χαίρων, έπεί τοι καί πάλαι ές σέ προφάσιός τευ 
έδεόμην έπιλαβέσθαι. » ταότα δέ είπας έλάμβανε το τόςον ώς κατα- 
τοξεύσων αυτόν, Κροΐσος δέ άναδραμών έ'θεε ε'ςω · ό δέ έπείτε 
τοςεύσαι ούκ είχε, ενετείλατο τοΐσι θεράπουσι λαβόντας μιν άπο- 
κτεΐναι. οι δέ θεράποντες επιστάμενοι τον τρόπον αυτού κατακρύ- 
πτουσι τον Κροΐσον επί τώδε τώ λόγιο ώστε,ει μέν μεταμελήση τώ 
Καμβύση καί έπιζητέη τον Κροΐσον, οί δέ έκφήναντες αυτόν δώρα 
λάμψονται ζωάγρια Κροίσου, ήν δέ μή μεταμέληται μηδέ ποθέη 
μιν, τότε καταχράσθαι. έπόθησέ τε δη ό Καμβυσης τον Κροΐσον 
ου πολλώ μετέπειτα χρόνιο ύστερον, καί οί θεράποντες μαθόντες 
τούτο έπηγγέλλοντο αύτώ ώς περιείη. Καμβυσης δέ Κροίσιρ μέν 
συνήδεσθαι εφη περιεόντι, εκείνους μέντοι τούς περιποιήσαντας ού 
καταπροίξεσθαι άλλ’ άποκτενέειν. καί έποίησε ταύτα.

•i7 Ό μέν δή τοιαύτα πολλά ες ΙΙέρσας τε καί τούς συμμάχους 
έςεμαίνετο, μενών έν Μέμφι καί θήκας τε παλαιάς άνοίγιον καί 
σκεπτόμενος τούς νεκρούς, ώς δέ δή καί ές τού Ηφαίστου το ίρόν 
ήλθε καί πολλά τώγάλματι κατεγέλασε. εστι γάρ τού 'Ηφαίστου 
τύ άγαλμα τοΐσι Φυΐνικηίοισι Ηαταίκοισι έμφερέστατον, τούς οί 
Φοίνικες εν τήσι πρώρησι τών τριηρέων περιάγουσι. δς δέ τούτους 
μή οπιοπε, εγώ δέ σημανέω ’ πυγμαίου άνδρύς μίμησίς εστι. 
έσήλθε δέ καί ές τών Κάβειρων το ίρόν, ές το ού θεμιτόν έστι 
έσιέναι άλλον γε ή τον ίρέα * ταύτα δέ τά αγάλματα καί ένέπρησε 
πολλά κατασκώψας. έ'στι δέ καί ταύτα όμοια τοΐσι τού ΊΙφαί-

38 ατού ' τούτου Οέ σφεας παΐδας λέγουσι είναι, πανταχή ιον 
μοι δήλά έστι ότι έμάνη μεγάλως ό Καμβύσης ' ού γάρ 
αν ίροΐσί τε καί νομαίοισι έπεχείρησε καταγελάν, εί γάρ 
τις προθείη πάσι άνθρώποισι έκλέςασθαι κελεύων νόμους 
τούς καλλίστους εκ τών πάντων νόμων, διασκεψάμενοι αν έλοίατο 
έ'καστοι τούς έωυτών ' ούτω νομίζουσι πολλόν τι καλλίστους τούς 
έωυτών νόμους έκαστοι είναι, ουκων οίκός έστι άλλον γε ή μαι- 
νόμενον άνδρα γέλωτα τά τοιαύτα τίθεσθαι. ώς δέ ούτω νενομί- 
κασι τά περί τούς νόμους πάντες άνθρωποι, πολλοΐσί τε καί 
άλλοισι τεκμηρίοισι πάρεστι σταθμώαασθαι, έν δέ δή καί 
τψδε. Δαρεΐος έπί τής έιουτού αρχής καλέσας Ελλήνων τούς πα- 
ρεόντας εΐρετο επί κόσφ αν χρήματι βουλοίατο τούς πατέρας 
άποθνήσκοντας κατασιτέεσθαι * οί δέ έπ’ ούδενί έ'φασαν



jönni a mi földünkre ; é.s a ki saját hazádat oly ügyetlenül kor
mányozván, magadat is, Kyrost is tönkre juttattad, mikor sza
vadra hallgatott ? De nem viszed el szárazon, mert már régen 
keresek ürügyet, hogy megfogjalak». E szavakkal kezébe vette 
i jját, hogy lelőjje ; Kroisos azonban felugrott és kifutott. 0 tehát, 
mivel nem bírta lelőni, megparancsolta a szolgáknak, hogy fogják 
meg és szúrják le. De a szolgák ismerték jellemét ésKroisost elrej
tették a végből, hogy ha majd Kambyses megbánja a dolgot és 
kívánkoznék Kroisos után. elevenen vissza fogják hozni és jutalom 
üti majd markukat ; de ha nem bánja meg és nem kívánkozik 
utána, akkor megölik. Nem sokkal később azonban Kambyses 
visszakivánta Kroisost, a mit a szolgák észrevevén, megjelentették, 
hogy el. Kambyses azt felelte, hogy ő ugyan örül, ha Kroisos él, 
de a kik őt életben hagyták, nem maradnak büntetlenül, hanem 
megöleti. És így is tett.

Sokszor őrjöngött ekképen a perzsák és a szövetségesek ellen > 37 
mialatt pedig Memphisben maradt, fölnyitotta a régi sírokat és a 
holttesteket megnézte. Elment így Hephaistos templomába is, hol az 
istenképpel sok gúnyt űzött.· Hephaistos képe u. i. igen hasonlít a 
«Pataikos» nevűphoinikiai istenekéhez, melyeket a phoinikiaiak há. 
romevezőseik orrán magukkal visznek. A ki azokat még nem látta, 
annak meg is mondom : törpe embert ábrázolnak. Elment a kabei- 
rusok templomába is, a hová a papon kívül senkinek sem szabad be
lépni ; itt is sok gúnyt űzött a képekkel s elégette őket. Ezek hasonlí
tanak a Hephaietoséhoz, és a monda szerint azok az ő gyermekei 
volnának."“Mindenképen világos előttem, hogy Kambyses nagy mér- 38 
tékben őrjöngött ; máskülönben nem merte volna a szent dolgokat 
és a szokásokat kigúnyolni. Mert ha minden emberre rábíznák és 
meghagynák, hogy az összes szokások közül a legszebbet válaszszák 
ki, akkor a kutatás után is mindenki a magáéit választaná ; annyira 
meggyőződése kinek-kinek. hogy az ő szokásai a legjobbak. Lehetet
len tehát, hogy más, mint őrült ember, gúny tárgyává tegye azokat. 
Hogy pedig az összes emberek így gondolkoznak szokásaikra vo
natkozólag, sok mindenféle jel bizonyítja ; a többi között ez is : 
mikor Dareios király a nála levő görögöket összehívta és megkér
dezte, hogy mennyi pénzért ennék meg apáik holttesteit, azt felel-
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έρδε ’.ν αν τούτο. Λαρεϊος δέ μ,ετά ταύτα καλέσας Ινδών 
τούς καλεομένους Καλλατίας, οί τούς γονέας κατεσθίουσι, 
εϊρετο, παρεόντων τών Ελλήνων καί δι’ ερμηνέος μανθανόντων 
τά λεγόμενα, επί τίνι χρήματι δεςαίατ’ αν τελευτέοντας τούς 
πατέρας κατακαίει πυρί · οί δε άμβώσαντες μέγα εύφημέειν 
μ.'.ν εκέλευον. ουτω μ.έν νυν ταύτα νενόμισται, καί δρθώς 
μοι δοκέει Πίνδαρος ποιήσαι νόμον πάντων βασιλέα φήσας είναι.

39 Καμβύσεω δέ επ’ Αίγυπτον στρατευομένου εποιήσαντο καί 
Λακεδαιμόνιοι στρατηίην επί Σάμον τε καί Πολυκράτεα τον Αίά- 
κεος. δς έσχε Σάμον έπαναστάς, καί τά μέν πρώτα τριχή δασάμε- 
•νος τήν πόλιν . . τοίσι άδελφεοίσι Πανταγνώτω καί Συλοσώντι 
ενειμ.ε, μετά δέ τον μέν αυτών άποκτείνας τον δέ νεώτερον Συλο- 
σώντα έξελάσας έ'σχε πάσαν Σάμον, αχών δέ ξεινίην Αμάσι τώ 
Αίγυπτου βασιλέι συνεθήκατο, πέμπων τε δώρα καί δεκόμενος 
άλλα παρ' εκείνου, εν χρόνο» δέ ολίγω αύτίκα τού Πολυκράτεος τά 
πρήγματα ηύςετο καί ήν βεβωμένα άνά τε τήν Ίωνίην καί τήν άλ
λην Ελλάδα’ οκού γάρ ίθύσειε στρατεόεσθαι, πάντα οί εχώρεε 
εύτυχέως. έκτη το δέ πεντηκοντέρους τε εκατόν καί χιλίους τοςότας, 
έφερε δέ καί ήγε πάντας διακρίνων οΰδένα ’ τώ γάρ φίλω έφη χα- 
ριείαθαι μάλλον άποδιδούς τά έλαβε ή αρχήν μηδέ λαβών, συχνάς 
μέν δή τών νήσων άραιρήκεε, πολλά δέ καί τής ηπείρου άστεα ’ 
έν δέ δή καί Λεσβίους πανστρατιή βοηθέοντας Μιλησίοισι ναυμα- 
χίη κρατήσας είλε, οί τήν τάφρον περί το τείχος το έν Σάμω πά-

40 σαν δεδεμένοι ώρυςαν. καί κως τον Αμασιν εύτυχέων μεγάλως ό 
Πολυκράτης ούκ ελάνθανε, άλλά οί τούτ’ ήν επιμελές, πολλώ δέ 
έτι πλεύνός οί ευτυχίης γινομένης, γράψας ες βυβλίον τάδε έπέ- 
στειλε ές Σάμον. «Άμασις Πολυκράτεϊ ώδε λέγει, ήδύ μέν 
πυνθάνεσθαι άνδρα φίλον καί ςείνον εύ πρήσσοντα’ εμοί δέ 
αί σαί μεγάλαι ευτυχίαι ούκ άρέσκουσι, το θειον επι- ] 
σταμένω ώς εστι φθονερόν ’ καί κως βούλομαι καί αύ- j 
τδς καί τών αν κήδιομαι το μέν τι εύτυχέειν τών πρηγμάτων 
το δέ προσπταίειν, καί ούτω διαφέρειν τον αιώνα εναλ
λάξ πρήσσων ή εύτυχέειν τά. πάντα, οιδένα γάρ κω λόγω |
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ték, liogy ezt semmi áron sem tennék meg. Dareios azután előhívta 
a kallatiaiaknak nevezett indusokat,2” a kik szüleiket meg szokták 
enni, és a görögik jelenlétében, a kiknek tolmácsok magyarázták 
meg szavait, kérdezte tőlük, hogy milyen árért égetnék el a tűzön 
elhalt apáikat; de ők hangosan felkiáltottak és kérték, hogy hall
gasson el az ilyenekkel. Ilyen tehát a felfogás, s azt hiszem, hogy 
igaza van Pindarosnak, midőn azt mondja, hogy a szokás királya
mindennek.3”

Mialatt Kambyses Egyiptom ellen hadakozott, a lakedaimo- 3 9  

niak is háborút indítottak Hamos és Aiakes fia, Polykrates ellen, 
a pí Samos ura lett, miután lázadást szított és kezdetben három 
részre osztván a várost, Pantagnotos és Syloson testvéreinek is 
juttatott belőle ; de később az egyiket megölvén, az ifjabb Sylosont 
pedig elkergetvén, Samost egészen hatalmába kerítette.31 Erre az
után vendégbarátságot kötött Egyiptom királyával, Amasissal, 
ajándékokat küldött neki és kapott is viszonzásul tőle. Rövid 
idő múlva Polykrates hatalma megnövekedett és híressé lett 
Ioniában és Görögország más vidékein is. Mert bárhová indította 
seregét, mindenütt szerencsével járt. Száz ötvenevezős najót és 
ezer íjászt szerzett, s ezekkel dúlt és pusztított mindenütt különb
ség nélkül ; úgy vélekedett u. i. hogy jobban kedvez barátjának, 
ha visszaadja, a mit elvett, mintha semmit se vett volna el. Sok 
szigetet elfoglalt és a szárazon is sok várost ; így Lesbost is, mely 
összes erejével segítette a miletosiakat, de ő egy tengeri csatában 
legyőzte és leigázta őket, s az elfogottak voltak azok, a kik Samos- 
nak fala körül az egész árkot ásták. De Amasisnak nem kerülte el 40 
figyelmét Polykratesnek nagy szerencséje, sőt nagy gondot oko
zott neki. Mikor pedig szerencséje még inkább növekedett, levelet 
írt neki és elküldte Samosba. A levél így szólt: «Amasis ezt izeni 
Polykratesnek : habár kellemes hallanom, hogy kedves emberem
nek és vendégbarátomnak jól megy a sora, nagy szerencséd még 
sem tetszik nekem ; mert tudom, hogy az isten irigy. 32 Azért ép úgy 
magamnak, mint másoknak, kiknek sorsa szívemen fekszik, kívá
nom, hogy vállalataik csak részben sikerüljenek, részben pedig 
megbukjanak, és inkább akarom ilyen változatosságban tölteni 
életemet, mint folytonos szerencsében. Mert még senkiről sem
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οίδα άκούσας όστις ές τέλος ου κακώς έτελεύτησε ττρόρριζος, 
ευτυχέων τά πάντα, σύ ών νύν έμοί πειθόμενος ποίησαν προς 
τάς'ευτυχίας τοιάδε* φροντίσας το αν είίρης εάν τοι πλείστου 
άςιον καί επ’ ώ σύ άπολομένω μάλιστα τήν ψυχήν άλγή- 
σεις, τούτο άπόβαλε ούτω οκως μηκέτι ήςει ες ανθρώπους* 
ήν τε μή έναλλάς ήδη τιοπο τούτου αί εΰτυχίαι τοι τη σι πάθησι

41 προσπίπτωσι, τρόπω τώ ές έμεδ όποκειμένω άκέο. » ταδτα έπιλε- 
ξάμενος ό Πολυκράτης καί νόφ λαβών ώς οί εΰ υπετίθετο 
Αμασις, έδίζητο επ’ φ αν μάλιστα τήν ψυχήν άσηθείη άπολομένω 
των κειμηλίων, διζήμενος δέ εύρισκε τάδε, ήν οί σφρηγίς τήν 
έφόρεε χρυσόδετος, σμαράγδου μέν λίθου έουσα, έργον δέ ήν 
Θεοδώρου του Τηλεκλέος Σαμίου. έπεί ών ταύτην οί έδόκεε 
άποβαλείν, έποίεε τοιάδε. πεντηκόντερον πληρώσας άνδρών έσέβη 
ές αυτήν, μετά δέ άναγαγεΐν έκέλευε ές το πέλαγος, ώς δέ από 
τής νήσου έκάς έγένετο, περιελόμενος τήν σφρηγΐδα πάντων 
όρεόντων τών συμ,πλόων ρίπτει ές το πέλαγος, τούτο δέ ποιήσας

42 άπέπλεε, άπικόμενος δέ ές τά οικία συμφορή έχράτο. πέμπτη 
δέ ή έκτη ήμ.έρη άπό τούτων τάδε οί συνήνεικε γενέσθαι. άνήρ 
αλιεύς λαβών ίχθύν μέγαν τε καί καλόν ήςίου μιν ΓΙολυκράτεϊ 
δώρον δοθήναι’ φέρων δή έπί τάς θύρας ΙΙολυκράτεΐ έ'φη έθέ- 
λειν έλθεΐν ές οψιν, χωρήσαντος δε οί τούτου έλεγε διδούς τον 
ίχθύν «ώ βασιλεύ, έγώ τόνδε ελών ουκ έδικαίωσα φέρειν ές 
άγορήν, καίπερ έών άποχειροβίοτος, αλλά μοι έδόκεε σεύ τε είναι 
άξιος καί τής σής άρχής· σοί δή μιν φέρων δίδωμι.» ό δέ 
ήσθείς τοίσι έπεσι αμείβεται τοίσιδε. «κάρτα τε εΰ έποίησας 
καί χάρις διπλή τών τε λόγων καί τού δώρου* καί σε έπί δεΐ- 
πνον καλέομεον.» ό μέν δή άλιεύς μέγα ποιεύμενος ταύτα ήιε 
ές τά οικία, τον δέ ίχθύν τάμνοντες οί θεράποντες εόρίσκουσι 
έν τή νηδύι αυτού ένεούσαν τήν Πολυκράτεος σφρηγΐδα. ώς δέ 
είδόν τε καί έλαβον τάχιστα, έφερον κεχαρηκότες παρά τον 
ΙΙολυκράτεα, διδόντες δέ οί τήν σφρηγΐδα έλεγον οτεω τρόπω 
εόρέθη. τον δέ ώς έσήλθε θειον είναι το πρήγμα, γράφει ές 
βυβλίον πάντα τά ποιήσαντά μιν οία καταλελάβηκε, γράψας δέ ες

43 Αίγυπτον έπέθηκε. έπιλεςάμενος δέ ό Αμασις το βυβλίον το παρά 
τού Πολυκράτεος ήκον, έμαθε οτι έκκομίσαι τε άδύνατον εϊη 
άνθρώπφ άνθρωπον έκ τού μέλλοντος γίνεσθαι πρήγματος, καί 
οτι ουκ εύ τελευτήσειν μέλλοι Πολυκράτης εύτυχέων τά πάντα, δς
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hallottam, hogy ne dett volna teljesen rossz vége, ki mindenben 
szerencsével járt. Azért kövesd tanácsomat és a szerencse ellen 
tedd a következőt : gondolkozzál és a mit legbecsesebbnek tartasz, 
magadra nézve, bár elvesztését leginkább fájlalnád, dobd el oly 
módon, hogy emberek közé többet ne jusson. S ha ezentúl szeren
cséd nem váltakozik szenvedésekkel, az ajánlottam módon segíts 
magadon.» Mikor ezt Polykrates elolvasta és belátta, hogy Amasis ti 
neki jó tanácsot adott, utána nézett, hogy melyik kincsének elvesz
tése epesztené leginkább lelkét, s kutatása közbeh a következőre ta
lált : volt neki smaragd kőből egy pecsétgyűrűje, melyet aranyba fog
lalva viselt, a samosi Telekles fiának, Theodorosnak műve.33 Mint
hogy tehát ezt látta jónak eldobni, a következőkép cselekedett : 
egy ötvenevezőst megtöltött emberekkel, azután maga is beszállt 
és a nyílt tengerre hajtatott. Mikor már távol volt a szigettől, 
lehúzta pecsétgyűrűjét és az összes utasok szeme láttára a tengerbe 
dobta. Ezután visszahajózott és palotájába érvén, nagyon szomor- 
kodott. Öt vagy hat nappal ezután a következő dolog történt meg 42 
vele : valamely halász ember egy szép és nagy halat fogván, méltó
nak tartotta arra, hogy Polykratesnek adja ajándékba. Elvitte 
tehát Polykrates kapujáig és azt mondta, hogy személyesen akar 
vele beszélni ; s mikor erre engedelmet kapott, ezekkel a szavakkal 
adta át a halat : « Oh király, én fogtam ezt a halat és nem akartam 
a piaczra vinni, habár a kezem munkájából élek ; hanem úgy tűnt 
fel nekem, hogy hozzád és uralmadhoz méltó ; elhoztam hát ne
ked». Polykrates e szavaknak megörülvén, így felelt: «Nagyon jól 
tetted és kettős hálát érdemelsz szavaidért és ajándékodért ; meg
hívunk az ebédre is». A halász nagy tisztességnek tartotta ezt és 
haza ment ; a halat pedig a szolgák fölhasítván, megtalálták hasá
ban Polykratesnek pecsétgyűrűjét. Mihelyt ezt meglátták és kivet
ték, ujjongva vitték Polykrateshez, és átadván neki a pecsétgyű
rűt, elmondották, hogy mikép találták meg. 0  beliitta, hogy ez 
steni végzet, az egész dolgot egy levélben leírta, hogy mikép cse- 
ekedett és mi történt vele, és elküldte Egyiptomba. Mikor Amasis f;> 
t Polykratestől érkezett levelet elolvasta, belátta, hogy embernek 
ehetetlen embertársát megmenteni attól, a mi érni fogja, és hogy 
t mindenben szerencsés Polykrates sem fog jó véget érni, mert
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καί τά Αποβάλλει ευρίσκει. πέμψας δέ οί κήρυκα ες Σάμον 
διαλύεσθαι έφη τήν ξεινίην. τούδε δέ είνεκεν ταύτα δέ έποίεε, 
ίνα μή συντυχίης δεινής τε καί μεγάλης Πολυκράτεα καταλα- 
βοόσης αΰτύς άλγήσειε τήν ψυχήν ώς περί ςείνου άνδρός.

«Επί τούτον δή ών τον Πολοκράτεα εΰτυχέοντα τά πάντα 
έστρατεύοντο Λακεδαιμόνιοι, έπικαλεσαμένων τών μετά ταΰτα 
Κυδωνίην τήν εν Κρήτη κτισάντων Σαμίων. πέμψας δε κήρυκα 
λάθρη Σαμίων Πολυκράτης παρά Καμβόσεα τον Κόρου συλλέ- 
γοντα στρατόν έπ’ Αίγυπτον, έδεήθη όκως αν καί παρ’ εωυτόν 
πέμψας ές Σάμον δέοιτο στρατού. Καμβύσης δέ άκοόσας τούτων 
προθύμως έπεμπε ές Σάμον δεησόμενος Πολυκράτεος στρατόν ναυ
τικόν άμα πέμψαι έωυτφ έπ’ Αίγυπτον, ό δε επιλέςας τών αστών 
τους υπώπτευε μάλιστα ες έπανάστασιν άπέπεμπε τεσσεράκοντα 
τοιήρεσι, έντειλάμενος Καμβόση όπίσω τούτους μή άποπέμπειν.

4 5  οί μεν δή λέγουσι τούς άποπεμφ^έντας Σαμίων ΰπο Πολυκράτεος 
οΰκ άπικέσθαι ές Αίγυπτον, άλλ’ έπείτε έγένοντο εν Καρπάθιο 
πλέοντες, δούναι σφίσι λόγον, καί σφι άδείν το προσωτέρω μηκέτι 
πλεειν οί δέ λεγουσι άπικομένους τε ες Αίγυπτον καί φυλασσόμενους 
ενίίεύτεν αυτούς άποδρήναι. καταπλεουσι δέ ές τήν Σάμον Πολυκρά
της νηυσί άντιάσας ές μάχην κατέστη' νικήσαντες δέ οί κατιόντες 
άπέβησαν ες τήν νήσον, πεζομαχήσαντες δέ έν αυτή εσσώΟήσαν, καί 
ουτω δή έπλεον ες Αακεδαίμονα. είσί δέ οΐ λεγουσι τούς απ’ Αίγυπτου , 
νικήσαι Πολυκράτεα, λέγοντες έμοί δοκέειν οΰκ όρί>ώς· οΰδέν γάρ ] 
έδεε σφεας Λακεδαιμονίους έπικαλέεσθαι, εί περ αυτοί ήσαν ικανοί ι 
Πολυκράτεαπαραστήσασθ-αι. προς δέ τούτοισι ουδέ λόγος αίρέει,τώ ) 
επίκουροι μισθωτοί καί τοςόται οίκήιοι ήσαν πλήθεΐ πολλοί, τούτον I 
όπο τών κατιόντων Σαμίων έόντων ολίγων έσσωθήναι. τών δ’ ύπ’ 1 
εωυτφ έόντων πολιητέων τά τέκνα καί τάς γυναίκας ό Πολυκράτης ' 
ές τούς νεώσοικους συνειλήσας είχε ετοίμους, ήν άρα προδιδώσι 
οΰτοι προς τούς κατιόντας, όποπρήσαι αυτοΐσι τοΐσι νεωσοίκοισι.

4 6  Έπείτε δέ οί εςελασθέντες Σαμίων ΰπο Πολυκράτεος 
άπίκοντο ές τήν Σπάρτην, καταστάντες έπί τούς άρχοντας 
έλεγον πολλά, οία κάρτα δεόμενοι, οί δέ σφι τη πρώτη 
καταστάσι ύπεκρίναντο τά μέν πρώτα λεχθέντα έπιλελήσθαι,

a
ο
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még az is visszakerül hozzá, a mit eldob. Követet küldött tehát Sá
rosba és megizente, hogy felbontja a vendégbarátságot. Ezt pedig 
azért tette, hogy, ha Polykratest valamely borzasztó és nagy csa
pás érné, ne epeszsze szívét, hogy az neki vendégbarátja volt.

Tehát ezen Polykrates ellen, a ki mindenben szerencsés.vaia, 44 
viseltek háborút a lakedaimoniak. Okét azon samosiak hívták segít
ségig, a kik később Krétában Kydoniát alapították. Polykrates 
u. i. az Egyiptom ellen sereget gyűjtő Kambyseshez, Kyros fiához, 
titokban követet küldött és megkérette, hogy hozzá is küldjön 
követet Samosba és kérjen hadsereget. Kambyses ezt meghallván, 
szívesen küldött követeket Samosba, megkérni Polykratest, hogy 
küldjön vele tengeri hadsereget Egyiptom ellen. 0  erre összegyűj
tötte azokat a polgárokat, a kikben leginkább gyanított pártütő 
hajlamot és negyven háromevezős hajón elküldötte Kambyseshez 
azon kérelemmel, hogy ne küldje őket vissza. 4 Némelyek azt mond- 4 5  

ják, hogy ezek a samosiak, a kiket Polykrates elküldött volt, nem 
jutottak Egyiptomba, hanem mikor Karpathosnál kiszálltak, ”6 meg
beszélték a dolgot és elhatározták, hogy tovább nem fognak hajózni. 
Mások azt mondják/ hogy eljutottak Egyiptomba, de innen, bár 
őrizet alatt állottak, megszöktek. Mikor azután Samosba vissza- 
eveztek, Polykrates hajókkal ellenük menvén megütközött, de a 
visszatérők arattak győzelmet, s kiszálltak a szigeten ; ott azonban 
egy szárazföldi csatában leverettek és úgy hajóztak el Lakedai- 
monba. Vannak, a kik azt állítják, hogy az Egyiptomból visszatérők 
legyőzték Polykratest ; de véleményem szerint nincs igazuk ; mert 
ikkor nem kellett volna a lakedaimoniakat segítségül hívni, ha 
naguk is képesek lettek volna Polykrates fölé kerekedni. Azonfelül 
képtelenség, hogy azt, a kinek oly sok zsoldos segédcsapata és honi 
jásza vaia, oly kevés számú hazatérő sarnosi ember legyőzhette 
mina. Mert Polykrates alattvaló polgárainak gyermekeit és fele- 
égeit a hajógyárakban bezárta és készen tartotta, hogy ha elárul
lak őt a hazatérőknek, a hajógyárakkal együtt fölégeti.

Midőn a Polykrates által kiűzött samosiak Spártába érkeztek, 46 
kormányzók36 elé állván, hosszú beszédet tartottak, a mint az 

lyanokhoz illik, kik nagyon esedeznek. I)e azok az első beszél- 
etés alkalmával azt felelték, hogy a beszéd elejét elfelejtették,

HERODOTOS. ΙΠ . KÖNYV 43— 46. FEJEZET. 349



350 Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο »' Γ.

τα δέ ύστατα ου συνιέναι. μετά δέ ταύτα δεύτερα καταστάντες 
άλλο μέν είπον ούδέν, θύλακον δέ φέροντες έ'φασαν τον θύλακον 
αλφίτων δέεσθαι. οί δε σφι ύπεκρίναντο τώ θύλακοι περιεργάσθαι·

47 βοηθέειν δ’ ών έ'δοςε αοτοΐσι. καί επειτα παρασκευασάμενοι έστρα- 
τεύοντο Λακεδαιμόνιοι επί Σάμον, ώς μεν Σάμιοι λέγομαι, εύεργε-Ι 
σίας έκτίνοντες, δτι σφι πρότεροι αύτοί νηοσί έβοήθησαν έπί) 
Μεσσηνίους- ώς δέ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, ούκ ουτω τιμωρήσαιΙ 
δεομένοισι Σαμίοισι έστρατεύοντο ώς τίσασθαι βουλόμενοι τού 
κρητήρος τής αρπαγής, τον ήγον Κροίσω, καί τού θώρηκος, τον 
αοτοΐσι Αμασις ό Αίγύπτοο βασιλεύς έ'πεμψε δώρον. καί γάρ θώ-Ι 
ρηκα έλη ίσα. ντο τ<]> προτέρφ έ'τεϊ ή τον κρητήρα οί Σάμιοι, έόντα 
μέν λίνεον καί ζψων ένοφασμένων συχνών, κεκοσμημένον δέ χρυσώ 
καί είρίοισι άπό ξύλου" τών δέ εϊνεκα θωομάσαι άξιον, άρπεδόνη 
εκάστη τού θώρηκος ποιέεΐ' εούσα γάρ λεπτή έχει άρπεδόνας έν 
έωοτή τριηκοσίας καί εξήκοντα, πάσας φανεράς. τοιούτος ετερός 
έστι καί τον έν Λίνδω άνέθηκε τή Λθηναίη νΑμασις.

48 Σονεπελάβοντο δέ τού στρατεύματος τού έπί Σάμον ώστε γενέ· 
σθαι καί Κορίνθιοι προθύμους· οβριαμα γάρ καί ές τούτους είχε έκ 
τών Σαμίων γενόμενον γενεή πρότερον τού στρατεύματος τούτου, 
κατά δέ τον αυτόν χρόνον τού κρητήρος τή αρπαγή γεγονός. Κερ
κοραίων γάρ παίδας τριηκοσίους άνδρών τών πρώτων ΙΙερίανδρος 
ο Κυψέλου ές Σάρδις άπέπεμψε παρά Άλοάττεα έπ’ έκτομή· προσί 
σχόντων δέ ές την Σάμον τών αγόντων τους παίδας Κορινθίων, 
πυθόμενοι οί Σάμιοι τον λόγον, έπ’ οίσι άγοίατο ές Σάρδις, πρώτοί 
μέν τους παίδας έδίδαςαν ίρού αψασθαι Αρτέμιδος, μετά δέ οί 
περιορέοντες άπέλκειν τούς ίκέτας εκ τού ίρού, σιτίων δέ τού< 
παίδας έργόντων Κορινθίων, έποιήσαντο οί Σάμιοι όρτήν, τή κα 
νύν έτι χρέωνται κατά ταύτά. νυκτός γάρ έπιγενομένης, δσο· 
χρόνον ίκετευον οί παίδες, ΐστασαν χορούς παρθένων τε κα 
ήιθέων, ίστάντες δέ τούς χορούς τρωκτά σησάμου τε καί μέλι 
τος έποιήσαντο νόμον φέρεσθαι, ίνα άρπάζοντες οι τών Κερκυ 
ραίων παίδες έχοιεν τροφήν, ές τούτο δέ τόδε έγίνετο, ές δ ι 
Κορίνθιοι τών παίδιον οί φύλακοι οϊχοντο άπολιπόντες· τούς ί

49 παίδας απήγαγον ές Κέρκυραν οί Σάμιοι. εί μέν νυν Περιάνδρι
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a végét pedig nem értették meg. Midőn másodszor állottak elő, 
semmit sem szóltak, hanem egy zsákot hoztak és azt mondták, hogy 
a zsáknak lisztre van szüksége ; mire ők azt felelték, hogy a zsákot 
fölösleges volt elhozni, és elhatározták, hogy segíteni fogják őket.
S azután a lakedaimoniak fölfegyverkezvén, hadat indítottak Samos i7 
ellen, hogy a samosiak szavai szerint leróják hálájukat, a miért 
a z e l ő t t  őket hajóikkal segítették a messeneiek ellen. A lakedaimo
niak viszont azt mondják, hogy nem azért indítottak hadat, hogy 
a  kérelmező samosiakat segítsék, hanem meg akarták torolni a ve
gyítő edény elrablását, melyet Kroisosnak vittek,3’ meg a pánczélét, 
melvet Amasis egyiptomi király küldött volt nekik ajándékul. 
Ezen vászonpánezélt, mely sok élő alakkal volt teleszőve-és arany
aival meg gyapottal ékítve, egy évvel előbb rabolták el a samosiak, 
mint a kelyhet ; de a mi a pánczélt bámulatra méltóvá teszi, azok 
az egyes fonalak ; mert bár finomak, mégis mindegyikben liárom- 
százhatvan fonalat lehet megkülönböztetni. Egy másik ilyen pan
eléit Lindosban Athénének ajánlott fel Amasis.38

A Samos ellen indított hadjárat léte-üléséhez a korinthosiak ts 
is szívesen hozzájárultak ; mert ő ellenük is sérelmet követtek vplt 
el a samosiak egy emberkorral ezen hadjárat előtt, ugyanakkor, 
midőn a vegyítő edény elrablása történt. Ugyanis Periandros, 
Kypselos fia, előkelő kerkyrai embereknek háromszáz fiát küldötte 
Sardisba Alyatteshez kiherélés végett. Mikor pedig a korinthosiak, 
a kik a fiúkat Sardisba vitték, Samosban kikötöttek, és a samosiak 
megtudták, hogy miért viszik azokat Sardisba : előszói is megtaní
tották a fiúkat, hogy Artemis templomába meneküljenek; s mikor 
aztán nem engedték meg, hogy a könvörgőket a templomból ki
vonszolják, a korinthosiak pedig megvonták az élelmet a fiúktól, 
a samosiak egy ünnepet rendeztek, melyet még most is ugyanoly 
módon tartanak meg. Míg u. i. a fiúk esdekeltek, minden éj beáll
tával leány- és legénykartánczokat rendeztek, s ezen tánczkarokkal 
együtt azt a szokást hozták be, hogy zezámos- és mézes-kalácsokat 
készítettek, hogy a kerkyraiak fiai azokat elragadják, s így élelmet 
szerezzenek. S ez addig tartott, míg a fiúknak korinthosi őrei ott 
nem hagyták őket s el nem távoztak. A samosiak azután visszavit
ték a fiúkat Kerkyrába. Ha már most a k rinthosiak Periandros ha- 49
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τελευτήσαντος τοϊσι Κορινθίοισι φίλα ήν προς τούς Κερκυραίους, 
οί δέ ούκ αν συνελάβοντο τού στρατεύματος τού επί Σάμον ταύτης 
εΐνεκεν τής αίτίης. νύν δέ αίεί έπείτε έκτισαν τήν νήσον, εισί 
άλλήλοισι διάφοροι, έόντες έωυτοίσι . . . .  τούτων ών εΐνεκεν άπε- 
μνησικάκεον τοϊσι Σαμίοισι οί Κορίνθιοι.

50 Άπέπεμπε δέ ες Σάρδις επ’ έκτομή Ιίερίανδρος τών πρώτων 
Κέρκυρα ίων επιλεςας τούς παϊδας τιμωρεύμενος· πρότεροι γάρ οί 
Κερκυραϊοι ήρςαν ες αυτόν -ρήγμα άτάσθαλον ποιήσαντες. έπείτε 
γάρ τήν έωυτού γυναίκα Μέλισσαν Ιίερίανδρος άπέκτεινε, συμφο- 
ρήν τοιήνδε οί άλλην συνέβη προς τή γεγονυίη γενέσθαι. ήσάν οί 
εκ Μελίσσης δύο παίδες, ήλικίην ό μέν έπτακαίδεκα ό δέ οκτω- 
καίδεκα έτεα γεγονώς. τούτους ό μητροπάτωρ ΙΙροκλέης έών Έπι- 
δαύρου τύραννος μεταπεμψάμενος παρ’ έωυτόν έφιλοφρονέετο, ώς 
οίκος ήν θυγατρός έόντας τής έωυτοΰ παίδας. έπείτε δέ σφεας 
άπεπέμπετο, είπε προπέμπων αυτούς «άρα ί’στε, ώ παίδες, δς ύμεων 
τήν μητέρα άπέκτεινε ; » τούτο τό έπος ό μέν πρεσβύτερος αυτών 
εν ούδενί λόγιρ έποιήσατο' ό δέ νεώτερος, τώ ούνομα ήν Λυκό- 
φρων, ήλγησε άκούσας ούτω ώστε άπικόμενος ες τήν Κόρινθον άτε 
φονέα τής μητρός τον πατέρα ούτε προσειπε, διαλεγομένψ τε ούτε 
προσδιελέγετο ίστορέοντί τε λόγον ούδένα έδίδου. τέλος δέ μιν πέρι

51 θυμώ έχόμενος ό Ιίερίανδρος έςελαύνει έκτων οίκίων. έςελάσας δέ 
τούτον ίστόρεε τον πρεσβύτερον τά σφι ό μητροπάτωρ διελέχθη. ό 
δέ οί άπηγέετο ώς σφεας φιλοφρόνως έδέξατο' εκείνου δέ τού 
έ'πεος τό σφι ό Προκλέες άποστέλλων είπε, άτε ού νόφ λαβών, ούκ 
έμέμνητο. Ιίερίανδρος δέ ούδεμίαν μηχανήν έ'φη είναι μή ού σφι 
εκείνον υποθέσθαι τι, έλιπάρεέ τε ίστορέων ό δέ άναμνησθείς 
είπε καί τούτο. Ιίερίανδρος δέ νόω λαβών καί τούτο] καί μαλακόν 
ενδιδόναι βουλόμενος ούδέν, τή ό έςελασθείς ύπ’ αυτού παίς δίταν 
εποιέετο, ες τούτους πέμπων άγγελον άπηγόρευε μή μιν δέκεσθαι 
οίκίοισι. ο δέ όκως απελαυνόμενος έ'λθοι ες άλλην οίκίην, άπη- 
λαύνετ’ άν καί ά.πό ταύτης, άπειλέοντός το τού Περιάνδρου 
τοϊσι δεξαμένοισι καί έςέργειν καλεύοντος' απελαυνόμενος δ’ 
άν ήιε επ’ έτέρην τών εταίρων οί δέ άτε Περιάνδρου εόντα

52παίδα καίπερ δειμαίνοντες ομιυς έδέκοντο. τέλος δέ ό ΙΙερί- 
ανδρος κήρυγμα έποιήσατο, δς άν ή οίκίοισι ΰποδέξηταί 
μιν ή προαδιαλεχθή, ίρήν ζημίην τούτον τώ Απόλλων ι 
όφείλειν, όσην δή εΐπας. προς ών δή τούτο τό κήρυγμα ούτε 
τίς οί διαλέγεσθαι ούτε οίκίοισι δέκεσθαι ήθελε' πρός δέ 
ουδέ αυτός εκείνος έδικαίευ πειράσθαι άπειρημένου, αλλά
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Iái a után megbarátkoztak volna a kerkyraiakkal, akkor azok nem 
vettek volna részt ez okból a Samos ellen indított háborúban; most 
azonban mindig ellenségei egymásnak, mióta a szigetet megalapí
tották. Ezért haragszanak tehát a korinthosiak a samosiakra.40

Periandros kiherélés végett előkelő kerkyraiak fiait kiválaszt- 50 
ván, bosszúból küldötte Sardisba, mert a kerkyraiak előbb egy vét
kes dolgot követtek el ellene. Mikor u. i. Periandros Melissa feleségét 
megölte, e szerencsétlenségéhez még egy másik is járult.41 Volt Me- 
lissának két fia, az egyik tizenhét, a másik tizennyolcz éves. Eze
ket nagyatyjuk, Prokies, Epidauros ura, magához vitette, s szíve
sen vendégelte, a mint természetes vaia, mivelhogy leányának fiai 
voltak. Mikor pedig haza küldte s elkísérte őket, így szólt hoz
zájuk : «Vájjon tudjátok efiaim, hogy ki ölte meg anyátokat ?» Az 
öregebbik nem is figyelt e kérdésre ; a fiatalabbik azonban, kit 
Lvkophronnak hívtak, annyira szivére vette a hallottakat, hogy 
visszatérvén Korinthosba, atyját mint anyja gyilkosát, sem meg 
nem szólította, sem nem beszélt hozzá, mikor az hozzá szólt, sem 
kérdésére nem felelt. Végre Periandros megharagudott és elűzte palo
tájából. Ennek elűzése után megkérdezte az öregebbiktől, hogy mit 51 
mondott nekik nagyatyjuk. 0  azt mondotta, hogy szívesen fogadta 
őket; de arra a szóra, melyet Prokies eltávozásuk alkalmával 
mondott, minthogy nem jegyezte volt meg, nem emlékezett. 
Periandros azonban lehetetlennek tartotta, hogy az ne intette 
volna valamire, és tovább faggatta kérdéseivel. Erre annak eszébe 
jutott a dolog és megmondta. Periandros ezt megjegyezvén, nem 
akart kegyelmes lenni, s a hol csak száműzött fia tartózkodott, 
mindenüvé elküldte követeit és megtiltotta, hogy bárki is házába 
fogadja. Bármely házhoz jutott tehát az üldözött, elűzetett, mert 
Periandros megtiltotta, hogy befogadják, és meghagyta, hogy 
kergessék ki. Végre egyik barátjának házába tért be az üldö
zött ; s habár itt is féltek, mégis befogadták, mivel Periand- 
ros gyermeke volt. \ régre Periandros kihirdette, hogy a ki há- 52 
zába fogadná, vagy vele szóba állana, Apollonnak szent bánat
pénzt kell fizetnie, és megmondta az összeget is. E kihirdetésre 
azután senkisem akart vele beszélni, sem házába befogadni. 
Erre maga a fiú sem merte a tilalmat megszegni és állan-

23H erodotos.
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διακαρτερέων έν τήσι στοιήσι έκαλινδέετο. τετάρτη δέ ή μέρη ίδών 
μ tv ό Περίανδρος άλουσίησί τε καί άσιτίησι συμπεπτωκότα οϊ- 
κτειρε' ΰπείς δέ τής οργής ήιε άσσον καί έλεγε «ώ παί, κότερα 
τούτων αίρετώτερά έστι, ταύτα τα νύν έχων πρήσσεις, ή τήν τυραν
νίδα καί τά αγαθά τα νυν εγώ έχω, ταΰτα έόντα τώ πατρί έπιτή- 
δεον παραλαμβάνειν ; δς έών έμός τε παίς καί Κόρινθου τής ευ- 
δαίμονος βασιλεύς αλήτην βίον ειλευ, άντιστατέων τε καί Οργή 
χρεωμένος ές τόν σε ήκιστα έχρήν. εί γάρ τις συμφορή εν αυτοισι 
έγεγόνεε, ές ής όποψίην ές εμέ έχεις έμοί τε αυτή γέγονε καί εγώ 
αυτής το πλέον μέτοχός είμι, οσφ αυτός σφεα έξεργασάμην. σύ 
δε μαθών δσω φθονέεσθαι κρέσσον έστί ή οίκτείρεσθαι, άμα τε 
όκοίόν τι ες τούς τοκέας καί ές τούς κρέσσονας τεθυμώσθαι, 
άπιθι ες τα οικία.» Περίανδρος μέν τοότοισι αυτόν κατελάμβανε. 
ό δε άλλο μέν ουδέν αμείβεται τόν πατέρα, έφη δέ μιν ίρήν ζημίην 
δφείλειν τώ θεώ εωυτώ ές λόγους απικόμενον. μαθών δε ό Περί
ανδρος ώς άπορόν τι τό κακόν εϊη τού παιδός καί άνίκητον, ές 
οφθαλμών μιν άποπέμπεται στείλας πλοϊον ές Κέρκυραν έπε- 
κράτεε γάρ καί ταότης. άποστείλας δέ τούτον ό Περίανδρος 
έστρατευετο επί τόν πενθερόν ΙΙροκλέα ώς των παρεόντων οί 
πρηγμάτων έόντα αίτιώτατον, καί είλε μέν τήν Επίδαυρον, 

ό' ε̂ίλε δε αυτόν ΙΙροκλέα καί έζώγρησε. έπεί δέ τού χρόνου 
προβαίνοντος ο τε Περίανδρος παρηβήκεε καί συνεγινώσκετο 
έωυτώ ούκέτι είναι δυνατός τά πρήγματα έποράν τε καί διέ- 
πειν, πέμψας ές τήν Κέρκυραν άπεκάλεε τόν Λυκάφρονα έπί 
τήν τυραννίδα' εν γάρ δή τώ πρεσβυτέριο τών παίδων ούκων 
ένώρα, αλλά οί κατεφαίνετο είναι νωθέστερος. ό δέ Λυκό- 
φρων ουδέ άνακρίσιος ήςίωσε τόν φέροντα τήν άγγελίην. 
Περίανδρος δέ περιεχόμενος τού νεηνίεω δεύτερα άπέστειλε 
έπ’ αυτόν τήν άδελφεήν, έωυτού δέ θυγατέρα, δοκέων μιν μάλι
στα ταύτη αν πείθεσθαι. άπικομένης δέ ταότης καί λεγούσης 
«ώ παί, βούλεαι τήν τε τυραννίδα ές άλλους πεσείν καί τόν 
οίκον τού πατρός διαφορηθέντα μάλλον ή αυτός σιτεα άπελθών 
έχε tv ; άπιθι ές τά οικία, παύσαι σεωύτόν ζημιών, φιλοτιμίη 
κτήμα σκαιόν. μή τώ κακή) τό κακόν ίώ. πολλοί τών δικαίων τά 
επιεικέστερα προτιθεΐσι, πολλοί δέ ήδη τά μητρώια διζήμενοι τά 
πατρώια άπέβαλον. τυραννίς χρήμα σφαλερόν, πολλοί δέ αυτής 
έρασταί εισι, ό δέ γέρων τε ήδη καί παρηβηκώς' μή δφς τά σεωυ- 
τού άγαθά άλλοισι.» ή μέν δή τά έπαγωγότατα διδαχθεΐσα
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dóan az oszlopcsarnokok között tartózkodott. A neg' edik napon 
megpillantotta ó't Periandros, a mint mosdatlanúl és éhezve össze
esett ; megszánta, fölhagyott haragjával, közelebb lépett és ígv szólt : 
«Oh fiam, vájjon mit tartasz kívánatosabbnak : mostani állapo
todat, avagy az uralmat és vagyont, a mi most az enyém, engedel
mes fiúként atyádtól örökölni ? Mint fiam és a gazdag Ivorinthos 
királya mégis inkább a bújdosást választod, s daczolsz avval és 
haragszol arra, a kivel szemben ez legkevésbbé illik. Mert ha csa
pás érte házamat, a miért rám gyanakodol, az engem ért, és annál 
inkább fájlalom, mivel magam voltam az oka. Lásd be, hogy meny
nyivel jobb, ha irigyelnek, mint ha megsajnálnak, valamint azt is, 
hogy mi az, szülőkkel és hatalmasabbakkal haragot tartani ; és jer _ 
haza. » így akarta Periandros megnyerni ; de ó' atyjának semmi 
mást nem válaszolt, mint azt, hogy fizesse meg az istennek a 
szent bánatpénzt, mert vele szóba állott. Erre Periandros be
látta, hogy fiának betegsége gyógyíthatatlan és le nem győzhető ; 
elküldte szemei elől és hajón Kerkyrába vitette ; mert itt is ő ural
kodott. Ennek elküldése után pedig hadat indított ipja, Prokies 
ellen, minthogy ö volt a jelen viszálykodásnak legnagyobb oka ; 
s bevette Epidaurost, magát Proklest is elevenen elfogta. Mikor idő ■’·* 
múltával Periandros megvénült és belátta, hogy ő nem képes az 
ügyeket áttekinteni és igazgatni, követet küldött Kerkyrába és 
meghívta az uralomra Lvkophront. Öregebb fiában u. i. cseppet 
sem bízott, és nagyon érzéketlennek találta.** Lykophron azonban 
még válaszra sem méltatta az izenethozó követet. De minthogy 
Periandros nagyon ragaszkodott az ifjúhoz, másodszor nőtestvérét, 
saját leányát küldötte hozzá, azon hiszemben, hogy annak in
kább fog engedelmeskedni. Ez megérkezése után így szólt hozzá : 
«Oh fiú, azt akarod, hogy másokra szálljon az uralom, s hogy 
atyádnak háza inkább tönkre jusson, mintsem hogy magad vissza
térve birtokodba vedd ? Jer haza, hagyj fel a magad sanyargatásá
val. A makacskodás ügyetlen dolog. Ne gyógyítsd a bajt bajjal. 
Sokan többre becsülik a hasznot a jognál és sokan vesztették el már 
apai örökségüket, míg az anyai után jártak. A tyrannis bizonyta- 
laif dolog ; sokan kívánkoznak utána. Atyád pedig öreg és elaggott ; 
ne engedd a magad jussát másnak.» A leány atyjától kitanítva
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ύπό του ιατρός έλεγε προς αυτόν ό δέ ύποκρινάμενος έφη ούβαμά 
ήςειν ές Κόρινθον, εστ* άν πυνθάνηται περιεόντα τον πατέρα, 
άπαγγειλάσης δέ ταύτης ταύτα, το τρίτον Περίανδρος κήρυκα 
πέμπει βουλόμενος αυτός μέν ές Κέρκυρεν ήκειν, εκείνον δέ έκέ- 
λευε ές Κόρινθον, άπικόμενον διάδοχον γίνεσθαι τής τυραννίδος. 
καταινέσαντος δέ επί τούτοισι τού παιδός, ό μέν Περίανδρος έστέλ- 
λετο ές τήν Κέρκυραν, ό δέ παις οί ές την Κόρινθον, μαθόντες 
δέ οί Κερκυραΐοι τούτων έ'καστα, Τνα μή σφι ΙΙερίανδρος ές 
τήν χώρην άπίκηται, κτείνουσι τον νεηνίσκον. αντί τούτων μέν 
Περίανδρος Κερκυραίους έτιμ.ωρέετο.

54· Λακεδαιμόνιοι δέ στόλφ μεγάλφ ώς άπίκοντο, έπολιόρκεον 
Σάμον" προσβαλόντες δέ προς το τείχος τού μέν προς θαλάσση 
έστεώτος πύργου κατά τό προάστειον τής πόλιος έπέβησαν, μετά 
δέ αυτού βοηθήσαντος Πολυκράτεος χειρί πολλή άπηλάσθησαν. 
κατά δέ τον έπάνω πύργον τον έπί τής ράχιος τού δρεος έπεόντα 
επεςήλθον οι τε έπίκουροι καί αύτών Σαμίων συχνοί, δεςάμενοι δέ

55 τούς Λακεδαιμονίους επ’ όλίγον χρόνον έφευγον οπίσω" οί δέ έπι- 
σπόμενοι έκτεινον. εί μέν νυν οί παρεόντες Λακεδαιμονίων δμοιοι 
έγένοντο ταύτην τήν ήμέρήν Λρχίη τε καί Λυκώπή, αίρέθη άν Σά
μος" Λρχίης γάρ καί Λυκώπης μούνοί συνεσπεσόντες φεύγουσι ές 
τό τείχος τοΐσι Σαμίοισι καί άποκληισθέντες τής οπίσω οδού, 
άπέθανον έν τή πόλι τή Σαμίων. τρίτφ δέ άπ’ Άρχίεω τούτου γεγο- 
νότι άλλιο Λρχίή τώ Σαμίου τού Λρχίεω αυτός έν Πιτάνή συνεγε- 
νόμην (δήμου γάρ τούτου ήν), δς ξείνων πάντων μάλιστα ετίμα τε 
Σαμίους καί οί τφ πατρί έφη Σάμιον τούνομα τεθήναι, δτι οί ό 
πατήρ Λρχίης έν Σάμω άριστεύσας έτελεύτησε. τιμάν δέ Σαμίους 
έφη, διότι ταφήναί οί τόν πάππον δημοσίη ύπό Σαμίων. Λακεδαι-

56 μόνιοι δέ, ώς σφι τεσσεράκοντα εγεγόνεσαν ήμέραι πολιορκέουσι 
Σάμον ές τό πρόσω τε ουδέν προεκόπτετο των πρηγμάτων, άπαλ- 
λάσσοντο ές Πελοπόννησον, ώς δέ ό μ,αταιότερος λόγος ώρμηται, 
i λέγεται Πολυκράτεα έπιχώριον νόμισμα κόψαντα πολλόν μόλυ
βδου καταχρυσώσαντα δούναι σφι, τούς δέ δεςαμένους ούτω δή 
άπαλλάσσεσθαι. ταύτην πρώτην στρατιήν ές τήν Λσίην Λακεδαι
μόνιοι Δωριέες έποιήσαντο.

57 Οί δ’ έπί τόν Πολυκράτεα στρατευσάμενοι Σαμίων, έπεί οί 
Λακεδαιμόνιοι αυτούς άπολείπειν έμελλον, καί αυτοί άπέπλεον ές 
Σίφνον, χρημάτων γάρ έδέοντο, τα δέ των Σιφνίων πρήγματα 
ήκμαζε τούτον τον χρόνον, καί νησιωτέων μάλιστα έπλούτεον, άτε 
εόντων αυτοισι έν τή νήσω χρυσέων καί άργυρέων μετάλλων, ούτω
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» legmeggyőzőbb módon intézte hozzá e szavakat ; ő pedig azt fe
lelte, hogy mindaddig nem tér vissza Korinthosba, míg atyja 
életben van. Mikor a leány ezt megjelentette Periandrosnak, ez 
harmadszor is elküldte követét, hogy inkább maga megy Iverky- 
rába, s fölszólította fiát, hogy térjen vissza Korinthosba és vegye át 
az uralmat. Miután a fiú beleegyezett, Periandros Kerkyrába készü
lődött, fia pedig Korinthosba. De a kerkyraiak minderről értesül
vén, nehogy Periandros az ő földjükre jöjjön, megölték a fiút. 
Ezért akart Periandros bosszút állani a kerkyraiakon.

A lakedaimoniak nagy hadsereggel érkeztek Samosba és ostro- 54 
molili kezdték. Megrohanták a falat és fölmásztak a külvárosnak 
tengerre néző tornyára ; de maga Periandros nagy sereggel segít
ségre sietett és visszakergette őket. A felső toronynál, a hegy há
tán igen sok samosi rontott ki a zsoldosokkal, hogy a lakedaimo- 
niakkal összecsapjon ; de rövid idő múlva visszafutottak, mialatt 
amazok az üldözés alatt öldöetek.43 Ha már most ezek a lakedaimo- 55 
niak Archias és Lykopas példáját követték volna e napon, talán be
veszik Samost. Mert csak Archias és Lykopas nvomúlt be a mene
külő samosiakkal a falak közé, s miután elzárták mögöttük az utat, 
a samosiak városában megölettek. Egv másik Archiassal, ki Sa- 
miosnak fia és ezen Archiasnak unokája volt, magam is találkoztam 
Pitanében (mert e községben lakott),14 ki az összes idegenek közül 
a samosiakat tisztelte leginkább ; s szavai szerint azért nevez
ték atyját Samiosnak, mert atyja, Archias, Samosban hősi halállal 
múlt ki ; s azért tisztelte a samosiakat, mert azok közköltségen te
mették el az ő nagyatyját. A lakodeimoniak azonban, mivel negyven 56 
napi ostrom után semmivel sem haladt előre a dolog, visszatértek 
Peloponnesosba. Egy másik, kevésbbé alapos hír is kering, mely 
szerint Polykrates ólomból sok belföldi pénzt veretett, azt megara- 
nyoztatta s nekik adta ; azok pedig elfogadták, s így távoztak el. Ezl i 
az első hadjárat, melyet a lakedaimoni dórok Ázsia ellen indítottak. )

A samosiak azonban, kik Polykrates ellen hadakoztak volt, 57 
midőn a lakedaimoniak őket elhagyni készültek, maguk is Siph- 
nosba hajóztak, mert pénzre volt szükségük. A siphnosiak abban 
az időben virágzó állapotban voltak, a szigetlakok között a leggaz
dagabbak, mert a szigeten arany- és ezüstbányáik valáuak, úgy
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ώστε από τής δέκατης των γινομένων αύτόθεν '/ρημάτων θησαυ
ρός έν Δελφοΐσι άνακέεται όμοια τοίσι πλουσιωτάτοισι* αυτοί δέ 
τά γινόμενα τώ ένιαυτώ έκάστω χρήματα διενέμοντο. ότε ών 
εποιεύντο τον θησαυρόν, έχρεωντο τώ χρηστηρίω εί αυτοίσι τά 
παρεόντα αγαθά οίά τε έστί πολλόν χρόνον παραμένειν* ή δέ 
ΙΙυθίη εχρησέ σφι τάδε.

αλλΤ όταν έν Σίφνω πουτανήνα λευκά γένηται 
λεύκοφρύς τ ’ άγορη, τότε όή όεΤ φράό»χονος άνόρός 
φράσσασ^α·. ξυλινόν τε λό'/ον κήρυκά τ’ ερυθρόν.

τοίσι δέ Σιφνίοισι ήν τότε ή άγορή καί το πρυτανήιον ΙΙαρίω 
58 λίθοι ήσκημένα. τούτον τον χρησμόν ούκ οίοί τε ήσαν γνώναι 

ούτε τότε ευθύς ούτε των Σαμίων άπιγμένων. επείτε γάρ τάχιστα 
προς τήν Σίφνον προσΐσχον οί Σάμιοι, έπεμ,πον των νεώ/ μίαν 
πρέσβεας άγουσαν ές την πόλιν. το δέ παλαιόν άπασαι αί νέες 
ήσαν μιλτηλιφέες, καί ήν τούτο το ή ΙΙυθίη προηγόρευε τοίσι 
Σιφνίοισι, φυλάςασθαι τον ςύλινον λόχον κελεύουσα καί κήρυκα 
ερυθρόν, άπικόμενοι ών οί άγγελοι έδέοντο των Σιφνίων δέκα 
τάλαντά σφι χρήσαι· ου φασκόντων δέ χρήσειν των Σιφνίων 
αύτοισι οί Σάμιοι τούς χώρους αυτών έπόρθεον. πυθόμενοι δέ 
ευθύς ήκον οί Σίφνιοι βοηθέοντες καί συμβαλόντες αυτοίσι 
έσσώθησαν, καί αυτών πολλοί άπεκληίσθησαν τού άστεος υπό 
των Σαμίων* καί αυτούς μετά ταύτα εκατόν τάλαντα έπρηξαν. 

59παρά δέ Έρμιονέων νήσον αντί χρημάτων παρέλαβον Ύδρέην 
τήν επί II ελοπο ννήσω καί αυτήν Τροιζηνίοισι παρακατέθεντο* 
αυτοί δέ Κυδωνίην τήν εν Κρήτη έκτισαν, ούκ επί τούτο πλέοντες 
αλλά Ζακυνθίους έξελώντες εκ τής νήσου, έμειναν δ’ έν ταύτη 
καί ευδαιμόνησαν επ’ έτεα πέντε, ώστε τά. ίρά τά έν Κυδωνίη 
έόντα νύν ούτοί είσι οί ποιήσαντες [καί τον τής Δικτύνης νηόν], 
εκτω δέ έτεϊ Αΐγινήται αυτούς ναυμαχίη νικήσαντες ήνδραποδί- 
σαντο μετά Κρητών, καί τών νεών καπρίους εχουσέων τάς πρώρας 
ήκρωτηρίασαν καί ανέθεσαν ες το ίρόν τής Αθηναίης έν Αίγίνη. 
ταύτα δέ έποίησαν έγκοτον έχοντες Σαμίοισι Αΐγινήται' πρότεροι 
γάρ Σάμιοι έπ’ Αμφικράτεος βασιλεύοντος εν Σάμω στρατευσά- 
μενοι έπ’ Αίγιναν μεγάλα κακά έποίησαν Αίγινήτας καί έπαθον 

(ii)ύπ’ εκείνων, ή μέν αίτίη αύτη. εμήκυνα δέ περί Σαμίων
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jjogy az onnan nyert kincsek tiz.edébőj olyan fogadalmi ajándékot 
küldtek Delphoiba, mely a leggazdagabbakéval föléi·.45 Az évenként 
kiaknázott kincseket különben maguk közt osztották fel. Mikor 
kincstárukat építették, megkérdezték a jóshelyet, vájjon jelen jólé
tükben sokáig megmaradhatnak-e ; a Pythia pedig ezt a jósla
tot adta :

Majd ha fehér színt ölt Siphnosban az ősi tanácsház,
Úgyszintén a piacz: hamar álljon elő okos ember,
Hogy vöröses hírnök s fa-sereg ne garázdálkodjék.

A siphnosiak piacza és tanácsháza akkor párosi márványnyal 
volt díszítve. Ezt a jóslatot nem tudták megérteni, sem akkor 58 
mindjárt, sem pedig a samosiak megérkezése alkalmával. Mert mi- 
helvt a samosiak Siphnoshan kikötöttek, hajóik egyikén követeket 
köldöttek a városba. Összes hajóik régtől fogva vörösre voltak 
festve ; s ez vaia az, a mire a Pythia a siplinosiakat figyelmeztette, 
hogy őrizkedjenek a fa-seregtől és a vöröses hírnöktől. Megérkez
vén tehát a követek, kérték a siphnosiakat, hogy adjanak nekik 
kölcsön tiz talentumot ; de mivel a siphnosiak azt mondták, hogy 
nem kölcsönöznek, a samosiak elpusztították földjeiket. Mikor 
a siphnosiak ezt megtudták, rögtön elősiettek ; de az ütközetben 
megverettek és a samosiak sokakat elvágtak közülök a várostól ; 
mire azután száz talentumot csikartak ki tőlük. E pénzen a her- 59 
mionebeliektől megvásárolták Hydrea szigetét a Peloponnesos 
mellett és a troizeniek védelme alá helyezték ; maguk pedig Kydo- 
niát alapították Krétában, habár nem ezért hajóztak oda, hanem 
hogy a zakynthosiakat elűzzék a szigetről. Ott is maradtak és öt 
évig oly boldogul éltek, hogy a templomokat, a melyek most Ky- 
doniában vannak, ők építették (a többi között Diktyne templomát 
is).40 A hatodik évben azonban az aiginaiak a krétaiakkal együtt 
ogy tengeri csatában legyőzték és szolgaságba verték őket ; a hajó
orrokon levő vadkan-alakokat pedig levágták és Aiginában Athene 
templomában ajánlották fel. Ezt tették az aiginaiak haragjokban 
a samosiakkal ; mert a samosiak ezelőtt, mikor Amphikrates volt Sa
mos .királya, megtámadta az aiginaiakat és sok bajt okoztak nekik, 
de sokat is szenvedtek tőlük. Ez vaia tehát az ok. A samosiakról 60
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μάλλον, ότι σφι τρία εστί μέγιστα απάντων Ελλήνων έςεργα- 
σμένα, όρεός τε υψηλού ές πεντήκοντα καί εκατόν όργυιάς, τού
του όρυγμα κάτωθεν άρςάμενον, άμφίστομον το μέν μήκος τού 
δρύγματος επτά στάδιοί είστ, το δε ύψος καί εύρος όκτώ εκά- 
τερον σόδες, διά παντός δε αυτού άλλο όρυγμα είκοσίπηχυ βάθος 
δρώρυκται, τρίπουν δε το εύρος, δι’ ού το ύδωρ όχετευόμενον 
διά των σωλήνων παραγίνεται ές τήν πόλιν άγόμενον από μεγάλης 
πηγής, άρχιτέκτων δέ τού ορύγματος τούτου έγένετο Μεγαρεός 
Ευπαλίνος Ναυστρόιρου. τούτο μέν δή εν τών τριών έστι, δεύτερον 
δέ περί λιμένα χώμα εν θαλάσση, βάθος καί είκοσι δργυιέων 
μήκος δέ τού χώματος μέζον δύο σταδίων, τρίτον δέ σφι εςέρ- 
γασται νηός μέγιστος πάντων νηών τών ήυ.είς ίδμεν τού άρχι- 
τέκτων πρώτος έγένετο 'Ροΐκος Φιλέω επιχώριος, τούτων εΐνεκεν 
μάλλον τι περί Σαμίων έμήκυνα.

61 Καμβύση δέ τφ Κύρου χρονίζοντι περί Αίγυπτον καί παρα- 
φρονήσαντί έπανιστέαται άνδρες Μάγοι δύο άδελφεοί, τών τον 
ετερον καταλελοίπεε τών οίκίων μελεδωνόν ό Καμβύσης. ούτος 
δή ών οί έπανέστη μαθών τε τον Σμέρδιος θάνατον ώς κρύ- 
πτοιτο γενόμενος, καί ώς ολίγοι είησαν οί έπιστάμενοι αυτόν 
Ιίερσέων, οί δέ πολλοί περιεόντα μιν είδείησαν. προς ταύτα βου- 
λεύσας τάδε επεχείρησε τοισι βασιληίοισι. ήν οί άδελφεός, τον 
είπά οί συνεπαναστήναι, οίκώς μάλιστα το είδος Σμέρδι τώ 
Κύρου, τον ό Καμβύσης εόντα εωυτού άδελφεόν άπέκτεινε. ήν 
τε δή όμοιος είδος τώ Σμέρδι, καί δή καί ούνομα τώυτό είχε 
Σμέρδιν. τούτον τον άνδρα άναγνώσας ό Μάγος Ιΐατιζείθης ούς
οί αυτός πάντα διαπρήςει, είσε άγων ες τον βασιλήιον θρόνον, 
ποιήσας δέ τούτο κήρυκας τή τε άλλη διέπεμπε καί δή καί ες 
Αίγυπτον προερέοντα τώ στρατφ ώς Σμέρδιος τού Κύρου άκου- 

62 στέα είη τού λοιπού άλλ’ ου Καμβύσεω. οί τε δή ών άλλοι 
κήρυκες προηγόρευον ταύτα καί δή καί ό επ’ Αίγυπτον ταχθείς 
(εύρισκε γάρ Καμβύσεα καί τον στρατόν εόντα τής Συρίης εν 
Άγβατάνοισι), προηγόρευε στάς ες μέσον τα εντεταλμένα εκ 
τού Μάγου. Καμβύσης δέ άκούσας ταύτα έκ τού κήρυκος καί 
ελπίσας μιν λέγειν άληθέα αυτός τε προδεδόσθαι έκ Πρηςά- 
σπεος (πεμφθέντα γάρ αυτόν ώς άποκτενέοντα Σμέρδιν ού ποιή- 
σαι ταύτα), βλέψας ές τόν Ιίρηςάσπεα είπε «Πρήςασπες, ούτω 
μοι διεπρήςαο τό τοι προσέθηκα πρήγμα;» ό δέ είπε «ώ δέ
σποτα, ούκ εστι ταύτα. άληθέα, οκιος κοτέ σοί Σμέρδις άθελφεός



valamivel tovább beszéltem, mert az összes görög művek közűi 
ők építették a bárom legnagyobbat ; u. i. egy százötven ölnvi ma
gas begy alatt egy kettősnyílású alagutat ástak, melynek bosszúsága 
bét stádium, magassága és szélessége pedig -egyaránt nyolez láb.
Az egész alaguton át egy másik, húsz rőt mélységű és három lábnyi 
széles árok van vezetve, a melyen át egy nagy forrásból csatorna által 
levezetett víz folyik a városba. Ezen alagútnak építője a megarai 
Eupalinos, Naustropbos fia.47 Ez az egyik a három mű közűi. A mii-' 
sodile a tengerparti töltés, melynek mélysége húsz öl ; a töltés
nek bosszúsága pedig több, mint két stadium. A harmadik mű az 
összes templomok közül a legnagyobb, a hányat csak láttam. Első 
építője egy belföldi volt, Rhoikos, Philasnak fia.4'' Ezek miatt be
széltem valamivel tovább a samosiakról.

Mialatt Kambvses, Kvrosnak fia, Egyiptomban időzött és ni 
eszelősködött, fellázadt ellene két mágus-testvér, a kiknek egyikére 
Kambyses házának ügyeit bízta.1” Ez pedig azért lázadt föl, mert 
észrevette, hogy Smerdisnek halálát titkolják, s csak kevesen tud
ják a dolgot a perzsák közűi ; míg a többiek azt hiszik, hogy él. 
Ezért a következő terv alapján tört a királyságra. Vo't neki egy 
testvére, a ki — mint mondám — vele együtt lázadt föl, s nagyon 
hasonlított Smerdisre, Kyros fiára, a kit Kambyses, bár édes test
vére volt, megöletett. De nemcsak hasonlított Smerdisliez, hanem 
még a neve is Smerdis volt. Ezt az embert rábeszélte a mágus Pati- 
zeithes, hogy mindent keresztülvisz érdekében ; fogta és ráültette 
a királyi trónra. E tette után másüvé, valamint Egyiptomba is kö
vetet küldött, és kihirdette a sereg előtt, hogy ezentúl Smerdisnek, 
Kyros fiának kell engedelmeskedni, nem pedig Kambysesnek.
A többi követ tehát ezt kihirdette, valamint az Egyiptomba 0 2  

küldött is (a ki Kambysest és a hadsereget Syriának Agbatana 
nevű városában találta), a mint a középre állt és a mágusnak pa
rancsát kijelentette. Mikor Kambyses a hírnök szavait meghallotta, 
azt hitte, hogy igazat beszél és hogy Prexaspes elárulta őt, mert azt 
küldötte el, hogy Smerdist megölje, de úgy látszott, hogy nem tel
jesítette parancsát ; Prexaspeshez fordúít tehát és így szólt : «Pre
xaspes, vájjon úgy végezted el a dolgot, a mint én meghagytam ? »
<) pedig feleié : «Oh uram, az nem igaz, hogy a te Smerdis testvéred
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ό σός έπανέστηκε, ουδέ δκως τι ές εκείνου του άνδρός νείκός 
τοι εσται ή μέγα ή ο μικρόν εγώ γάρ αυτός, ποιήσας τά σό με 
έκέλευες, έθαψα, μιν χερσί τήσι έμεωτού. εί μέν νυν οί τεθνε- 
ώτες άνεστάσι, προοδέκεό τοι και Αστυάγεα τον Μήδον έπανα- 
στήσεσθαι* εί δ’ έστι ώσπερ προ του, ού μή τί τοι εκ γε εκείνου 
νεώτερον άναβλάστη. νυν ών μοι δοκέει μεταδιώςαντας τον κήρυκα 
έξετάζειν είρωτεύντας παρ’ δτευ ήκων προαγορεόει ήμΐν Σμέρδιος 
βασιλέος άκοόειν.» ταύτα εΐπαντος ΙΙρηςάσπεος, ήρεσε γάρ Καμ- 
βόση, αύτίκα μεταδίωκτος γενόμενος ό κήρυς ήκε' άπιγμενον 
δέ μιν εϊρετο ό ΙΙρηςάσπης τάδε, «ώνθρωπε, φής γάρ ήκειν 

GH παρά Σμέρδιος του Κόρου άγγελος· νυν ών εϊπας τήν άληθείην 
άπιθι χαίρων, κότερα αυτός τοι Σμέρδις φαινόμενος ες δψιν 
ένετέλλετο ταϋτα, ή τών τις εκείνου υπηρετέων;» ό δέ είπε «εγώ 
Σμέρδιν μέν τον Κόρου, ες δτευ βασιλεύς Καμβόσης η λα σε ές 
Αίγυπτον, ούκω δπωπα.· ό δέ μοι Μάγος, τον Καμβόσης επίτρο
πον τών οικιών άπέδεςε, ούτος ταύτα ένετείλατο, φας Σμέρδιν 
τον Κόρου είναι τον ταύτα έπιθέμενον είπαι προς όμέας.» ό μέν 
δή αφι έλεγε ούδέν έπικατεψευσμένος, Καμβόσης δέ είπε «Πρή- 
ςασπες, σύ μέν οία άνήρ αγαθός ποιήσας τό κελευόμενον αίτίην 
έκπέφευγας· εμοί δέ τίς αν εΐη άνήρ Περσέων ό επανεστεώς, 
έπιβατεύων τού Σμέρδιος ουνόματος;» ό δέ είπε «εγώ μοι δοκέω 
συνιέναι τό γεγονός τούτο, ώ βασιλεύ" οί Μάγοι εισί τοι οι επα- 
νεστεώτες, τόν τε ελιπες μελεδωνόν τών οίκίων, ίΐατιζείθης, και 

υιό τούτου άδελφεός Σμέρδις.» ενθαύτα άκούσαντα Καμβόσεα τό 
Σμέρδιος ούνομα έτυψε ή άληθείη τών τε λόγων καί τού ενυ
πνίου' ός εδόκεε έν τώ υπνφ άγγεΐλαί τινά οί ώς Σμέρδις ιζό- 
μενος ες τόν βασιλήιον θρόνον ψαύσειε τή κεφαλή τού ουρανού, 
μαθών δέ ώς μάτην άπολωλεκώς εΐη τόν άδελφεόν, άπέκλαιε 
Σμέρδιν. άποκλαόσας δέ καί περιημεκτήσας τή άπάση συμφορή 
άναθρώσκει επί τόν "ίππον, εν vói.) έχων τήν ταχίστην ές Σούσα 
στρατεύεσθαι επί τόν Μάγον, καί οί άναθρώσκοντι επί τόν 
ίππον τού κολεού τού ςίφεος ό μύκης άποπίπτει, γυμνωθέν δε 
τό ςίφος παίει τόν μηρόν, τρωματισθείς δέ κατά τούτο τή αυτός 
πρότερον τόν τών Αιγυπτίων θεόν Απιν έπληςε, ώς οί καιρίη 
έ'δοξε τετύφθαι, εϊρετο ό Καμβόσης δ τι τή πόλι ουνομα εΐη. 
οί δ; είπαν δτι Άγβάτανα. τώ δέ "ετι πρότερον έκέχρηστο
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I valaha ellened föllázadna, nem lesz is neked azzal az emberrel 
I sem kicsiny, sem nagy viszálykodásod ; mert én magam tettem meg 

azt, a mit meghagytál, és a magam kezeivel temettem el. Ha már 
-1 most a halottak föltámadnak, akkor elvárhatod, hogy a méd 

Astyages is föl fog támadni ; de ka úgy lesz, mint ezelőtt, akkor 
■ ő sem fogja zavarni uralmadat. Tanácsom tehát most az, hogy ve 

gyük a hírnököt üldözőbe és kérdésekkel kutassuk ki, kinek 
4 a parancsára hirdeti azt, hogy Smerdis királynak engedelmesked

jünk.» Prexaspesnek e szavai megtetszettek Kambysesnek. és rög- (>3 
í utána iramodtak az odajött hírnöknek. Mikor visszahozták,
I így kérdezte ki Prexaspes : «Ember, te azt mondod, hogy Kyros 

fiának, Smerdisnek követeként jösz ; de most mondd meg az igazát 
I és azután baj nélkül elmehetsz : vájjon maga Smerdis jelent meg 
I  előtted és ő parancsolta meg ezt, avagy valamelyik szolgája ? » 

Erre ő így felelt: «En Kyrosnak fiát, Smerdisi, mióta Kambyses 
király Egyiptomba tört, nem láttam; hanem a mágus, a kit Kam- 

t byses házának gondozójává tett, az adta e parancsot, s azt mondta, 
j hogy Kyros fiának, Smerdisnek rendeletéből mondja azt nekünk.»
* a követ e szavakkal csak a tiszta valót mondotta, mire Kam- 
! byses így szólt: «Prexaspes, te becsületes emberként teljesítetted 

parancsomat és nincs bűnőd. De ki lehet az a perzsa, a ki Smer
dis nevére támaszkodva szítja a lázadást ? » Ez azután feleié ί 
«Azt hiszem, hogy kitalálom az egész dolgot, óh király ; a mágusok 
a lázadók : Patizeithes, a kit házad gondozájáúl hagytál otthon, 
meg a testvére. Smerdis. » Mikor Kambyses a Smerdis nevét meg- öt- 
hallotta, megdöbbentette a szavak és az álomlátás igazsága ; álmá
ban úgy tűnt föl neki, azt jelentette valaki, hogy Smerdis a királyi 
trónon ül, s fejével az eget érinti ; s belátván, hogy hiába fosz
totta meg testvérét életétől, megsiratta Smerdisi. Mikor kisírta 
magát és a szerencsétlenségen jajveszékelt, lóra ugrott, mert 
szándéka volt mielőbb Susába vezetni hadát a mágus ellen. Mi
közben a lóra ugrik, kardhüvelyének a szíja leesik, a meztelen 
kard ezombján megüti, s ott kap sebet, a hol azelőtt Apist, az 
egyiptomiak istenét meg szúrta ; minthogy pedig halálosnak 
érezte sebét, azt kérdezte Kambyses, mi a városnak a neve ; mire 
azt a feleletet kapta, hogy Agbatana.50 De már előbb azt a jóslatot
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έκ Μουεούς πόλιος έν Αγβατάνοισι τελευτήσειν τον βίον. ό μέν 
δή εν τοΐσι Μηδικοίσι Αγβατάνοισι έδόκεε τελευτήσει·; γηραιός, 
έν τοίσί οί ήν τά πάντα πρήγματα- το δε χρηστήριον έν τοίσι 
έν Συρίή Αγβατάνοισι ελεγε άρα. καί δή ώς τότε έπεφόμενος 
έπόθετο τής πόλ’.ος το ούνομα, υπό τής συμφορής τής τε εκ 
τού Μάγου έκπεπληγμενος καί τού τρώματος έσωφρόνησε, συλ
λαβών δε το θεοπρόπιον είπε «ένθαύτα Καμβύσεα τον Κόρου 

65έστί πεπρωμενον τελευτάν.» τότε μεν τοσαύτα. ημερ^σι δε ύστε
ρον ώς είκοσι μεταπεμψάμενος Περσέων των παρεόντων τούς 
λογ'.μωτάτους ε'λεγέ σφι τάδε, «ω Πέρσαι, καταλελάβηκε με, 
το πάντων μάλ’.στα εκρυπτον πρηγμάτων, τούτο ές ύμ,εας έκφή- 
ναι. έγώ γάρ έών έκ Αίγόπτω είδον οψιν έν τώ υπνψ, την 
μηδαμά όφελον ίδεΐν. έδόκεον δέ μο'. άγγελον έλθόντα ές οίκου 
άγγελλε ív ώς Σμέρδις ίζόμ,ενος ές τον βασιλήιον θρόνον ψαύσειε 
τή κεφαλή τού ουρανού, δείσας δε μη άπαιρεθεω τήν αρχήν 
προς τού άδελφεού, έποίησα ταχύτερα η σοφώτερα' έν τή γάρ 
άνθρωπηίή φόσι ούκ ένήν άρα το μέλλον γίνεσθαι άποτράπειν, 
έγώ δε ό μ.άτα.'.ος ΙΙρηςάσπεα αποπέμπω ές Σούσα άποκτενέοντα 
Σμερδιν. έξεργασθέντος δε κακού τοσούτου άδεώς διαιτώμην, 
ουδαμά έπιλεξά μένος μή κοτέ τις μο; Σμέρδ'.ος ύπαραιρημενου 
άλλος έπανασταίη άνθρωπον;, παντός δέ τού μέλλοντος έ'σεσθαι 
άμαρτών άδελφεοκτόνος τε ουδέν δέον γέγονα καί τής βασι- 
ληίης ουδέν ήσσον έστέρημαι" Σμέρδ'.ς γάρ δή ήν ό Μάγος τόν 
μοι ο δαίμ,ων προέφαινε έν τή όψι έπαναστήσεσθαι. το μέν δή 
εργον έςέργασταί μοι, καί Σμέρδιν τον Κόρου μηκέτι ύμίν έόντα 
λογίζεσθε’ οί δέ υμίν Μάγοι κρατέουσι των βασιληίων, τον τε 
ελιπον έπίτροπον των οίκίων καί ό έκείνου άδελφεός Σμέρδις. 
τον μέν νυν μάλιστα χρήν έμεύ αισχρά προς τών Μάγων πε- 
πο νθότος τιμωρέειν έμοί, ουτος μέν άνοσίω μόρφ τετελεότηκε 
υπό τών έωυτού οίκηιοτάτων τούτου δέ μηκέτι έόντος, δεύ
τερα τών λοιπών υμίν ώ Πέρσαι γίνεται μοι αναγκαιότατο·; 
έντέλλεσθαι τά θέλω μοι γενέσθαι τελευτών τον βίον. καί δή 
ύμίν τάδε επισκήπτω θεούς τούς βασιληίους έπικαλεων καί 
πάσι ύμίν καί μάλιστα Άχαιμενιδέων τοΐσι παρεούσι, μή 
περιιδειν τήν ήγεμονίην αύτις ές Μήδους περιελθούσαν, άλλ’ 
είτε δόλφ εχουσι αυτήν κτησάμενοι, δόλφ άπαιρεθήναι ύπό 
ύμέων, είτε καί σθένεΐ τεω κατεργασάμενοι, σθένεϊ κατά 
το καρτεράν άνασώσασθαι. καί ταύτα μέν ποιεύσι ύμίν γή τε



kapta Buto városából, hogy Agbatanában fog meghalni. Akkor azt 
hitte, hogy majd öreg korában, a méd Agbatanában éri a halál, 
a hol összes ügyeit intézte vaia ; a jóslat azonban a syriai Agbata- 
nát értette. Midőn tehát akkor kérdésére megtudta a városnak 
nevét, s a mágustól eredő csapástól meg a sebtől megrendülvén 
eszére tért, felfogta a jóslat értelmét és így szólt : «A sorsnak aka
rata az, hogy Kambyses, Kyrosnak fia, itt haljon meg. » Akkor csak 
ennyit mondott ; de vagy húsz nappal később összegyűjtötte az 
ott levő perzsák legtekintélyesebb embereit és így szólt hozzájuk :
« A sors kényszerít, óh perzsák, hogy a mit leginkább titkoltam, azt 
fölfedjem előttetek. Egyiptomban u. i. egy álmot láttam, melyet, 
sohasem kellett volna látnom ; úgy tűnt fel nekem, mintha egy 
követ jött volna hazulról megjelenteni, hogy Smerdis a királyi tró
non ülve fejével az eget érinti. Félelmemben, hogy testvérem el
rabolja tőlem az uralmat, inkább elhamarkodva cselekedtem, mint 
okosan. Mert az emberi természetnek nincs hatalmában megvál
toztatni, ji_minek meg kell történni. Én ostoba tehát elküldöm 
IYexaspest Susába, hogy ölje meg Smerdisi ; s ezen gonosz tett 
végrehajtása után félelem nélkül éltem, s nem gondoltam arra. 
hogy ha Smerdisi félretoltam, valaha egy más ember is föllázad
hatna. így a jövendőben teljesen megcsalatkozva, testvérgyilkos 
lettem, bár nem volt rá szükség, s a királyságot mégis ép úgy el
vesztettem. Mert a mágus Smerdis vaia az, a kit az isten látomá
somban lázadóként mutatott be. A dolgot tehát már elkövettem, 
s ti tudjátok meg, hogy Smerdis, a Kyros fia, már nem él, hanem 
a mágusok a királyság urai, az, a kit házam gondozójáúl hagytam 
ott, és testvére, Smerdis. A kinek pedig most leginkább segítsé
gemre kellene jönnie, midőn ily gyalázatot szenvedek a mágusok
tól, azt a legistentelenebb módon ölte meg legközelebbi rokona. 
De minthogy már nem él, a jövőre nézve nektek kötelességem 
meghagyni, óh perzsák, akaratomat halálom után. S a királyok 
isteneire intelek mindannyiatokat, de különösen a jelenlevő achai- 
menidákat, hogy ne engedjétek a kormányt ismét a médekre át- 
szállani, hanem akár csellel kerítenék azt magukhoz, csellel vegyé
tek azt vissza ; akár erőszakkal csikarnák ki, erőszakkal ragadjátok 
azt vissza, összeszedve minden erőtöket. Ha így jártok el, hozza
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καρπόν έκφέροι καί γυναίκες τε καί ποΐμναι τίκτοιεν, εούσι ές 
τον απαντα χρόνον ελευθέροισι’ μή δέ άνασωσαμένοισι τήν αρχήν 
μηδ’ επιχειρήσασι άνασώζειν τα εναντία τουτοισι άρώμαι όμΐν 
γενέσθαι, καί προς Su τουτοισι το τέλος Περσέων έκαστοι έπι- 
γενέσθαι οίον εμοί επιγέγονε.» άμα τε εϊπας ταύτα ό Καμβύσης 
άπέκλαιε πάσαν τήν εωυτοδ πρήςιν.

,i(i Πέρσαι δε ώς τον βασιλέα είδον άνακλαόσαντα πάντες τά 
τε εσθήτος έχόμενα είχον, ταύτα κατηρείκοντο καί οίμωγή άφθόνι.ι 
διεχρέωντο. μετά δε ταυτα ώς έσφακέλισέ τε το ΰστέον καί ό 
μηρός τάχιστα έσάπη, άπηνεικε Καμβόσεα τον Κόρου, βασιλεό- 
σαντα μέν τα πάντα επτά ετεα καί πέντε μήνας, άπαιδα δε το 
παράπαν έόντα ερσενος καί θήλεος γόνου. Ιίερσέων δέ ποίσι πα- 
ρεουσι άπιστίη πολλή υπεκέχυτο τούς Μάγους Ιχειν τά πρήγματα, 
άλλ* ήπιστέατο επί διαβολή είπείν Καμβόσεα τά είπε περί τού 
Σμέρδιος θανάτου, Τνα οί έκπολεμωθή παν το Περσικόν, ούτοι μέν 
νυν ήπιστέατο Σμέρδιν τον Κόρου βασιλέα ένεστεώτα δεινώς γάρ 
καί ό Πρηςάσπης εςαρνος ήν μή μεν άποκτείναι Σμέρδιν ου γάρ 
ήν οί ασφαλές Καμβόσεω τετελευτηκότος φάναι τον Κόρου υιόν 
άπολωλεκένα ι αυτοχε ιρίη.

«7 Ό δε δή Μάγος τελευτήσαντος Καμβόσεω άδεώς εβασί- 
λευσε, έπιβατευων τού ομωνύμου Σμέρδιος τού Κόρου, μήνας 
επτά τούς επίλοιπους Καμβόστ, ές τά οκτώ ετεα τής πληρώσιος* 
εν τοίσι άπεδέςατο ες τούς υπηκόους πάντας ευεργεσίας μεγά- 
λας, ώστε άποθανόντος αυτού πόθον Ιχειν πάντας τούς εν τή 
Λσίη πάρες αυτών Περσέων. διαπέμψας γάρ ό Μάγος ες παν 
έθνος τών ήρχε, προείπε άτελείην είναι στρατηίης καί φόρου 
επ’ ετεα τρία, προείπε μεν δή τούτα αυτίκα ενιστάμενος ές τήν 
αρχήν, όγδόφ δέ μηνί εγένετο κατάδηλος δς ήν τρόποι 
τοιι])δε. ’Οτάνης ήν Φαρνάσπεω μεν παίς, γένεί δε καί 
χρήμασι ομοιος τώ πρώτοι Περσέων. ούτος ό ( Κάνης πρώτο: 
ΰτώπτευσε τον Μάγον ώς ούκ είή ό Κόρου Σμέρδις άλλ 
δς περ ήν, τήδε συμβαλλόμενος, οτι τε ούκ εςεφοίτα εκ τής 
άκροπόλιος καί οτι ούκ έκάλεε ές οψιν έοιυτώ ούδένα τον, 
λογίμων Περσέων ΰποπτεύσας δέ μιν έποίεε τάδε, εσχ: 
αυτού Καμβόσης θυγατέρα, τή ούνομα ήν Φαιδόμη' τήν 
αυτήν δή ταότην είχε τότε ό Μάγος καί ταότη τε συνοί· 
κεε καί τήσι αλλησι πάσησι τήσι τού Καμβόσεω γυναιςί.



HERODOTOS. ΙΠ . KÖNYV 65—68. FEJEZET. 367

meg nektek a föld termését, legyenek feleségeitek és nyájaitok 
termékenyek, magatok pedig örök időkig szabadok. Ha azonban 
nem ragadjátok vissza az uralmat, és nem is kisérlítek meg vissza
ragadni, adja az ég, hogy ellenkezőkép járjatok, s azonfelül 
olyan halál érjen minden perzsát, a milyen engemet ért. » E szavak 
után Kambyses siratta a maga sorsát.

A mint a perzsák királyukat sírni látták, mindannyian tépdes- 66 
ték ruháikat, a mi rajtuk volt, és rettenetes jajkiáltásokra fakadtak. 
Midőn aztán a csontot a szu támadta meg és a czomb gyorsan 
gennyedni kezdett, Kambyses, Kyrosnak fia, összesen hét évi és öt 
havi uralkodás után meghalt,51 egvátalán sem férfi- sem nőgyerme- 
ket nem hagyva maga után hátra. A jelenlevő perzsák azonban 
semmikép sem akarták hinni, hogy a mágusok bírják a hatalmat ; 
úgy vélekedtek, hogy Kambyses rosszakaratból mondta, a mit 
Smerdis haláláról beszélt, csak hogy az egész perzsa népet össze
veszítse. Azt hitték, hogy Smerdis, a Kyrosnak fia, lépett föl kirá
lyul ; mert Prexaspes is erősen tagadta, hogy ő Smerdisi megölte 
volna. Veszedelmes lett volna rá nézve Kambyses halála után be
vallani, hogy Kyrosnak fiát saját kezével ölte meg.

Kambyses halála után a mágus a Smerdis névre támaszkodva, 67 
félelem nélkül uralkodott hét hónapig, a mi Kambysesnek a nyolcz 
év betöltéséhez hiányzott. Ez idő alatt minden alattvalóját nagy 
jótéteményekkel halmozta el, úgy hogy halála után a perzsáik ki
vételével mindenki visszakívánta Ázsiában. Mert a mágus minden 
uralma alatt álló néphez azt a rendeletét bocsátotta ki, hogy három 
évre föl vannak mentve a katonáskodástól és az adótól. Ezt a reu- 68 
deleiét mindjárt trónraléptekor kihirdette ; de a nvolczadik hó
napban a következő módon ismertek rá : Otanes, Pharnaspes fia, 
mind származására, mind vagyonára egyik legelső embere volt 
a perzsáiknak.52 Ez az Otanes vette először gyanúba a mágust, hogy 
nem Smerdis, Kyrosnak fia, hanem az, a ki valóban volt ; s ezt on
nan következtette, hogy nem járt ki a várból és senkit sem hiva
tott maga elé a tekintélyes perzsák közül. Gyanúja miatt tehát 
következőkép járt el : volt neki egy Phaidyme nevű leánya, a ki 
Kambyses feleségei közé tartozott ; ugyanez akkor a mágusé 
volt, a ki úgy élt vele, mint Kambyses többi asszonyával.53
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πέμπων δ ή ών ό Ότάνης παρά ταύτην τήν θυγατέρα έπυνθά- 
νετο παρ’ δτεω ανθρώπων κοιμφτο, είτε μετά Σμέρδιος τοό 
Κύροο είτε μετά άλλου τευ. ή δέ οί άντέπεμπε φαμένη ου 
γινώσκειν ούτε γάρ τον Κόρου Σμέρδιν ίδέσθαι οδδαμά ούτε 
δστις είή ό συνοικέων αυτή είδέναι. έπεμπε δεύτερα, ό Ότάνης 
λέγων «εί μή αυτή Σμέρβ'.ν τον Κόρου γινώσχεις, σύ δέ παρά 
Aτόσσης πύθευ δτειρ τούτο) συνοικέει αυτή τε εκείνη καί σύ· 
πάντως γάρ δή κου τόν γε έωυτής άδελφεόν γινώσκει». άντιπέμ- 
πει προς ταότα ή θυγάτηρ «ούτε Άτόσση δύναμαι ές λόγους 
έλθεΐν ούτε άλλην ουδεμίαν ίδέσθαι τών συγκατημενέων γυναι
κών. επείτε γάρ τάχιστα ουτος ώνθρωπος, δστις κοτέ έστί, παρέ-

6!)λαβε την βασιληίην. διέσπειρε ήμέας άλλην άλλη τάζας». άκοό- 
οντι δέ ταότα τψ Ότάνη μάλλον κατεφαίνετο το πρήγμα. τρίτην 
δέ άγγελίην έσπέμπει παρ’ αυτήν λέγουσαν ταότα. «ώ θύγατερ, 
δει σε γεγονυϊαν ευ κίνδυνον άναλαβέσθαι τον άν ό πατήρ ΰπο- 
δύνειν κελεύη. εί γάρ δή μή έστι ό Κόρου Σμέρδις άλλα τον 
καταδοκέω εγώ, ουτοι μιν σοί τε συγκοιμώμενον καί το ΙΙερ- 
σέων κράτος έ'χοντα δει χαίροντα άπαλλάσσειν, άλλα δούναι 
δίκην, νυν ών ποίησαν τάδε έπεάν σοί συνεύδη καί μάθης 
αυτόν κατυπνωμένον άφασον αυτού τα ώτα· καί ήν μέν φαίνη- 
ται έχων ώτα, νόμιζε σεωυτήν Σμέρδι τώ Κόρου συνοικέειν, 
ήν δέ μή έχων, σύ δέ τώ Μ άγιο Σμέρδι.» άντιπέμπει προς 
ταότα ή Φαιδύμη φαμένη κινδυνεόσειν μεγάλως, ήν ποιέη ταότα’ 
εί γάρ δή μή τυγχάνει τα ώτα έχων, έπίλαμπτος δέ άφάσσουσα 
έσται, εϋ είδέναι ώς άιστώσει μιν. δμως μέντοι ποιήσειν ταότα. 
ή μέν δή ΰπεδέςατο ταότα τφ πατρί κατεργάσεσθαι’ τοό δέ 
Μάγου τούτου τοό Σμέρδιος Κόρος ό Καμβύσειυ άρχων τά ώτα 
άπέταμε επ’ αιτίη δή τινι οΰ σμικρή. ή ών δή Φαιδύμη αυτή, 
ή τοό Ότάνεω θυγάτηρ, πάντα έπιτελέουσα τά όπεδέςατο τώ 
πατρί, έπείτε αυτής μέρος έγίνετο της άπίςιος παρά τόν Μάγον 
(έν περιτροπή γάρ δή αί γυναίκες φοιτέουσι τοισι ΙΙέρσησι), 
έλθοόσα παρ’ αυτόν ηυδε, υπνωμένου δέ καρτερώς τοό Μάγου 
ήφασε τά ώτα. μαθοόσα δέ οΰ χαλεπώς άλλ’ ευπετέως ουκ 
έχοντα τόν άνδρα ώτα, ώς ήμέρη τάχιστα εγεγόνεε, πέμψασα 
έσήμηνε τώ πατρί τά γενόμενα.

70 Ό δέ Ότάνης παραλαβών Ασπαθίνην καί Γοβρύην Περσέων 
τε πρώτους εόντας καί έωυτώ έπιτηδεοτάτους ές πίστιν, άπηγήσατο 
παν τό πρήγμα’ οί δέ καί αυτοί άρα ΰπώπτευον ουτω τούτο έχειν



Otanes tellát elküldött ehhez a leányához megtudakolni, hogy mi
féle emberrel alszik, vájjon Kyrosnak Smerdisével-e vagy mással.
Ő pedig azt izente vissza, hogy nem ismeri ; mert sohasem látta 
Kyrosnak Smerdisét, és így nem tudja, hogy ki lakik vele. Otanes 
másodszor ezt izente követével: «Ha te magad nem ismered Ky
rosnak Smerdisét, kérdezd meg Atossától, hogy ki az, a kivel ő is, 
meg te is együtt laktok ; mert ő okvetetlenííl ismerni fogja testvé
rét. » Erre visszaizen a leány: «Sem Atossával nem jöhetek össze, o<i 
sem más asszonynyal, a kikkel együtt lakom ; mert mihelyt ez az 
ember, bárki legyen is ő, a királyságot átvette, mindegyikünket 
elkülönített egymástól.» Otanes előtt ennek hallatára még világo
sabb lett a dolog ; harmadszor is elküldte követét leányához e sza
vakkal : «Minthogy előkelő származású vagy, magadra kell vállal
nod a veszedelmet, melyet atyád ró reád. Mert ha nem Kyrosnak 
Smerdise az, hanem a kit én gyanítok, akkor nem viszi el szárazon, 
hogy veled alszik és a perzsák hatalmát bitorolja, hanem meglakol 
érte. Tégy most tehát a következőképen : ha majd veled fekszik és 
észreveszed, hogy elaludt, tapintsd meg a fülét, s ha bitód, hogy 
van füle, tudd meg, hogy Kyrosnak Smerdisével lakói együtt ; de 
ha nincs, akkor a mágus Smerdis a lakótársad.» Phaidyme vi
szonválaszában azt mondá, hogy nagy veszedelemnek teszi ki 
magát, ha engedelmeskedik ; mert ha nem találna füle lenni és 
észreveszi, hogy megtapintotta, bizonyos, hogy megöli ; mind
azonáltal meg fogja tenni, s megígérte atyjának, hogy a dolgot 
végrehajtja. Ennek a Smerdis mágusnak Kyros, Kambyses fia, 
mint király nem valami kis okból vágatta le fülét. Ez a Phaidyme, 
Otanes leánya, tehát mindent lígy tett, a mint atyjának megígérte; 
s mikor ő reá került a sor, hogy a mágushoz menjen, (mert 
a perzsákhoz fölváltva járnak az asszonyok), odament és mellette 
aludott; s midőn a mágus mély álomba merült, megtapintotta 
a fülét. így azután könnyű szerrel rájött, hogy a férfinak nincsenek 
fülei ; s mihelyt nappalodott, követével megjelentette a dolgot 
atyjának.

Otanes magához híván Aspathinest és Gobyrast, kik előkelő 7 0  

perzsa férfiak és hozzá igen hívek valának, elmondta nekik az 
egész dolgot ; ők is gyanakodtak, hogy ez a való, és meghallgatván
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άνενείκαντος δέ τού Ότάνεω τούς λόγους έδέξαντο. καί 
ε'δοξέ σφι έκαστον άνδρα Περσιών προσεταιρίσασθαι τούτον 
οτεφ πιστεύει μάλιστα. Ότάνης μεν νυν έσάγεται Ίνταφρενεα, 
Γοβρύης δέ Μεγάβυζον, Άσπαθίνης δε 'Γδάρνεα. γεγονότων 
δε τούτων εξ, παραγίνεται ές τά Σούσα Δαρείος ό 'Γστά- 
σπεος εκ Περσεων ήκων τούτων γάρ δή ήν οί ό πατήρ 
ύπαρχος, επεί ών ούτος άπίκετο, τοίσι εξ των Περσεων Ιδοξε 

71 καί Δαρεΐον προσεταιρίσασθαι. συνελθόντες δέ ούτοι έόντες 
επτά έδίδοσαν σφίσι πίστις καί λόγους, έπείτε δέ ές Δα- 
ρεΐον άπίκετο γνώμην άποφαίνεσθαι, ε'λεγέ σφι τάδε, «εγώ 
ταύτα έδόκεον μέν αυτός μούνος έπίστασθαι, δτι τε ό Μάγος 
ε’ίη ό βασιλεύιυν καί Σμέρδις ό Κύρου τετελεότηκε- καί αυτού 
τούτου εινεκεν ήκω σπουδή ως συστήσων επί τώ Μάγοι θά
νατον. έπείτε δέ συνήνεικε ώστε καί όμεας είδέναι καί 
μή μούνον εμέ, ποιέειν αύτίκα μοι δοκέει καί μή ύπερβάλ- 
λεσθαι- ου γάρ άμε ivo ν.» είπε προς ταύτα ό Ότάνης «ώ παι 
Γστάσπεος, εις τε πατρός αγαθού καί έκφαίνειν οΐκας σεωυτόν 
έόντα τού πατρός ούδέν ήσσω’ τήν μέντοι έπιχείρησιν ταύτην 
μή ούτω συντάχυνε άβούλως, άλλ’ επί τό αοφρονέστερον αυτήν 
λάμβανε- δει γάρ πλεύνας γενομένους ούτω επιχειρεειν». λέγε: 
προς ταύτα Δαρείος «άνδρες οί παρεόντες, τρόπφ τώ είρημένφ 
έξ Ότάνεω εί χρήσεσθε, έπίστασθε δτι άπολέεσθε κάκιστα- 
έξοίσει γάρ τις πρός τον Μάγον, ίδίή περιβαλλόμενος εωυτφ 
κέρδεα. μάλιστα μέν νυν ώφείλετε επ’ όμέων αυτών βαλλόμενοι 
ποιεειν ταύτα· έπείτε δέ ΰμΐν άναφέρειν ές πλεύνας έδόκεε καί 
έμοί όπερέθεσθε, ή ποιέωμεν σήμερον, ή ιστέ ΰχΐν δτι, ήν 
υπερπέση ή νύν ήμερη, ώς ούκ άλλος φθάς έμεύ κατήγορος 

72sarai, αλλά σφεα αυτός εγώ ζατερέω πρός τόν Μάγον.» λέγει 
πρός ταύτα Ότάνης έπειδή ώρα απερχόμενον Δαρεΐον, «έπείτε 
ήμέας συνταχύνειν αναγκάζεις καί ϋπερβάλλεσθαι ούκ έάς, ϊθι 
έξηγέο αυτός δτεφ τρόπι;) πάριμεν ές τά βασιλήια καί έπιχει- 
ρήσομεν αύτοΐσι. φύλακας γάρ δή διεστεώσας οίδάς κου καί 
αυτός, εί μή ίδών, άλλ’ άκούσας· τάς τέψ τρόπι.) περήσομεν;» 
αμείβεται Δαρείος τοΐσιδε. «Ότάνη. ή πολλά έστι τά λόγω 
μέν ούκ οίά τε δηλώσαι, έργω δέ· άλλα δ’ έστί τά λόγιο μέν 
οίά τε ε'ργον δέ ούδέν απ’ αυτών λαμπρόν γίνεται, υμείς 
δέ ’ίστε φύλακας τάς κατεστεώσας έούσας ούδέν χαλεπάς 
παρελθεΐν. τούτο μέν γάρ ήμέων έόντων το ίων ούδείς δστις ού ;



Otanes tervét, elfogadták.5* Elhatározták, hogy kiki ogy perzsát 
vesz társul maga mellé, a kiben legjobban bízik, ütanes Intapher- 
uest avatta be, Gobryas Megabyzost, Aspathines pedig Hydarnest. 
Mikor így hatan voltak,55 véletlenül Dareios,Hystaspes fia is Susába 
jött Perzsiából, a hol atyja kormányzó volt. S ennek megérkezté
vel a hat perzsa elhatározta, hogy Dareiost is társul fogadják. 
Heten így összejővén egymásnak hűséget fogadtak és megbeszélték 71 
a dolgot. Mikor pedig Dareiosra került a sor, hogy véleményét 
megmondja, így szólt hozzájuk: «Azt hittem, csak magam tudom, 
hogy a mágus a király és hogy Kyrosnak Smerdise meghalt ; 
s azért is jöttem sietve, hogy a mágust halálba kergessem. Mint
hogy azonban úgy esett, hogy ti is tudjátok, és nemcsak magam, 
véleményem szerint rögtön fogjunk a tetthez, és ne halaszszuk 
a dolgot, mert ez nem jó.» Erre Otanes így szólt: «Hystaspes fia, 
neked derék atyád van, s úgy látszik, hogy te sem állsz hátrább 
nála ; de ne kapj oly módon e vállalathoz meggondolatlanúl, 
hanem nagyobb megfontolással fogj a dologhoz. Mert csak ha töb
ben leszünk, szabad hozzáfognunk. » Erre Dareios így szólt :
• Emberek, kik it vagytok, ha az Otanes-ajánlotta módot követi
tek, tudjátok meg, hogy a legrútabb módon fogtok elveszni ; mert 
valaki majd besúgja a mágusnak, hogy a maga számára hasznot 
húzzon belőle. Leginkább a magatok érdekében kellene végrehajta
notok a merényletet ; de minthogy jónak láttátok, hogy többeket 
belevonjatok, és velem is közöltétele : vagy megteszszük még ma, 
vagy pedig tudjátok meg, hogy ha a mai nap elmúlik, magam foglak 
följelenteni a mágusnak, nehogy más valaki engem megelőzve be
vádoljon .» Erre Otanes, minthogy Dareiost fölhevűlve látta, így 7  ̂
szólt: «Midőn bennünket mohón hozzáfogni kényszerítesz és ha
lasztást nem tűrsz, rajta, mondd meg, hogyan hatoljunk a királyi 
palotába és mikép hajtsuk végre a tervet ? Mert magad is tudod, 
vagy ha nem láttad, hát hallottad, hogy őrök állnak ottan ; hogyan 
hatoljunk be ezeken át!» Dareios erre így felelt: «Otanes! sok 
dolgot valóban nem lehet szóval megmagyarázni, csak tettel ; míg 
sok másból, a mit szóval megmagvarázhatnak, sohasem fejlődhetik 
nemes tett. Ti tudjátok, hogy az ott álló őrök mellett nem nehéz 
elhaladni; mert egyrészt állásunknál fogva senkisem fog elénk
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παρήσει, τα μέν κου καταιδεόμενος ήμέας, τα δέ κου και] 
δειμαίνων- τούτο δέ έχω αυτός σκήψιν εύπρεπεστάτην τή πάρι- 
μεν, φας άρτι τε ήκειν έκ Μερσέων καί βούλβσθαι τι έπος 
παρά τού πατρός σημήναι τφ βασιλέι. ένθα γάρ τι δει ψεύδος 
λέγεσθαι, λέγεσθω. τού γάρ αυτού γλιχόμεθα οΐ τε ψευδόμενοι 
καί οί τή άληθείη διαχρεώμενοι- οί μέν γε ψεύδονται τότε 
έπεάν τι μέλλωσι τοίσι ψεύδεσι πείσαντες κερδήσεσθαι, οί δ’ ] 
άληθίζονται ινα τή άληθείη έπισπάσωνται κέρδος καί τις μάλ- i 
λόν σφι έπιτράπηται. ούτω ου ταύτά άσκέοντες τώυτού περιε
χόμενα. εί δέ μηδέν κερδέσεσθαι μέλλοιεν, Ομοίως άν δ τε 
άληθιζόμενος ψευδής ειή καί ό ψεύδόμενος αληθής, δς άν μέν 
νυν τών πυλουρών εκών παρίη, αύτιρ οί άμεινον ές χρόνον έσται* 
δς δ' άν άντιβαίνειν πειράται, δεικνύσθω ένθαύτα έών πολέμιος,

'·! καί έπειτα ίου άμε voi έσω έργου έχώμεθα.» λέγει Γοβρύης μετά 
ταύτα «άνδρες φίλοι, ήμίν κότε κάλλιον παρέςει άνασώσασθαι 
τήν αρχήν, ή εϊ γε μή οίοί τε έσόμεθα αυτήν άναλαβεϊν άπο- 
θανείν ; δτε γε άρχόμεθα μέν εόντες Πέρσαι υπό Μήδου άνδρδς 
Μάγου, καί τούτου ώτα ούκ έχοντος. δσοι τε όμέων Καμβύση | 
νοσέοντι παρεγένοντο, πάντως κου μέμνησθε τα έπέσκηψε ΓΙέρσησι ; 
τελευτών τον βίον μή πειρωμένοισι άνακτάσθαι τήν αρχήν- τά · 
τότε ούκ ένεδεκόμεθα, άλλ’ επί δια βολή έδοκέομεν είπειν Καμ- ' 
βύσεα. νύν ών τίθεμαι ψήφον πείθεσθαι Δαρείω καί μή διαλύ- 
εσθαι έκ τού συλλόγου τούδε άλλοθι ίόντας ή επί τον Μάγον; 
ίθέως.» ταύτα είπε Γοβρύης, καί πάντες ταύτη αί,νεον.

74 Έν <ρ δέ οότοι ταύτα έβουλεύοντο, έγίνετο κατά συντυχίην 
τάδε, τοίσι Μάγοισι έδοςε βουλευομένοισι ΙΙρηςάσπεα φίλον 
προσθέσθαι, ότι τε επεπόνθεε προς Καμβύσεω άνάρσια, ός οί 
τον παίδα τοςεύσας άπολωλέκεε, καί διότι μούνος ήπίστατο τον | 
Σμέρδιος τού Κύρου θάνατον αύτοχειρίη μιν άπολέσας, προς δ’ Γ 
έτι εόντα έν αινη μεγίστη τον I Ιρηςά.σπεα εν Πέρσησι. τούτων 
δή μιν είνεκεν καλέσαντες φίλον προσεκτώντο πίστι τε λαβόντες 
καί όρκίοισι, ή μέν εςειν παρ’ εωυτώ μηδ’ έςοίσειν μηδενί j 
ανθρώπων τήν από σφέων απάτην ές ΙΙέρσας γεγονυϊαν, ΰπι- 
σχνεύμενοι τα πάντα οί μυρία δώσειν. ύποσχομένου δέ τού 
Ιίρηςάσπεος ποιήσειν ταύτα, ώς άνέπεισάν μιν οί Μάγοι, δεύτερα
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alluni, már akár tiszteletből, akár félelemből ; másrészt pedig a leg
alkalmasabb ürügyem van, a melylyel bemehetünk, t. i. azt mon
dom, hogy ép most jöttem Pei zsiából és atyám izenetét akarom 
megjelenteni a királynak. A hol hazudnunk kell, hazudjunk ; mert 
ugyanarra a czélra törekszünk, akár hazudunk, akár az igazságot 
mondjuk. Némelyek akkor hazudnak, midőn hazugságukkal máso
kat meg akarnak győzni, úgy húznak nyereséget ; mások pedig igazat 
szólnak, hogy az igazság útján vonják ki a hasznot és hogy még 
többet húzhassanak. így különböző utakon ugyanazon czél felé 
törekszünk. De ha semmi nyereség sem származnék belőle, az 
igazmondó ép úgy hazug is lehetne, a hazug pedig igazat is 
mondhatna.57 A melyik ajtónálló tehát önként fi t bocsát , annak 
jobb sorsa lesz jövőben ; a ki pedig ellenállni merészelne, 
azt tekintsük ott ellenségünknek, s azután betörve fogjunk a 
munkához.» Gobryas erre így szólt :« Barátaim! mikor kínálkozik 73 
majd szebb alkalom az uralom megmentésére, vagy ha azt nem ra
gadhatjuk magunkhoz, halálra ? Mikor rajtunk perzsákon egy 
méd mágus uralkodik, kinek még fülei sincsenek ! A ki ott volt kö- 
zületek a beteg Kambvses mellett, bizonyára emlékezni fog arra, 
mily átkot mondott a perzsákra, ha nem kísérlik meg vissza
szerezni az uralmat. Akkor nem vettük szívünkre, mert azt hit
tük, hogy Kambyses rosszakaratból beszél· Most tehát indítványo
zom, hogy fogadjuk el Dareios tanácsát, és ne oszoljunk szét 
e gyűlésből másfelé, hanem menjünk egyenesen a mágus ellen ! » 
Gobryasnak e szavait mindnyájan helyeselték.

Mialatt ezek így tanácskoztak, véletlenül a következő történt :5" 74 
a tanácskozó mágusok elhatározták, hogy Prexaspest barátjukká 
teszik, mivelhogy oly gyalázatos dolgot szenvedett Ivambysestől, mi
dőn az fiát nyilával meglőtte ; továbbá mert csak ő tudott Kyros 
fiának, Smerdisnek haláláról, hisz saját kezével ölte meg ; azon
felül Prexaspes nagy tiszteletben állott a perzsák között. Ezen 
okok miatt elhívták és barátjukká akarták tenni, hűségesküjét 
vóvéu, hogy velük fog tartani s hogy senkinek sem fogja el
árulni a perzsák ellen elkövetett csalást ; ők pedig megígérték, 
hogy százszorosán meg fogják jutalmazni. Prexaspesnek ígérete 
után, hogy úgy fog tenni, a mint a mágusok rábeszélték, másod-
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προσέφερον, αυτοί μέν φάμενοι ΙΙέρσας πάντας συγκαλέειν υπό 
τό βασιλήιον τείχος, κείνον δ’ έκέλευον άναβάντα επί πύργον 
άγορεύσαι ώς υπό τού Κύρου Σμέρδιος άρχονται καί ύπ’ ούδε- 
νός άλλου, ταύτα δέ ούτω ενετέλλοντο ώς πιστότατου δήθεν 
έόντος αυτού έν ΓΙέρσησι, καί πολλάκις άποδεξαμένου γνώμην 
ώς περιείη ό Κόρου Σμέρδις, καί έςαρνησαμένου τον φόνον

75 αυτού, φαμένου δέ καί ταύτα ετοίμου είναι ποιέειν τού ΓΙρη- 
ξάσπεος, συγκαλέσαντες Πέρσας οί Μάγοι άνεβίβασαν αυτόν 
έπί πύργον καί άγορεύειν έκέλευον. ό δέ τών μέν δή εκείνοι 
προσεδέοντο αυτού, τούτων μέν έκών έπελήθετο, άρςάμενος δέ 
απ’ Άχαιμένεος έγενεηλόγησε τήν πατριήν την Κύρου, μετά δέ 
ώς ές τούτον κατέβη τελευτώ; έλεγε δσα αγαθά Κύρος ΙΙέρσας 
πεποιήκοι, διεςελθών δέ ταύτα έςέφαινε τήν άληθείην, φάμενος 
πρότερον μέν κρύπτειν (ου γάρ οί είναι ασφαλές λέγειν τα γενό- 
μενα), έν δέ τώ παρεόντι άναγκαίην μιν καταλαμβάνειν φαίνειν. 
καί δή έλεγε τον μέν Κύρου Σμέρδιν ώς αυτός υπό Καμβύσεω 
αναγκαζόμενος άποκτείνειε, τούς Μάγους δέ βασιλεύειν. ΙΙέρσησι 
δέ πολλά έπαρησάμενος εί μή άνακτησαίατο οπίσω τήν αρχήν 
καί τούς Μάγους τισαίατο, άπήκε έωυτόν έπί κεφαλήν φέρεσθαι 
άπό τού πύργου κάτω. Πρηξάσπης μέν νυν έών τον πάντα χρό
νον άνήρ δόκιμος ουτω έτελεύτησε.

7 β Οί δέ δή επτά τών Ιίερσέων ώς έβουλεύσαντο αύτίκα 
έπιχειρέειν τοϊσι Μάγοισι καί μή ΰπερβάλλεσθαι, ήισαν εύςά- 
μενοι τοϊσι θεοϊσι, τών περί I Ιρηςάσπεα πρηχθέντων είδότες 
ούδέν. έν τε δή τή όδφ μέση στείχοντες έγίνοντο καί τά 
περί I Ιρηςάσπεα γεγονότα έπυνθάνοντο. ένθαύτα έκστάντες τής 
οδού έδίδοσαν αύτις σφίσι λόγους, οί μέν άμφί τον Ότά- 
νην πάγχυ κελεύοντες ΰπερβαλέσθαι μηδέ οίδεόντων τών πρηγ- 
μάτων έπιτίθεσθαι, οί δέ άμφί τον Δαρεϊον αύτίκα τε 
ίέναι καί τά δεδογμένα ποιέειν μηδέ ΰπερβάλλεσθαι. ώθιζομέ· 
νων δ’ αυτών έφάνη ίρήκων έπτά ζεύγεα δύο αίγυπιών ζεόγεα 
διώκοντα καί τίλλοντά τε καί άμύσσοντα. ίδόντες δέ ταύτα

77 οί έπτά τήν τε Δαρείου πάντες αϊνεον γνώμην, καί έπειτα 
ήισαν έπί τά βασιλήια τεθαρσηκότες τοϊσι ό'ρνισι. έπιστάσι 
δέ έπί τάς πύλας έγίνετο οίόν τι Δαρείιρ ή γνώμη έφερε· 
καταιδεόμενοι γάρ οί φόλακοι άνδρας τούς ΙΙερσέων πρώ
τους καί ούδέν τοιούτο ύποπτεύοντες ές αυτών έσεσθαι, 
παρίεσαν θείη πομπή χρεωμένους, ουδ’ έπειρώτα ούδείς.
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szór azzal jöttek elő és azt mondták, . hogy ők az összes perzsákat 
összehívják a királyi lak elé, ő pedig menjen föl a toronyra és hir
desse ki, hogy Kyrosnak Smerdise uralkodik fölöttük, és senki 
más. Ezt pedig azért hagyták meg neki, mert benne bíztak legin
kább a perzsák, és ő gyakran úgy nyilatkozott, hogy Kyrosnak 
Smerdise életben van, meggyilkolását pedig tagadta. Mikor 
Prexaspes késznek nyilatkozott, hogy ezt megteszi, a mágusok 75 
összehívták a perzsákat, őt pedig felküldték a toronyba, hogy be
széljen. De ő szándékosan elhagyta, a mire azok kérték, és elkezdvén 
Achaimenestől elszámlálta Kyrosnak családfáját, s midőn végre ő 
hozzá jutott, megemlékezett róla, hogy mennyi jót tett ő a per
zsákkal. Miután ezt előadta, feltárta az igazságot ; megmondotta, 
hogy eddig titokban tartá, (mert veszedelmes lett volna rá nézve 
a dolgot megmondani) ; de a jelen körülmények között kénysze
rülve van feltárni. Elmondotta, hogy Kyrosnak Smerdisét Kamby- 
ses parancsára maga ölte meg, s hogy a mágusok uralkodnak. 
Miután pedig sok átkot szórt a perzsákra, ha nem szereznék vissza 
az uralmat és nem állanának bosszút a mágusokon, ledobta magát 
fejjel a toronyról. így halt meg Prexaspes, ki életében mindig te
kintélyes ember volt.

A hét perzsa tehát, miután elhatározta, hogy rögtön meg- 76 
támadja a mágusokat és nem halogatja a dolgot, imádságot 
mondván az istenekhez, elindult ; de semmit sem tudtak arról, a 
mi Prexaspessel történt. Ép a fele útján voltak, mikor a Prexas
pes dolgáról értesültek. Itt azután kiálltak az útból és ismét ta
nácskoztak. Otanes a maga embereivel azon volt, hogy el kell ha
lasztani a dolgot, s hogy a forrongó zavaroknak közepette nem kell 
nekifogni ; Dareios azonban úgy vélekedett, hogy rögtön a hatá
rozatok végrehajtásához kell fogni, nem pedig halogatni. Mialatt 
így vitatkoztak, hét pár ölyv tűnt fel, a mint két pár keselyűt ül
döz, tépdes és szétmarezangol. Látván ezt a hét perzsa, mindnyá
jan Dareios véleményét helyeselték, és azután a madarakon fel
bátorodva, a királyi palotába mentek. Mikor a kapukhoz értek, az 7 7  

történt, a mit Dareios mondott : az őrök tiszteletből az előkelő 
perzsák iránt és mit sem gyanakodva rájuk, mintegy isteni rende
letből átbocsátották őket és senkisem intézett kérdést hozzájuk.
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επείτε δέ καί παρήλθον ές τήν αυλήν, ένέκυρσαν τοΐσι τάς αγγε
λία; έσφέρουσι ευνούχοισι· ο" σφεα; ίστόρεον ο τι θέλοντες 
ηκοιεν, καί αμα ίστορέοντες τούτους το i τι πυλουροΐσι άπείλεον 
δτι. σφέας παρήκαν, ίσχόν τε βουλομένους τούς επτά ες το 
πρόσω παριέναι. οί δε διακελευσάμενοι καί σπασάμενοι τα εγχει
ρίδια τούτους μεν τούς ϊσχοντας αυτού ταύτη συγκεντέουσι, αυτοί 

78 δε ή'ισαν δρόμω ες τον άνδρεώνα. οί δε Μάγοι έ'τυχον άμφό- 
τεροι τηνικαύτα έόντες τε εσω καί τα από Πρηξάσπεο; γενό- 
μενα εν βουλή εχοντες. επεί ών είδον τούς ευνούχους τε θορυ
βημένους τε καί βοώντας, άνά τε Ι'δραμον πάλιν άμφότεροι καί 
ώς ε'μαθον το ποιεύμενον προς αλκήν έτράποντο. ό μεν δή 
αυτών φθάνει τα τόξα κατελόμενος, ό δε προς τήν αιχμήν 
έτράπετο. ένθαύτα δή συνέμισγον άλλήλοισι. τω μεν δή τά τόςα 
άναλαβόντι αυτών, εόντων τε άγχοδ τών πολεμίων καί προσκει
μένων, ήν χρηστά ουδέν ό δ’ έτερος τή αιχμή ήμύνετο καί 
τούτο μεν Ασπαθίνην παίει ες τον μηρόν, τούτο δε Ίνταφρένεα 
ες τον οφθαλμόν καί εστερήθη μεν τού δφθαλμού εκ τού τρώ- 
ματος ό Ίνταφρένης, ού μέντοι άπέθανέ γε. τών μεν δή Μάγων 
ούτερος τρίο ματίζει τούτους- ό δε έτερος, επείτε οί τά τόςα ουδέν 
χρηστά έγίνετο, ήν γάρ δή θάλαμος έσέχων ές τον άνδρεώνα, 
ές τούτον καταφεύγει, θέλων αυτού προσθεΐναι τάς θύρας. καί 
οί συνεσπίπτουσι τών επτά δύο, Δαρείός τε καί Γοβρύης. συμ- 
πλακέντος δέ Γοβρύεω τι]) Μάγφ ό Δαρεΐος επεστεώς ήπόρεε 
οία έν σκότεϊ, προμηθεόμενος μή πλήξη τον Γοβρύην. όρέων δέ 
μιν αργόν επεστεώτα ό Γοβρύης εϊρετο δ τι ού χράται τή χειρί- 
ό δε είπε « προμηθεόμενος σέο, μή πλήξω.» Γοβρύης δε άμεί- 
βετο «ώθεε το ξίφος καί δΓ άμφοτέρων.» Δαρεΐος δε πειθόμενος 

7!)ώσέ τε το εγχειρίδιον καί ετυχέ κως τού Μάγου, άποκτείναντες δε 
τούς Μάγους καί άποταμόντες αυτών τάς κεφαλάς, τούς μεν 
τρωματίας εωυτών αυτού λείπουσι καί άδυνασίης εινεκεν καί 
φυλακής τής άκροπόλιος, οί δε πέντε αυτών εχοντες τών Μάγων 
τάς κεφαλάε εθεον βοή τε καί πατάγφ χρεωμένοι καί ΙΙέρσας 
τούς άλλους επεκαλέοντο, εξηγεόμενοί τε το πρήγμα. καί δει- 
κνύοντες τάς κεφαλάς, καί αμα εκτεινον πάντα τινά τών Μάγων 
τον εν ποσί γινόμενον, οί δε ΙΙέρσαι μαθόντες το γεγονός εκ 
τών επτά καί τών Μάγων τήν απάτην, έδικαίευν καί αυτοί έτερα 
τοιαύτα ποιέειν, σπασάμενοι δέ τά εγχειρίδια εκτεινον οκού τινά 
Μάγον εύρισκον- εί δέ μή νύξ επελθούσα Ισχε, έλιπον αν ούδένα 
Μάγον, ταύτην τήν ήμέρήν θεραπεύρυσι Πέρσαι κοινή μάλιστα
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Midőn az udvarba értek, az eunuchokkal találkoztak, a kik a kö
vetségeket szokták bevezetni. Ezek tudakolták az okát, liogy miért 
jöttek ; egyszersmind az ajtónállókat is megfenyegették, hogy 
áteresztették őket, és visszatartották a hét embert, hogy ne 
hatoljanak tovább. De ők egymást buzdítva kirántották kardju
kat és a visszaszorítókat ugyanott leszúrták, azután sietve a férfi
lakosztályba léptek. A két mágus ép akkor benn volt és a Prexas- 78 
pessel történt dolgok miatt tanácskozott. Mikor az eunucliok lár
máját és segély kiáltását hallották, mindketten fölugrottak és látva 
a helyzetet, védeni kezdték magukat. Egyikük sietve ijja után 
kapott, a miisik a dárdát fogta kezébe, s rögtön megkezdődött a 
küzdelem. Annak, a ki az ijjat kapta magához, minthogy az ellen
ség közel volt és ellene tört, mitsem használt a fegyver ; de a má
sik védte magát dárdájával és Aspathinest czombján, Intaphernest 
pedig szemén megsebesítette. Intaphernes el is vesztette a seb 
miatt egyik szemét, de nem halt meg. Az egyik mágus tehát eze
ket megsebesítette ; azonban a másik, minthogy az ijjnak semmi 
hasznát sem vette, a férfilakosztályra nyíló terembe menekült és 
be akarta zárni az ajtót, de a hét közül kettő, Dareios és Gobryas, 
vele együtt berontott. Mialatt Gobryas a mágussal küzködött, 
Dareios a sötétség miatt zavarodottan megállóit ; félt, hogy Go- 
brvast sújthatná. Gobryas azonban észrevevén, hogy tétlenül áll, 
kérdezte, hogy miért nem használja kezét ; ő pedig így szólt: 
«Félek, hogy téged talállak». J)e Gobryas így felelt: «Csak ta
szítsd keresztül kardodat akár mindkettőnkön». Dareios tehát szót 
fogadva kardjával előreszúrt és véletlenül a mágust találta. Miután 79 
a mágusokat megölték és fejüket levágták, sebesültjeiket rész
ben gyöngeségiik miatt, részben a vár őrizete végett ott hagy
ták; öten pedig a mágusok fejeivel zaj és kiáltás között ki- 
roliautak, s összehívón a többi perzsákat, elbeszélték a dolgot 
és megmutatták a fejeket, egyszersmind minden eléjük kerülő 
mágust leszúrtak. Mikor a perzsák meghallották a hét ember
nek tettét és a mágusok csalását, azt hitték, hogy nekik is 
úgy kell tenniök; kihúzták kardjukat és a hol egy mágust talál
tak, megölték ; s ha a beálló éj vissza nem tartja őket, egy 
mágus sem marad életben. Ezt a napot a perzsák közösen a leg-
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τών ήμερέων, καί έν αυτή όρτήν μεγάλην άνάγουαι, ή κέκληται υπό 
Μερσέων μαγοφόνια’ έν τή Μάγον οΰδένα έ£εστι φανήναι ές το 
φώς, άλλα κατ’ οίκους έωυτούς οί Μάγοι έχουσι την ήμέρην ταότην.

80 Έπείτε δέ κατέστη ό θόρυβος καί έκτος πέντε ήμερέων έγέ- 
νετο, έβουλεόοντο οί έπαναστάντες τοίσι Μάγοισι περί τών πάν
των πρηγμάτων, καί έλέχθησαν λόροι άπιστοι μέν ένίοισι Ελλή
νων, έλέχθησαν 5’ ών. Ότάνης μεν έκέλευε ές μέσον ΙΙέρσησι 
καταθεΐναι τα πρήγματα, λέγων τάδε. « έμοί δοκέει ενα μέν 
ήμέων μοόναρχον μηκέτι γενέσθαι* ούτε γάρ ήδύ ούτε άγαθόν. 
ειδετε μέν γάρ τήν Καμβύσεω υβριν έπ’ δσον έπεξήλθε, μετε- 
σχήκατε δέ καί τής του Μάγου υβριος. κώς δ’ αν ειη χρήμα 
κατηρτημένον μουναρχίη, τή έ'ςεστι άνευθύνφ ποιέειν τα βούλε
ται; καί γάρ αν τον άριστον άνδρών πάντων στάντα ές ταότην 
τήν άρχήν έκτος τών έωθότων νοημάτων στήσειε. έγγίνεται μέν 
γάρ οί υβρις υπό τών παρεόντων άγαθών, φθόνος δέ άρχή- 
θεν έμφύεται άνθρώπω. δύο δ’ έ'χων ταΰτα έ'χει πάσαν κακό- 
τητα- τά μέν γάρ υβρι κεκορημένος έ'ρδει πολλά καί ατάσθαλα, 
τά δέ φθόνω. καίτοι άνδρα γε τύραννον άφθονον έ'δει είναι, 
έ'χοντά γε πάντα τά αγαθά, το δέ ύπεναντίον τούτου ές τούς 
πολιήτας πέφυκε’ φθονέει γάρ τοίσι άρίστοισι περιεούσί τε καί 
ΐώουσι, χαίρει δέ τοίσι κακίστοισι τών αστών, διαβολάς δέ 
άριστος ένδέκεσθαι. άναρμοστότατον δέ πάντων’ ήν τε γάρ αυτόν 
μετρίως θωυμάζης, άχθεται δτι ού κάρτα θεραπεύεται, ήν τε θερα- 
πεύη τις κάρτα αχθεται άτε θωπί. τά δέ δή μέγιστα έρχομαι έρέων* 
νόμαιά τε κ'.νέει πάτρια καί βιάται γυναίκας κτείνει τε ακρίτους, 
πλήθος δέ άρχον πρώτα μέν ουνομα πάντων κάλλιστον έχει, ισο- 
νομίην, δεύτερα δέ τούτων τών ό μούναρχος ποιέει ουδέν πάλω 
μέν άρχάς άρχει, υπεύθυνον δέ άρχήν έ'χει, βουλεύματα δέ πάντα 
ές το κοινόν άναφέρει. τίθεμαι ών γνώμην μετέντας ήμέας μου- 
ναρχίην το πλήθος άέςειν έν γάρ τψ πολλώ έ'νι τά πάντα.»

81 Ότάνης μέν δή ταύτην γνώμην έσέφερε’ Μεγάβυζος δέ 
όλιγαρχίη έκέλευε έπιτράπειν, λέγων τάδε, «τά μέν Ότάνης 
είπε τυραννίδα παύων, λελέχθω κάμοί ταύτα, τά δ’ ές το πλήθος

/
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nagyobb tiszteletben tartják, s egy nagy ünnepet rendeznek, me
lyet a perzsák mágusgyilkolásnak hívnak. Egy mágusnak sem 
szabad ekkor mutatkozni ; a mágusok otthon tartózkodnak e 
napon.

Midőn a zavargás lecsillapodott, és már öt napja elmúlt,6" a 
mágusok ellen föllázadt férfiak tanácskoztak az államügyekről, s 
olyan beszédeket tartottak, hogy azt némely görög el sem hinné ; 
pedig megtartották.6" Otanes azt akarta, hogy az összes perzsákra 
bízzák a hatalmat, és így szólt : «Ar,t hiszem, nem kell már nekünk 
egyeduralom ; mert az sem nem kellemes, sem nem jó. Hiszen 
tudjátok, mennyire ment Kambyses féktelensége, és részesültetek 
a mágusnak gőgjében is. Mikép is volna helyes az egyeduralom, 
mikor felelősség nélkül azt teheti, a mit akar ? Hisz' még a leg
kiválóbb embert is kitéríti szokott eszejárásából. A rendelkezésére 
álló javak dölyföt keltenek benne ; az irigység pedig eredetileg 
veleszületett az emberrel. S ha e kettő megvan, benne van min
den gonoszság ; mert részint dölvfével eltelve, részint irigységből 
sok kegyetlenséget követ el ; bár a tyrannusnak nem volna szabad 
irigykednie, mivel minden jónak bii'tokában van. De ép ennek az 
ellenkezője ö a polgárokkal szemben : megirígyli a jóktól, hogy 
léteznek és élnek ; kedve telik a legsilányabb polgárokban ; s na
gyon szeret rágalmakat hallani. A mi pedig a legkülönösebb : ha 
csak mértékkel csodálja az ember, haragszik, hogy nem igen tisz
telik ; ha pedig nagyon tiszteli valaki, megharagszik rá, mint hízel
gőre. De most mondom csak a legnagyobbat : felforgatja az ősi 
szokásokat, erőszakoskodik az asszonyokon és kihallgatás nélkül 
öleti meg a vádlottakat. Míg ha a nép uralkodik, először is a leg
szebb neve van : a jogegyenlőség ; másodszor semmi olyast nem 
tesz, a mit az egyeduralkodó. Sors útján osztja szét a hivatalokat, 
a hivatal pedig felelősséggel jár. Minden akaratát a közönség elé 
viszi. Indítványozom tehát, hogy hagyjunk föl a monarchiával és 
emeljük föl a népet ; mert a népben minden megvan. »

Otanes tehát ezt az indítványt tette; Megabyzos pedig azt81 
karta, hogy kevesekre bízzák a kormányt, és így szólt: «Amit 
Otanes a tyrannis megszüntetése érdekében mondott, ahhoz 
magam is hozzájárulok ; de midőn arra bíztatott, hogy a tömegre
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άνωγε φέρειν το κράτος, γνώμης τής άρίστης ήμάρτηκε" όμιλοί) 
γάρ άχρηίου ούδέν sót’, άσυνετώτερον ουδέ υβριστότερον. καί 
τυράννου ύβριν φεύγοντας άνδρας ές δήμου ακολάστου υβριν 
πεσεΐν έστί ούδαμώς άνασχετόν. è μέν γάρ εϊ τι ποιέει, γινώ- 
σκων ποιέει, τφ δε ουδέ γινώσκειν ivi· κώς γάρ αν γινώσκοι δς 
ούτ’ έδιδάχθη ούτε είδε καλόν ούδέν Γούδ’] οίκήιον, ώθέει τε 
έμπεσόν τά πρήγματα άνευ νόου, χειμάρριρ ποταμφ εϊκελος ; 
δήμιο μεν νυν, οΐ Πέρσησι κακόν νοέουσι, ουτοι χράσθων, ημείς 
οέ άνδρών των άριστιον έπιλεςαντες όμιλιην τούτοισι περιθέωμεν 
το κράτος' εν γάρ δή τούτοισι καί αυτοί ένεσόμεόα- άριστων δέ 
άνδρών οίκος άριστα βουλεύματα γίνεσθαι.»

82 Μεγάβυζος μέν δή ταότην γνώμην έσεφερε- τρίτος δέ Δα- 
ρείος άπεδείκνυτο γνώμην, λέγων «έμοί δέ τα μέν είπε Μεγάβυζος 
ές το πλήθος εχοντα δοκεει όρθώς λέςαι, τα δέ ές όλιγαρχίην 
ούκ όρθιος, τριών γάρ προκειμένων καί πάντων τφ λόγιο αρίστων 
έόντων, δήμου τε άρίστου καί όλιγαρχίης καί μουνάρχου ; πολλφ 
τούτο προ έχε ιν λέγω, άνδρός γάρ ενός τού άρίστου ούδέν άμεινον 
άν φανείη- γνώμη γάρ τοιαύτη χρεώμενος έπιτροπεόοι άν άμιυ- 
μ.ήτως τού πλήθεος, σιγφτό τε άν βουλεύματα επί δυσμενέας 
άνδρας ούτω μάλιστα, εν δέ όλιγαρχίη πολλοίσι αρετήν έπασκέ- 
ουσι ές τό κοινόν έ/ίΙεα ίδια ισχυρά φιλεει έγγίνεσθαι" αυτός 
γάρ έκαστος βουλόμενος κορυφαίος είναι γνώμησί τε νικάν ές 
εχθεα μεγάλα άλλήλοισι άπικνέονται, ές ών στάσιες έγγίνονται, 
έκ δέ τών στασίων φόνος- έκ·δέ τού φόνου άπέβη ές μουναρ- 
χίην, καί έν τούτιο διέδεξε οσω έστί τούτο άριστον. δήμου τε αΰ 
άρχοντος αδύνατα μη ού κακότητα έγγίνεσθαι" κακύτητος τοίνυν 
έγγινομενης ές τά. κοινά, εχθεα μέν ούκ έγγΐνεται τοΐσι κακοϊσι, 
φιλίαι δέ ισχυράί" οί γάρ κακούντες τά. κοινά συγκύψαντες ποιεύσι. 
τούτο δέ τοιούτο γίνεται ές δ άν προστάς τις τού δήμου τούς τοιού- 
τους παύση, έκ δέ αυτών θωυμάζεται ούτος δή υπό τού δήμου 
θωυμαζόμενος δέ άν’ ών έφάνη μούναρχος έών. καί εν τούτφ 
δηλοΐ καί ούτος ώς ή μουναρχίη κράτιστον. svi δέ επεϊ πάντα 
συλλαβόντα είπεϊν, κόθεν ήμΐν ή έλευθερίη έγένετο καί τεύ δόν- 
τος ; κότερα παρά τού δήμου ή όλιγαρχίης ή μουνάρχου ; έχι» τοίνυν



bízzuk a hatalmat, elhibázta a legjobb tanácsot. Mert nincsen ér
telmetlenebb és féktelenebb a hitvány tömegnél. És mindentép 
tűrhetetlen, hogy a zsarnoknak dölyfétől megszabadniván, a fékte
len tömeg dölyfének essünk áldozatát Mert ha amaz tesz valamit, 
öntudatosan teszi ; de ebben semmi öntudat sincs. Mikép is lehetne 
annak belátása, a ki semmit sem tanúit, s azt sem tudja, hogy mi 
szép vagy mi illik, és ész nélkül neki esve az államügyeknek, ro
han, mint egy áradó folyam ? Válaszszák tehát a népuralmat, 
a kik a perzsáknak rosszat kívánnak ; mi pedig válaszszunk a leg
jobb emberekből egy testületet, arra bízzuk a hatalmat ; mert hát 
mi is benne leszünk ; a legjobb emberek tanácsa pedig a logjobb 
szokott lenni. »

Megabyzos tehát ezt az indítványt tette. Harmadszor Dareios s2  

nyilvánította véleményét és így szólt : «Véleményem szerint Mega
byzos helyesen beszélt a népre vonatkozólag, de a keverek ural
máról helytelenül. Mert a szóban forgó három közűi tegyük fel, 
hogy mindegyik a legjobb : a legjobb népuralom, oligarchia és 
egyeduralom közűi az utóbbi szerintem sokban kiválik. Mert nem 
lehet semmi jobb egy embernél, ha az a legjobb ; ilyen lelkülettel 
u. i. hibátlanul uralkodnék a tömeg fölött, s terveit a gonosz 
emberek ellen leginkább tarthatná titokban. A kevesek uralmában 
többen gyakorolván az erényt a közjó érdekében, erős magán-gyű- 
lölségek szoktak kifejlődni ; mert mindegyik első akar lenni, véle
ményével győzedelmeskedni, s nagy ellenségeskedésre jutnak 
egymással; ebből támadnak a pártoskodások, a pártoskodásból 
a gyilkosság ; a gyilkosságból pedig az egyeduralomra térnek át, és 
ebből kitűnik, hogy ez mennyire a legjobb. Viszont, ha a nép 
uralkodik, lehetetlen, hogy a gonoszság be ne lopózzék · ha pedig 
gonoszság fészkelte be magát a közügyekbe, nem gyűlölet támad 
a gonoszok között, hanem erős barátság. Mert a kik a közjó meg
rontására törnek, összetartva cselekesznek ; s ez mindaddig így 
tart, míg valaki a nép élére állva, el nem kergeti őket. E miatt 
csodálja azután a nép, és e csodálat miatt szinte királynak látszik. 01 

S ebből is kiviláglik, hogy az egyuralom a leghatalmasabb. Mindezt 
pedig egy szóba foglalva : honnan eredt a mi szabadságunk és ki 
adta ? Vájjon a nép, az oligarchia vagy az egyeduralkodó ? Indít-
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γνώμην ήμέας έλευθερωθέντας διά Iva άνδρα το τοιούτο περι
στέλλει'/, χωρίς τε τούτου πατρίους νόμους μή λύειν έχοντας ευ" 
ού γάρ α με ív ον. «

83 Γνώμαι μεν δή τρεις αύται προεκέατο, οί δέ τέσσερες 
"ών επτά άνδρών προσέθεντο ταύτη. ώς δε εσσώΟ-η τη γνώμη 
ό Ότάνης ΓΙέρσησι ίσονομίην σπεύδων ποιηααι, ε'λεξε ες μέσον 
αύτοίσι τάδε, «άνδρες στασιώται, δήλα γάρ δή οτι δει iva γε 
τινά ήμέων βασιλέα γενέσθαι, ήτοι κλήροι γε λαχόντα, ή επι- 
τρεψάντων τψ ΙΙερσέων πλήθ-εϊ τον αν εκείνο εληται, ή άλλη 
τινί μηχανή. εγώ μέν νυν όμΐν ούκ έναγωνιεϋμαι- ούτε γάρ 
άρχειν ούτε άρχεσθ-αι είΙέλοΓ έπί τοότφ δε όπεξίσταμαι τής 
αρχής, επ’ φ τε όπ’ ούδενός ϋμέων άρξομαι, ούτε αυτός εγώ 
ούτε οι άπ’ εμεύ αίεί γινόμενοι.» τούτου ειπαντος ταύτα ώς 
συνεχώρεον οί εξ επί τούτοισι, ούτος μεν δή σφι ούκ ένηγωνί- 
ζετο άλλ’ εκ τού μέσου κατήστο, καί νυν αύτη ή οικίη διατε- 
λέει μούνη ελεύθερη εούσα ΙΙερσέων καί άρχεται τοσαύτα δσα

84 αυτή ιΐέλει, νόμους ούκ ύπερβαίνουσα τούς ΙΤερσέων. οί δέ λοι
ποί τών επτά εβουλεύοντο ώς βασιλέα δικαιότατα στήσονται- 
καί σφι Ιδοςε Οτάνη μεν καί τοΐσι άπό ’Οτάνεω αίεί γίνομε - 
νοισι, ήν ες άλλον τινά τών επτά ελιύη ή βασιληίη, εξαίρετα 
οίδοσίΐαι έσθήτά τε Μηδικήν ετεος έκαστου καί τήν πάσαν 
δωρεήν ή γίνεται εν ΙΙέρσησι τιμιωτάτη. τούδε δε εινεκεν έβού- 
λευσάν οί δίδοσίΐαι ταύτα, οτι εβούλευσέ τε πρώτος το πρήγμα 
καί συνέστησε αύτούς. ταύτα μεν δή Ότάνη εξαίρετα- τάδε δέ 
ες τό κοινόν έβούλευσαν, παριέναι ές τα βασιλήια πάντα τον 
βουλόμενον τών επτά άνευ εσαγγελέος, ήν μ.ή τυγχάνη ευδων 
μετά γυναικός βασιλεύς, γαμέειν δέ μή εξείναι άλλοθεν τφ βα- 
σιλέι ή εκ τών συνεπαναστάντων. περί δέ τής βασιληίης εβου- 
λεύσαντο τοιόνδε- δτευ αν ό ίππος ήλιου επανατέλλοντος πρώτος 
φθέγξηται, έν τώ προαστείω αύτών επιβεβηκότων, τούτον εχειν 
τήν βασιληίην.

85 Δαρείφ δέ ήν ιπποκόμος άνήρ σοφός, τώ ούνομα ήν
Οίβάρης. προς τούτον τον άνδρα, επείτε διελύθ-ησαν, ελεξε 
Λαρείος τάδε. «Οίβαρες, ήμΐν δέδοκται περί τής βασιληίης 
ποιέειν κατά τάδε- ότευ αν ό ίππος · πρώτος φθέγξηται
άμα τώ ήλιοι άνιόντι αύτών επαναβεβηκότων, τούτον εχειν 
τήν βασιληίην. νϋν ών εί τινα εχεις^σοφίην, μηχανώ ώς άν

382 'HΡΟΛΟΤΟΓ Γ.
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ványozom tehát, hogy mivel egy ember tett berniünket szabaddá, 
ehhez ragaszkodjunk ; azonkívül ne változtassunk őseink jó szoká
sain ; mert az nem jó. »

Ez a három vélemény volt tehát előttük : de a hét férfiú kö- 83 
zfil a többi négy ez utóbbihoz állott. Mikor Otanes, ki Perzsiába 
a jogegyenlőséget iparkodott behozni, indítványával megbukott, 
így szólt a gyűlésben : «Bajtársak! világos tehát, hogy egyikünk
nek királynak kell lennie, akár a sors jelöli ki, akár a perzsa népre 
bízzuk, hogy válaszszon, akár más valamely módon. Én azonban 
nem fogok veletek versenyezni, mert sem uralkodni, sem uralni 
nem akarok senkit. De csak oly föltétel alatt állok el az uralomtól, 
ha senkinek sem leszek közületek alattvalótok, sem én, sem semmi
féle utódom.» Midőn a többi hat az ő szavaira e föltételbe 
beleegyezett, ő nem versenyzett velük, hanem eltávozott a gyűlés
ből. S az ő háza még ma is szabad Perzsiában, s csak annyi
ban alattvaló, a mennyiben maga akarja ;62 de a perzsák törvényeit 
nem szabad megszegnie. A többi hat főúr azután tovább tanácsko- sí 
zott. hogy mikép válaszszon a legigazságosabb módon királyt. El
határozták, hogy ha közülök valamelyikre jutna a királyság, Ota- 
nesnek és utódainak örök időkön át minden évben tiszteletűi egy 
méd ruhát és más minden ajándékot kell adni, a mit Perzsiában 
a legbecsesebbnek tartanak. Ezen adományt pedig azért szavazták 
meg neki, mert ő hozta először javaslatba a dolgot és ő lazította 
fel őket. Ezt határozták különösen Otanesre vonatkozólag ; ma
gukra nézve közösen megállapodtak, hogy a hét közűi bárki beje
lentés nélkül bemehet a királyi palotába, hacsak nem ép felesége 
mellett alszik a király ; a királynak nem szabad máshonnan nősül
nie, mint az együttesen föllázadtak családjából. A királyválasz
tásra vonatkozólag abban állapodtak meg, hogy a kinek lova nap
keltekor először fog nyeríteni, mikor ők a külvárosban ráülnek, 
azé lesz a királyság.““

Dareiosnak volt egy okos lovászmestere, a kit Oibaresnek 85 
hívtak. Mikor már szétoszoltak, így szólt ezen emberhez Dareios : 
«Oibares, mi a királyságra vonatkozólag azt határoztuk el, hogy 
a kinek lova napfelkeltekor először fog nyeríteni, ha rájuk ültünk, 
azé lesz a királyság. Ha tehát van valami fogásod, nézz utána,
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ημείς αχώμεν τούτο tò γέρας καί μή άλλος τις.» αμείβεται 
Οιβάρης τοΐσιδε. «εί μέν δή ώ δέσποτα έν τοότω tot sott ή 
βασιλέα είναι ή μή, θάρσεε τούτου εΤνεκεν καί θυμόν εχε αγα
θόν, ώς βασιλεύς οΰδείς άλλος προ σεύ εσται* τοιαϋτα έχο> 
φάρμακα.» λέγει Ααρείος «εί τοίνυν τι τοιούτον έχεις σόφ σμα, 
ώρη μηχανάσθαι καί μή άναβάλλεσθαι, ώς τής έπιοόσης ήμέ- 
ρης ό αγών ήμίν έστι.» άκούσας ταύτα ό Οιβάρης ποιέει τοι- 
όνδε. ώς έγίνετο ή νός, τών θηλέων ίππων μίαν, τήν ό Δαρείοο 
ίππος έστεργε μάλιστα, ταύτην άγαγών ές το προάστειον κατέ- 
δησε καί έπήγαγε τον Δαρείοο ίππον καί τα μέν πολλά περιηγε 
άγχού τή Τππφ έγχρίμπτων τή θηλέη, τέλος δέ έπήκε όχεύσαι

8ÖT0V ίππον, άμ’ ή μέρη δε διαφωσκοόση οί ές κατά συνεθήκαντο 
παρήσαν επί τών ίππων* διεςελαυνύντων δέ κατά το προάστειον, 
ώς κατά τούτο το χωρίον εγίνοντο ίνα τής παροιχομένης νοκτύς 
κατεδέδετο ή θήλεα ίππος, ένθαύτα ό Δαρείοο ίππος προσδρα- 
μών έχρεμέτισε* άμα δέ τφ ίππω τούτο ποιήσαντι αστραπή ές 
αίθρίης καί βροντή έγένετο. έπιγενόμενα δέ ταύτα τφ Δαρείω 
έτελέωσέ μιν ώσπερ έκ συνθέτου τεο γενόμενα* οί δέ καταθο-

87 ράντες από τών ίππων προσεκόνεον τον Δαρείον. οί μέν δή φασι τον 
Οίβάρεα ταύτα μηχανήσασθαι, οί δέ τοιάδε (καί γάρ επ’ άμφό- 
τερα λέγεται υπό Περσέων), ώς τής ίππου ταύτης τών άρθρων 
έπιψαύσας τή χειρί έ'χοι αυτήν κρόψας έν τήσι άναςυρίσι* ώς 
δέ άμα τώ ήλίφ άνιόντι άπίεσθαι μέλλειν τούς ίππους, τον 
Οίβάρεα τούτον έςείραντα τήν χεΐρα προς τού Δαρείοο ίππου 
τούς μυκτήρας προσενείκαι, τον δέ αίσθάμενον φριμάςασθαί τε 
καί χρεμετίσαι.

88 Δαρείός τε δή ό Ύστάσπεος βασιλεύς άπεδέδεκτο, καί οί 
ήσαν έν τή ’Ασίη πάντες κατήκοοι πλήν Αραβιών. Κόρου τε 
καταστρεφάμενου καί ύστερον αΰτις Καμβόσεω. Άράβιοι δέ 
ούδαμά κατήκουσαν έπί δουλοσύνη ΙΙέρσηαι, αλλά ςεϊνοι έγέ- 
νοντο παρέντες Καμβύσεα έπ’ Αίγυπτον* άεκόντων γάρ Αρα
βιών ουκ άν έσβάλοιεν ΙΙέρσαι ές Αίγυπτον, γάμους τε τούς 
πρώτους έγάμεε ΙΙέρσησι ό Δαρείος, Κόρου μέν δύο θυγατέρας 
Ατοσσάν τε καί Αρτυστώνην, τήν μέν Ατοσσαν προσυνοικήσα- 
σαν Καμβύση τε τώ άδελφεώ καί αΰτις τφ Μάγψ, τήν δέ 
Αρτυστώνην παρθένον, ετερην δέ Σμέρδιος τού Κόρου θυγατέρα 
εγημε, τή οΰνομα ήν ΙΙάρμυς* έσχε δέ καί τήν τού Ότάνεω 
θυγατέρα, ή τον Μάγον κατάδηλον :έποίησε* δυνάμιός τε πάντα



jjogy engem érjen e tisztelet, és ne más valakit.» Oibares erre így 
felelt: «Oh uram ! ha csak ettől függ, hogy király légy-e vagy ne, 
ne nyugtalankodjál e miatt, és legyen jó kedved. Mert senki más 
nem lesz király, csak te. Van énnekem erre szerem. « Mondja rá 
Dareios ; «Ha valóban van ilyen fogásod, itt az ideje tervezni 
és nem halogatni, mivel holnap lesz a versenyünk.» Mikor ezt 
Oibares meghallotta. így cselekedett : az éj beálltával egy kancza- 
lovat, melyet Dareios lova leginkább kedvelt, kivezetett a kül
városba ; itt megkötötte, és odavezette Dareios lovát is. Először 
több ízben körülvezette közel a kanczához, azt hozzá is szorította ; 
végre pedig meghágatta a lovat. Virradatkor, a mint megegyeztek, 8 6  

a hat férfiú megjelent a lován. Kihajtottak a külvárosba, s mikor 
ahhoz a helyhez értek, a hol a múlt éjjel a kanczaló meg vaia 
kötve, Dareiosnak lova odaugrott és nyerített. Mialatt pedig a ló 
így cselekedett, villám és menydörgés támadt a derűit égen. Ezek 
a jelek Dareiost végleg megerősítették, mert úgy látszott, mintha 
valamely végzet idézte volna őket elő.114 A többi azután leugrott 
a lováról és Dareios előtt leborult. így eszelte ki Oibares néme- 87 
lyek állítása szerint a dolgot; mások szerint pedig úgy (mert 
mindkét hagyományt beszélik a perzsák), hogy annek a kanczának 
nemi szervéhez érintette kezét, azután nadrágzsehébe dugta ; 
mikor pedig napkeltekor a lovak ki akartak menni, ez az Oibares 
kihúzta a kezét és Dareios lovának orrlikaihoz tartotta ; ez pedig 
beszívta a szagot és nyeríteni kezdett.

Dareios, Hystaspes fia, tehát "királyul kiáltatott ki, 05 s Ázsiában 8 8  

az arabok kivételével mindenki alattvalója lett, miután őket Kyros 
és később ismét Kambyses leigázta vaia. Az arabok sohasem voltak 
szolgamódra alattvalói a perzsáknak, hanem vendégbarátok, a kik 
Kambysest át engedték vonúlni Egyiptom ellen ; mert az arabok 
beleegyezése nélkül nem törhettek volna be a perz-ák Egyiptomba.“ 
Feleségeket Dareios először a perzsák közül választott,Kyrosnak két 
leányát, Atossát és Artystonét ;67 az előbbi már előbb testvérének, 
Kambysesnek, és ismét a mágusnak is felesége volt ; Artystone 
azonban hajadon vaia. Nőül vette továbbá Kyros fiának, Smerdis- 
nek leányát, a kinek Parmys volt a neve ; úgy szintén Otanesnek 
a leányát, a ki a mágust leleplezte.“ Mikor mindenki alávetette ma
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οί επιμπλέατο. πρώτον μέν νυν τόπον ποιησάμενος λίίΗνον έστησε" 
ζψον δέ οί ενήν άνήρ ίππεύς, επέγραψε δε γράμματα λέγοντα 
τάδε, «Λαρείος ό Ύστάσπεος σύν τε τού ίππου τή άρετή» τό 
ουνομα λέγουν «καί Οίβάρεος του ιπποκόμου εκτήσατο τήν ΙΙερ- 

89σέων βασιληίην.» ποιήσας δέ ταότα εν Περσησι άρχάς κατε- 
στήσατο είκοσι, τάς αυτοί καλέουσι σατραπη ίας' καταστήσας δε 
τάς άρχάς καί άρχοντας επιστήσας ετάξατο φόρους οί προσιέ- 
ναι κατά είίνεά τε καί προς τοΐσι ε'ίένεσι τούς πλησιόχωρους 
προστάσσων, καί υπερβαίνουν τους προσεχέας τα εκαστερω άλ- 
λοισι άλλα έίώεα νέμουν, άρχάς δέ καί φόρων πρόσοδον την επέ
τειον κατα τάδε διείλε. τοΐσι μέν αυτών άργύριον άπαγινέουσι 
είρητο Βαβυλώνιον σταθμόν τάλαντον άπαγινέειν, τοΐσι δέ χρυ- 
σίον άπαγινέουσι Ευβοϊκόν. το δέ Βαβυλώνιον τάλαντον δόναται 
Ευβοίδας οκτώ καί έβδομήκοντα μνέας. επί γάρ Κόρου άρχον- 
τος καί αΰτις Καμβύσεω ήν κατεστηκός ουδέν φόρου πέρι, άλλα 
δώρα άγίνεον. διά δέ ταύτην την επίταξιν του φόρου καί παρα
πλήσια ταύτη άλλα λέγουσι Πέρσαι ώς Λαρείος μέν ήν κάπη- 
λος, Καμβύσης δέ δεσπότης, Κόρος δέ πατήρ, ό μέν δτι εκα- 
πήλευέ πάντα τά πρήγματα, ό δέ δτι χαλεπός τε ήν καί δλίγου- 

9 0 ρος, ό δε δτι ήπιός τε καί άγαΟά σφι πάντα εμηχανήσατο. άπό 
μ.έν δ ή ’Ιώνων καί Μαγνήτων τών εν τή Λσίη καί Αίολέων καί 
Καρών καί Αυκίων καί Μιλυίου/ καί Παμφόλιον (εις γάρ ήν οί 
τεταγμένος ουτος φόρος) προσήιε τετρακόσια τάλαντα άργυρίου. 
ουτος μέν δή πρώτος οί νομό; κατεστήκεε, άπο δέ Μυσών καί 
Λυδών καί Αασονίων καί Καβαλέουν καί 1’τεννέων πεντακόσια 
τάλαντα' δεύτερος νομός ουτος. άπο δέ Έλλησποντίων τών επί 
δεξιά έσπλέοντι καί Φρυγών καί Ηρηίκαυν τών εν τή ’Λσίη καί 
ΙΙαφλαγόνων καί Μαριανδυνών καί Συρίων εξήκοντα καί τριη- 
κόσια τάλαντα ήν φόρος* νομός τρίτος ουτος. άπό δέ Κιλίκων 
ίπποι τε λευκοί εξήκοντα καί τριηκόσιοι, εκάστης ήμ.έρης εί: 
γινόμενος, καί τάλαντα άργυρίου πεντακόσια" τούτων δέ τεσσε- 
ράκοντα. καί εκατόν ες τήν φρουρέουσαν ίππον την Κιλικίην 
χώρην άναισιμοότο, τά δέ τριηκόσια καί εξήκοντα Λαρείω 

91 εφοίτα.· νομός τέταρτος ουτος. άπό δέ ΙΤοσιδη ίου πόλι- 
ος, τήν Άμφίλοχος ό Αμφιάρεω οίκισε επ’ ούροισι τοΐσι 
Κιλίκων τε καί Σύρων, άρξάμενος άπό ταύτης μέχρι Αί- 
γύπτου, πλήν μοίρης τής Αραβιών (ταότα γάρ ήν άτελέα), 
πεντήκοντα καί τριηκόσια τάλαντα φόρος ήν έστ: δέ έν
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,r 't hatalmának, először is egy kőszobrot készíttetett, a mely lovas 
embert ábrázolt, s ezt a feliratot vésette belé: »Dareios, Hystag- 
pes fia, lovának -  itt meg volt nevezve —- és lovászmesterének 
Oibaresnek ügyességével szerezte meg a perzsa királyságot.» Ez-89 
titán Perzsiát húsz tartományra osztotta, melyeket ők satra- 
piáknak neveznek.69 Miután a tartományokat megállapította és 
élükre tartományfőnököket állított, meghatározta az adót, melyet 
H népek beszolgáltatni tartoznak ; a szomszédokat egy néphez osz
totta be, de sokszor az egymás mellett lakókat átugorván, néme
lyeket távolabbi osztályba Íratott be. A tartományokat és az évi 
adójövedelmet következőkép osztotta be : a kiknek ezüstöt kellett 
beszolgáltatniok, azok a babyloni ezüsttalentumot vették mérté
kül, a kik pedig aranyban fizettek, azok az euboiait. A babyloni 
talentum annyit ér, mint hetvennyolez euboiai mina.7“ Kyrosnak, 
valamint Kambysesnek uralkodása alatt semmiféle adó nem volt 
megállapítva ; csak ajándékokat hoztak. Ezen adómegállapítás és 
ehhez hasonló más dolog miatt mondják a perzsák, hogy Dareios 
szatócs, Kambyses úr, Kyros atya vaia. Mert az első mindenben 
alkudozott, a második kegyetlenkedett és semmivel sem törődött, 
inig az utóbbi kegyelmes volt és mindenféle jó dologban részesí
tette őket. Az iónokra, az Az-iában lakó magnesiaiakra, aeolokra, 
kúriaiakra, lykiaiakra, milyasiakra és pamphyliaiakra (mert ezekre !H> 
közös adó vaia megállapítva) négyszáz talentumot vetett ki. Ez 
vaia felosztása szerint az első járás.71 - A mysiaiakra, lydiaikra, 
lasoniaiakra, kabalisiakra és hylennisiekre ötszáz talentumot. Ez 
vaia a második járás.72 — A liellespontosiakra, kik a bejárástól 
jobbra laknak, a phrygiaiakra, az ázsiai thrákokra, paphlagonokra, 
mariandynusokra és syriaiakra háromszázhatvan talentumot ve
tett ki. Ez vaia a harmadik járás. 73 — A kilikiaiaktól háromszáz- 
hatvan fehér lovat kapott, úgy hogy minden napra egy esett, és öt
száz ezüsttalentumot. A lovak közül száznegyvenet a kilikiai földet 
őrző lovasság emésztett föl, háromszázhatvanat pedig Dareioshoz 
hajtottak. Ez a negyedik járás. — Posideion városától,74 melyet 91 
Amphilochos, Amphiaraos fia, Kilikia és Syria határán alapított, 
e várostól az arab rész kivételével (mely adómentes vaia) Egyip
tomig a terület háromszázötven talentumot fizetett. Ebben a já- 
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τφ νομφ τούτφ Φοινίκη τε πάσα καί Συρίη ή ΙΙαλαιστίνη καλε
σμένη καί Κόπρος· νομός πέμπτος οΰτος. απ’ Αίγυπτου δέ καί Αι- 
βύων των προσεχέων Λ ίγύπτφ καί Κυρήνης τε καί Βάρκης (ές γάρ 
τον Αιγύπτιον νομόν αΰται έκεκοσμέατο) επτακόσια προσήιε τά
λαντα, πάρεξ τού εκ της Μοίριος λίμνης γινομένου αργυρίου, το 
έγίνετο έκ τών 'ιχθύων' τούτου τε δή χωρίς τού αργυρίου καί του 
έπιμετρεομένου σίτου προσήιε επτακόσια τάλαντα- σίτου γάρ δυο- 
καίδεκα μυριάδας Περσέων τε τοϊσι έν τφ Λευκφ τείχεϊ τφ έν 
Μέμφι κατοικημένοισι καταμετρέουσι καί τοϊσι τούτων έπικούροιαι* 
νομός έκτος ουτος. Σατταγύδαι δέ καί Γανδάριοι καί Δαδίκαι τε 
καί Απαρύται ες τώυτό τεταγμένοι έβδομήκοντα καί εκατόν τάλαν
τα προσέφερον νομός δέ οΰτος έβδομος, από Σούσων δέ καί της

!,2 άλλης Κισσίων χώρης τριηκόσια- νομός όγδοος ουτος. άπό Βαβυ- 
λώνος δέ καί της λοιπής Άσσυρίης χίλιά οι προσήιε τάλαντα αργυ
ρίου καί παιδες έκτομίαι πεντακόσιοι- νομός εινατος ουτος. από δέ 
Αγβατάνων καί τής λοιπής Μηδικής καί Παρικανίων καί Όρθοκο- 
ρυβαντίων πεντήκοντά τε καί τετρακόσια τάλαντα* νομός δέκατος 
ουτος. Κάσπιοι δέ καί Παυσίκαι καί Παντίμαθοί τε καί Δαρεϊται 
ές τώυτό συμφέροντες διηκόσια τάλαντα άπαγίνεον- νομός ενδέκα
τος ουτος. άπό Βακτριανών δέ μέχρι Αίγλών εξήκοντα καί τριηκό- 
σια τάλαντα φόρος ήν- νομός δυωδέκατος οΰτος. άπό Πακτυϊκής 
δέ καί Αρμενίων καί τών προσεχέων μέχρι τού πόντου τού Εύξεί- 
νου τετρακόσια τάλαντα- νομός τρίτος καί δέκατος οΰτος. άπό δέ 
Σαγαρτίων καί Σαραγγέων καί Μαμαναίων καί Ουτίων καί Μύκων 
καί τόν έν τήσι νήσοισι οίκεόντων τών έν τή Ερυθρή θαλάσση, έν 
τήσι τούς άνασπάστους καλεομένους κατοικίζει βασιλεύς, από τού
των πάντων εξακόσια τάλαντα έγίνετο φόρος- νομός τέταρτος καί 
δέκατος οΰτος. Σάκαι δέ καί Κάσπιοι πεντήκοντά καί διηκόσια 
άπαγίνεον τάλαντα- νομός πέμπτος καί δέκατος οΰτος. ΙΙάρθοι δέ 
καί Χοράσμιοι καί Σόγδοι τε καί Άρειοι τριηκόσια τάλαντα- νομός

94 έκτος δέκατος οΰτος. ΙΙαρικάνιοι δέ καί Αιθίοπες οί έκ τής Άσίης 
τετρακόσια τάλαντα άπαγίνεον νομός έβδομος καί δέκατος οΰτος. 
Ματιηνοΐσι δέ καί Σάσπειρσι καί Αλαροδίοισι διηκόσια έπετέ- 
τακτο τάλαντα- νομός όγδοος καί δέκατος οΰτος. Μόσχοισι δέ καί 
Τιβαρηνοισι καί Μάκρωσι καί Μοσσυνοίκοισι καί Μαρσί τριη- 
κόσια τάλαντα προείρητο- νομός εινατος καί δέκατος οΰτος. 
Ινδών δέ πλήθος τε πολλώ πλεΐστόν έατι πάντων τών ημείς 
ΐδμεν ανθρώπων καί φόρον άπαγίνεον πρός πάντας τούς άλλους

95 εξήκοντα καί τριηκόσια τάλαντα ψήγματος- νομός εικοστός οΰτος. 
τό μέν δή άργύριον το Βαβυλώνιον πρός τό Εΰβοϊκόν συμ- 
βαλλόμενον τάλαντον γίνεται όγδώκοντα καί οκτακόσια καί



rásban vau egész Phoinikia, az úgynevezett palaestiniai Syria és 
Kvpros. Ez az ötödik járás. — Egyiptomra, az Egyiptommal ha
táros Libyára, Kyrenére, Barkére (melyeket az egyiptomi járásba 
osztott) hétszáz talentum adót vetett ki azon pénzen kívül, me
lvet a Moiris tavának halászata jövedelmezett. Ezen pénzen és a ki
vetett gabonán kívül tehát hétszáz talentumot kapott. Mert száz- 
húszezer mérő gabonát adnak a perzsáknak, kik Memphis városá
ban a fehérvárban laknak, és a zsoldosoknak. Ez a hatodik járás. —
A sattagydák, gandariusok, dadikák és aparyták egybefoglalva 
százhetven talentumot fizettek. Ez a hetedik járás. 70 -— Susára és 
a kissiaiak egyéb területére háromszáz talentum volt kivetve. Ez 
a nyolezadik járás. 76 — Babylon és Assyriának többi része ezer ta- 92 
lentum ezüstöt és ötszáz kiherélt fiút fizetett. Ez a kilenczedik já
rás. ·— Agbatanára, a többi méd vidékre, a parikaniusokra és 
orthokorybantiusokra négyszázötven talentumot vetett ki. Ez 
a tizedik járás.77 — A kaspiusok, pausikák, pantimathusok és darei- 
ták összesen kétszáz talentumot fizettek. Ez a tizenegyedik járás.78— 
Baktriától Aigleig háromszázhatvan talentum volt az adó. Ez 
a tizenkettedik járás.7* — Paktyikára, Arméniára és a szomszédos 9 3  

népekre az Euxeinos tengerig négyszáz talentumot vetett ki. Ez 
a tizenharmadik járás.80 — A sagartiusokra, sarangeusokra, tha- 
manaiusokra, utiusokra, mykusokra és a Vörös tenger szigetei
nek lakóira, a hol az úgynevezett száműzettek királya lakik, mind
ezekre hatszáz talentum adót vetett. Ez a tizennegyedik járás.81 - 
A sakák és kaspiusok kétszázötv*en talentumot fizettek. Ez a tizen
ötödik járás. — A parthusok, cliorasmiusok, sogdusok és areiusok 
háromszáz talentumot. Ez a tizenhatodik járás. 88 — A parikaniusok 94. 
és az ázsiai aithiopiaiak négyszáz talentumot. Ez a tizenhetik já
rás.88 — A matienusok, saspeirok és alarodiusok kétszáz talentumot.
Ez a tizenyolczadik járás. A moschusokra, tibarenusokra, 
makronokra, mossynoikusokra és mardokra háromszáz talentumot 
rótt ki. Ez a tizenkilenczcdik járás.8* — Az indusok, a kik a leges- 
legnagyobb nép az egész emberiségben, a hányat csak ismerünk, 
ép úgy fizetnek adót, mint a többiek mind, és pedig háromszáz- 
hatvan talentum aranyport. Ez a huszadik járás.85 — A babyloni 9 5  

ezüstöt most már euboiaira átszámítva kilenczezemyolczszáznyolcz-
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εινακισχίλια τάλαντα· τό δέ χρυσίον τρισκαιδεκαστάσιον λογιζό- 
μενον, το ψήγμα εύρίσκεται έόν Εύβοϊκών ταλάντων δγδώκοντα 
καί έξακοσίων καί τετρακισχιλίων. τούτων ών πάντων συντιθε- 
μένων τό πλήθος Εύβοϊκα τάλαντα συνελέγετο ές τον έπετειον 
φόρον Δαρείω μύρια ' καί τετρακισχίλια καί πεντακόσια καί 
εξήκοντα* τό δ’ ετι τούτων ελασσον άπιείς ού λέγω.

96 Ούτος Δαρείω προσήιε φόρος από τής τε Άσίής καί τής 
Λιβύης όλιγαχόθεν. προϊόντος μέντοι τού χρόνου καί από νήσων 
προσήε άλλος φόρος καί των εν τή Ευρώπη μέχρι Ηεσσαλίης 
οίκημένων. τούτον τον φόρον θησαυρίζει βασιλεύς τρόπ<ο τοιώδε. 
ές πίθους κεραμίνους τήςας καταχέει, πλήσας δε το άγγος περί- 
αιρέεί τον κέραμον* έπεάν δέ δεηθή χρημάτων, κατακόπτει 
τοσοϋτο όσου αν έκάστοτε δέηται.

97 Αύται μέν άρχαί τε ήσαν καί φόρων έπιτάςιες. ή ΙΙερσίς 
δέ χώρη μούνη μοι ούκ εϊρηται δασμοφόρος* άτελέα γάρ ΙΙέρ- 
σαι νέμονται χώρην. οιδε δε φόρον μέν ούδένα έτάχθησαν φέ· 
ρειν, δώρα δέ άγίνεον. Αιθίοπες οί πρόσουροι Αίγόπτφ, τούς 
Καμβύσης έλαύνων επί τούς μακροβίους Αιθίοπας κατεστρέψατο, 
οί περί τε Δύσην τήν ίρήν κατοίκηνται καί τώ Διονύσω άνάγουσι 
τάς όρτάς* ίουτωι οί Αιθίοπες καί οί πλησιόχωροι τούτοισι σπέρ- 
ματι μεν χρέωνται τώ αύτώ τφ καί οί Καλλαντίαι Ινδοί, οική
ματα δε εκτηνται κατάγαια. ούτοι συναμφότεροι διά τρίτου ετε ς 
άγίνεον, άγινέουσι δέ καί το μέχρι έμεύ, δύο χοίνικας άπύρου 
χρυσίου καί διηκοσίας φάλαγγας έβένου καί πέντε παίδας Αιθί
οπας καί έλέφαντος οδόντας μεγάλους είκοσι. Κόλχοι δέ ταξάμε- 
νοι ες τήν δωρεήν καί οί προσεχέες μέχρι Καυκάσιος όρεος (ές 
τούτο γάρ τό όρος ύπύ ΓΙέρσησι άρχεται, τά δέ προς βορέην 
άνεμον τού Καυκάσιος ΙΙερσέων ουδέν ετι φροντίζει), ούτοι ών 
δώρα τά έτάςαντο έτι καί ές εμέ διά πεντετηρίδος άγίνεον, 
εκατόν παίδας καί εκατόν παρθένους. Αράβιοι δέ χίλια τάλαντα 
άγίνεον λιβανωτού άνά πϊν έτος, ταύτα μέν ούτοι δώρα πάρες 
τού φόρου βασιλέι εκόμιζον.

98 Τον δέ χρυσόν τούτον τον πολλόν οί Ινδοί, άπ’ ού τό ψήγμα 
τώ βασιλέι τό ειρημένον κομίζουσι, τρόπω τοιώδε κτώνται. εστι 
τής Ινδικής χώρης τό προς ήλιον άνίσχοντα ψάμμος* των γάρ 
ημείς ϊδμεν, τών καί πέρι άτρεκές τι λέγεται, πρώτοι πρός ήώ 
καί ήλιου άνατολάς οίκέουσι άνθρώπων τών εν τή Ασίη Ινδοί" 
Ινδών γάρ τό πρός τήν ήώ έρημίη έστί διά τήν ψάμμον, 
εστι δέ πολλά εθνεα Ινδών καί ούκ ομόφωνα σφίσι, καί οί 
μέν αυτών νομάδες εΐσί οί δέ ού, οί δέ έν τοΐσι ελεαι οίκέουσι !
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van talentum jön ki ; ha pedig az aranyat tizenháromszorosával 
számítjuk, akkor az aranypor négyezerhatszáznyolczvan euboiai 
talentumot ad. Mindezt összeadva Dareios évi adóban tizennégy- 
ezerötszázhatvan euboiai talentumnyi összeget kapott, a kisebb 
jövedelmekről nem is szólva.*“

Ezt az adót kapta Dareios Ázsiából és Libyának egy kis ré- 
széből. Idő folytán a szigetekről és az Európában Thessaliáig lakó 
népektől is folyt be adó. Ezt az adót a következőkép őrzötte 
a király: minden pénzt felolvasztatott és cserépedényekbe önte
tett ; ha az edény tele lett, a cserepet köröskörül lefejtette, s mikor 
pénzre volt szüksége, annyit ütött le, mikor mennyi kellett.57

Ezek valának a tartományok és az adókivetések. Csak a perzsa 97 
földet nem említettem az adófizetők között, mert a perzsák adó
mentes területen laknak. A következő népekre sincs semmi adó 
kiróva, hanem ajándékokat küldenek : az Egyiptommal szomszé
dos aithiopiaiak, a kiket Kambyses leigázott, mikor a hosszúéletű 
aithiopiaiak ellen indult, a kik a szent Nysa körül laknak és Dio
nysos tiszteletére ünnepeket ülnek.88 (Ezen athiopiaiaknak és szom
szédaiknak ugyanoly gabonájuk van, mint a kallantiai indusoknak, 
és földalatti házakban laknak). Mind a kettő küldött ajándékot 
három évenként, és küld még ma is : két choinix tisztátlan aranyat, 
kétszáz ébenfát, öt aithiopiai fiút és húsz nagy elefántfogat. A kol- 
ehisiak és szomszédaik a Kaukázus hegységig önmagukra aján
dékot róttak (mert ezen hegységig terjed a perzsák uralma ; a Kau
kázustól északra már* senkisem törődik a perzsákkal) ; ezek tehát 
ajándékot róttak magukra és még ma is küldik azt ötévenként : 
száz fiút és száz leányt. Az arabok minden évben ezer talentum 
tömjént küldenek. Az adón kívül e népek ezeket az ajándékokat 
viszik a királynak.

Az indusok azt a sok aranyat, melyből a királynak az említett 98 
aranyport viszik, következőkép nyerik. India földje napkelte felé 
homokos ; mert az emberek közül, kiket Ázsiában ismerünk s a 
kilu'ől biztosat lehet mondani, keletre és napkelte felé először 
az indusok laknak ; az indusoktól keletre u. i. a vidék a homok 
miatt pusztaság. Az indusok közt sok nép van, mely nem egy nyelvet 
beszél; némelyek nomádok, mások nem némelyek a folyam ingo-
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τού ποταμού καί ιχθύ ας σιτέονται ωμούς, τούς αίρέουσι έκ πλο ίοον 
καλάμινων όρμεόμενοι- καλάμου δέ Ιν γόνυ πλοΐον έκαστον ποιέε- 
ται. ούτοι μεν δή των Ινδών φορεουσι έσθήτα φλοίνην- επεάν εκ 
τού ποταμ,ού φλούν άμήσωσι καί κόψωσι, το ένθεύτεν φορμού τρό- 

99πον καταπλέςαντες ώς θώρηκα ένδυνέουσι. άλλοι δε τών Ινδών 
προς ήώ οίκέοντες τούτων νομάδες stai, κρεών έδεσταί ωμών 
καλέονται δε Παδαΐοι, νομαίοισι δε τοιοΐσιδε λέγονται χράσθαι. δς 
αν κάμη τών αστών, ήν τε γυνή ήν τε άνήρ, τον μέν άνδρα άνδρες 
οί μάλιστά οί δμιλέοντες κτείνουσι, φάμενοι αυτόν τηκόμενον τή 
νουσφ τα κρέα σφίσι διαφθείρεσθαι- ό δέ άπαρνεόμενός έστι μή 
μεν νοσέειν οί δε ού συγγινωσκόμενοι άποκτείναντες κατευωχέον- 
ται. ή δε άν γυνή κάμη, ωσαύτως αί έπιχρεώμεναι μάλιστα γυναί
κες ταύτά τοίσι άνδράσι ποιεύσι. τον γάρ δή ές γήρας άπικόμε /ον 
θύσαντες κατευωχέονταΓ ες δέ τούτου λόγον ού πολλοί τινες αυ
τών άπικνέονται’ προ γάρ τού τόν ές νούσον πίπτοντα πάντα κτεί- 

100νουαι. ετέρων δέ εστι Ινδών δδε άλλος τρόπος, ούτε κτεί
νουσι ούδέν έμψυχον ούτε τι σπείρουσι ούτε οικίας νομίζουσι έκτή- 
σθαι ποιηφαγέουσί τε, καί αυτοϊσι έστί οσον κέγχρος το μεγαθος 
εν κάλυκι, αυτόματον εκ τής γής γινόμενον, το συλλέγοντες αυτή 
τή κάλυκι εψουσί τε καί σιτέονται. δς δ’ άν ες νούσον αυτών πεση, 
έλθών ές τήν έρημον κέεται. φροντίζει δέ ούδείς ού:ε άποθανόντος 

11,1 ούτε κάμνοντος. μΐςις δέ τούτων τών Ινδών τών κατελεςα πάντων 
εμφανής εστι κατά, περ τών προβάτων, καί το χρώμα φορεουσι 
δμοιον πάντες καί παραπλήσιο·/ Αίθίοψι. ή γονή δέ αυτών, τήν 
άπίενται ές τάς γυναίκας, ού κατά περ τών άλλων ανθρώπων έστί 
λευκή, αλλά μέλαινα κατά περ το χρώμα- τοιαύτην δέ καί Αίθίο- 
πες άπίενται θορήν. ούτοι μέν τών Ινδών εκαστέρω τών IΓερ- 
σεων οίκεουσι καί προς νότου άνεμου, καί Αχρείου βασιλέος 
ούδαμά υπήκουσαν.

2 Άλλοι δέ τών Ινδών Κασπατύρω τε πόλι καί τή 11 ακτυϊκή 
χώρη είσί πρόσουροι, προς άρκτου τε καί βορέω ανέμου κατοικη- 
μένοι τών άλλων 'Ινδών, οι Βακ'ρίοισι παραπλησίην έ'χουσι δίαι
ταν ούτοι καί μαχιμώτατοί είσι Ινδών καί οί έπί τον χρυσόν στελ- 
λόμενοι είσί ούτοι- κατά γάρ τούτο έστί έρημίη διά τήν ψάμμον, εν 
δή ών τή έρημίη ταύτη καί τή ψάμμω γίνονται μύρμηκες μεγάθεα 
έχοντες κυνών μέν έλάσσονα αλωπεκών δέ μέζονα- είσί γάρ αυτών 
καί παρά βασιλέι τφ ΙΙερσέων ένθεύτεν θηρευθέντες. ούτοι ών οί 
μύρμηκες ποιεύμενοι οϊκησιν ύπδ γην άναφορέουσι τήν ψάμμον κατά 
περ οί έν τοίσι Έλλησι μύρμηκες κατά τόν αυτόν τρόπον, είσί δέ
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ványai közt laknak, és nyers halakat esznek, melyeket nádsajkáik
ból fognak. A nádnak minden ízéből készül egy sajka. Ezek az in
dusok kákából készült ruhát viselnek. Mikor a folyamnak kákáját 
learatták és összeütötték, gyékény-módra összefonják és úgy öltik 
fel, mint a pánczélt. Más indusok, a kik keletre laknak, nomádok 9 9  

és nyers húst esznek ; padaiusoknak hívják és állítólag a következő 
szokások szerint élnek : ha valamely polgártársuk, akár asszony, 
akár férfi megbetegszik, akkor a férfit a legközelebbi férfirokonok 
megölik, mert szavaik szerint a betegség lesoványítja és húsa 
elromlik ; akárhogy tagadja is, hogy beteg : ők kíméletlenül leölik és 
megeszik. Ha pedig asszony betegszik meg, ép úgy bánnak el vele a 
legközelebbi nőrokonok, mint férfival a férfiak. Mert a ki megöreg
szik, azt levágják és megeszik ; de ezt kevesen érik meg közülük, 1 0 0  

mivel már előbb leölnek mindenkit, a ki betegségbe esik. Más in
dusok pedig következő más szokás szerint élnek : nem ölnek le 
semmiféle élő lényt : nem vetnek semmit ; nem laknak házakban, 
hanem füvet esznek, mely nekik hüvelyben kölesnvi nagyságban 
magától terem a földből ; s ezt összegyűltvén, a hüvelyivel magá
val megfőzik és megeszik. A ki megbetegszik, az a pusztába 
megy és ott lefekszik ; senkisem törődik vele, akár meghal, akár 
beteg. Az említett indusok mind nyilvánosan közösülnek, mint a 101 
marhák ; mindannyiuknak egyforma és az aithiopiaiakéhoz ha
sonló bőrük van. Még magjuk is, melylyel a nőket megtermé
kenyítik, nem fehér, mint a többi embereké, hanem fekete, 
mint a bőrük.8'1 Az aithiopiaiak is ilyen magot bocsátanak ki. 
Ezek az indusok távolabb laknak a perzsáktól, még pedig délre, és 
sohasem voltak Dareios alattvalói.

Más indusok Kaspatyros városa éa daktyíka tartomány mellett 1 ; ,-i 
a medvecsillag felé és a többi indusoktól északra laknak életmód
juk hasonló a baktriaiakéhoz. Ezek a legharcziasabbak az indusok 
közt és őket küldik az aranyért ; mert az a vidék a homok miatt 
pusztaság. Ebben a pusztaságban és homokban olyan hangyák ta
nyáznak, a melyek kisebbek a kutyáknál, de a rókánál nagyobbak; 
néhány ilyen hangya, melyet itt elfogtak, a perzsa király birtokában 
van. Ezek a hangyák tehát a föld alatt lakást készítvén, feltúrják a 
Homokot, ép úgy. mint azt a hangyák a görögöknél is teszik, sőt az



Ή ΡΟΔΟΤΟΙ* r .

καί αυτοί είδος ομοιότατο'.· ή os ψάμμος ή άναφερομένη έστί χρυ- 
σίτις. επί δή ταύτην την ψάμμον στέλλονται ές την έρημον οί 
Ινδοί, ζευςάμενος έκαστος χαμηλούς τρεις, σειρηφόρον μεν εκατέ
ρωθεν έρσενα παρέλκειν, θήλεαν δέ ές μέσον επί ταύτην δή αυτός 
άναβαίνει, έπτιτηδεύσας οκως από τέκνων ως νεωτάτων άποσπάσας 
ζεύςει. αί γάρ σφι κάμηλοι ίππων ούκ ήσσονες ές ταχύτητά είσι, 
χωρίς δε άχθεα δυνατώτεραι πολλόν φέρειν. το μέν δή είδος όκοί-

103 όν τι έχε-, ή κάμηλος. έπισταμένοισι τοίσ’. Έλλη σι ου συγγράφω· 
το δέ μή έπιστέαται αυτής, τούτο φράσω. κάμηλος έν τοίσ'. όπι- 
σθίοισι σκέλεσ'. έχει τέσσερας μηρούς καί γοόνατα τέσσερα, τά. τε

104 αιδοία διά τών όπισθάυν σκελέων προς τήν ουρήν τετραμμένα. οί 
δέ δή Ινδοί τρόπφ τοιούτφ καί ζεύςι τοιαύτη χρεωμένοι έλαύνουσι 
έπί τον χρυσόν λελογισμένος οκως καυμάτων τών θερμοτάτων ιόν
των έσονται έν τή αρπαγή· υπό γάρ τού καύματος οί μύρμηκες άφα- 
νέες γίνονται υπό γήν. θερμότατος δέ έστι ό ήλιος τούτοισι τοίσι 
άνθρώποισι το εωθινόν, οΰ κατά περ τοίσι αλλοισι μεσαμβρίης, 
άλλ’ ΰπερτείλας μέχρι οΰ άγορής διαλύσιος. τούτον δέ τον χρόνον 
καίει πολλή) μάλλον ή τή μεσαμβρίη τήν Ελλάδα, οΰτω ώστ’ έν 
ΰδατι λόγος αυτούς έστι βρέχεαθαι τηνικαύτα. μεσούσα δέ ή ήμέργ( 
σχεδόν παραπλησίως καίει τούς τε άλλους ανθρώπους καί τούς
Ινδούς, άποκλινομένης δέ τής μεσαμβρίης γίνεται σφι ό ήλιος 

κατά περ τοίσι αλλοισι ό εωθινός· καί το από τούτου άπιών έπί
• μάλλον ψύχει, ές δ έπί δυσμήσι έών καί τύ κάρτα ψύχει, έπεάν δέ 

έλθίυσι ές τον χώρον οί Ινδοί έχοντες θυλάκια, έμπλήσαντες ταύτα 
τής ψάμμου τήν ταχίστην έλαύνουσι όπίσω· αυτίκα γάρ οί μύρμηκες 
όδμή, ώς δέ λέγεται ΰπύ Περσέων, μαθόντες διώκουσι. είναι δέ 
ταχυτήτα ουδενί έτέρφ δμοιον, ουτω ώστε, ει μή προλαμβάνειν τούς 
Ινδούς τής οδού έν ω τούς μύρμηκας συλλέγεσθαι, ούδένα αν 

σφεων άποσώζεσθαι, τούς μέν νυν έρσενας τών καμηλών, είναι γάρ 
ήσσονας θέειν τών θηλέων, καί παραλύεσθαι έπελκομένους, οΰκ 
όμού άμφοτέρους· τάς δέ θηλέας άναμιμνησκομένας τών έλιπον 
τέκνων ένδιδόναι μαλακόν οΰδέν. τον μέν δή πλέω τού χρυσού οΰτω 
οι Ινδοί κτώνται, ώς ΓΙέρσαι φασί' άλλος δέ σπανιώτερος έστί έν 
τή χώρη όρυσσόμενος.

10(1 Αί δ’ 'έσχατιαί κως τής οίκεομένης τά κάλλιστα έ'λαχον, 
κατά περ ή Ελλάς τάς ώρας πολλόν τι κάλλιστά κεκρημένας 
έ'λαχε. τούτο μέν γάρ προς τήν ήώ έσχάτη τών οικεομενέων 
ή Ινδική εστι, ώσπερ όλίγω πρότερον είρηκα' έν τα,ύτη τούτο 
μέν τά έμψυχα, τετράποδά τε καί τά πετεινά, πολλή) μέζω ή 
έν τοίσι αλλοισι χωρίοισί έστι, πάρες τών ίππων (οΰτοι δέ 
έσσούνται ΰπύ τών Μηδικών, Χησαίων δέ κελευμένων ίππων),
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alakjuk is nagyon hasonló.“1 Ezafeltárt homok pedig arany tartalmú, 
Ezért a homokért küldik tehát a pusztába az indusokat. Mindegyik 
három tevét fog be ; kétfelöl vezetékló-módjára csődöröket, középütt 
pedig egy kanczát.9* Erre száll föl maga az indus is, csak arra vi
gyáz, hogy olyat fogjon be, a melyet legutóbb választottak el csikó
jától. Tevéik gyorsaságra nem állnak a lovak mögött, azonfelül sok
kal több terhet bírnak czipelni. A tevének alakját, minthogy a gö- b):l 
rögök ismerik, nem írom le ; de a mit nem tudnak róla, azt meg
mondom. A tevének hátsó lábain négy czomb és négy térd van ; 
nemző tagja a hátsó hibák közül a fark felé kortyul. Ilyetén módon 104 
és ilyen fogattal hajtanak tehát az indusok az aranyhoz, kiszámítva, 
hogy akkor intézzék a rablást, mikor legnagyobb a hőség ; mert 
a hőség miatt a hangyák a föld alá bújnak. De ezen embereknél a 
nap reggel süt legmelegebben, nem délben, mint a többi embereknél, 
hanem keltétől addig, míg a piaczról eloszolnak.““ Ez időtájban a 
napsokkal jobban tűz, mint Görögországban dél felé, úgyhogy akkor, 
mint mondják, ők a vízben flirödnek. Délben azután körülbelül 
úgy tűz náluk, mint másutt; délután a nap lesz állva olyan lesz, 
mint másoknál reggel, s azután még hűvösebb, míg lenyugtakor 
nagyon hűvös van. Mikor az indusok zsákjaikkal a helyhez érnek, 105 
gyorsan megtöltik azokat a homokkal és visszahajtanak. Mert a 
hangyák, miként a perzsák beszélik, mindjárt megérzik a szagot és 
üldözik őket ; s oly gyorsak, mint senki más, úgyhogy, ha az indu
sok nem vennének egérútat, mialatt a hangyák összegyülekeznek, 
senkisem menekülhetne meg közülük. A csődörtevék most, mint
hogy nem tudnak úgy futni, mint a kanczák, mivel együtt szalad
nak. elfáradnak, az egyik előbb, a másik később. De a kanczák meg
emlékezvén otthon hagyott csikóikról, nem tágítanak. így szer
zik a perzsák szavai szerint az indusok a legtöbb aranyat ; ritkábban 
saját földjükön is ásnak.

A lakott földnek szélei a legszebb dolgokat kapták osztályré- 106 
szül, valamint Görögország a legeslegszebben elegyülő évszakokat. 
Keletre a lakott földnek széle, a mint kevéssel előbb mondottam, 
India ; benne az állatok, négylábúak és szárnyasok egyaránt, sokkal 
nagyobbak, mint a többi vidékeken, kivévén a lovakat (mert e te
kintetben a méd lovak, melyeket nisaiaknak hívnak, kiválóbbak).



τούτο δέ χρυσός άπλετος αυτόθι έστί, ό μέν δρυσσόμενος, ό δέ κα- 
ταφορεύμενος υπό ποταμών, ό δε ώσπερ έσήμηνα άρπαζόμενος. τά 
δέ δένδρεα τά άγρια αυτόθι φέρε:, καρπόν είρια καλλονή τε προ- ! 
φέροντα καί αρετή τών άπό των όίων καί έσθήτι Ινδοί από τοό- 

Κι7των τών δενδρέων χρέωνται. προς δ’ αύ μεσαμβρίης έσχατη Αρα- | 
βίη τών οίκεομενέων χωρέων έστί, εν δέ ταύτη λιβανωτός τε έστί 
μούνή χωρέων πασέων φυόμενος καί σμύρνη καί κασίη καί κινά- | 
μωμον καί λήδανον. ταύτα πάντα πλήν τής σμύρνης δυσπετέως I 
κτώνται οί Αράβιοι. τον μέν γε λιβανωτόν συλλέγουσι τήν ατύρακα 
θυμιώντες, τήν ές "Έλληνας Φοίνικες έξάγουσι* ταύτην θυμιώντες j 
λαμβάνουσι' τά γάρ δένδρεα ταδτα τά λιβανωτόφόρα δφιες υπό- 
πτεροι, σμικροί τά μεγάθεα, ποικίλοι τά είδεα, φυλάσσουσι πλήθεϊ 
πολλοί περί δένδρεον έκαστον, ούτοι οι περ επ’ Αίγυπτον έπιστρα- j 
τεδονται. ουδενί δέ αλλφ απελαύνονται άπό τών δενδρέων ή τής 

l ,ls στύρακος τώ καπνψ. λέγουσι δέ καί τόδε Αράβιοι, ώς πάσα αν γή 
έπίμπλατο τών όφίων τούτων, εί μή γίνεσθαι κατ’ αυτούς οίόν τι 
κατά τάς εχίδνας ήπιστάμην γίνεσθαι. καί κως τοδ θείου ή προ- 
νοίη, ώσπερ καί οίκός έστι, εοδσα σοφή, δσα μέν [γάρ] ψυχήν τε ] 
δειλά καί εδώδιμα, ταδτα μέν πάντα πολύγονα πεποίηκε, ίνα μή 
έπιλίπη κατεσθιόμενα, δσα δέ σχέτλία καί άνιηρά, όλιγόγονα. 
τούτο μέν, δτι ό λαγός υπό παντός θηρεύεται θηρίου καί όρνιθας 
καί ανθρώπου, ουτω δή τι πολύγονόν έστι- έπικυΐσκεται μοδνον 
πάντων θηρίων, καί τό μέν δασύ τών τέκνων εν τή γαστρί τό δέ 
ψιλόν, τό δέ άρτι έν τήσι μήτρησι πλάσσεται, τό δέ άναιρέεταί. 
τούτο μέν δή τοιούτό έστι· ή δέ δή λέαινα έόν ίσχυρότατον καί 
θρασύτατον άπας έν τώ βίω τίκτει εν τίκτουσα γάρ συνεκβάλλει 
τφ τέκνοι τάς μήτρας, τό δέ αίτιον τούτου τόδε έστί- έπεάν ό σκύ- j 
μνας έν τή μητρί έών άρχηται διακινεόμενος, ό δέ εχιυν όνυχας 
θηρίων πολλόν πάντων δξυτάτους άμύσσει τάς μήτρας, αύςόμενός 
τό δή πολλώ μάλλον έσικνέεται καταγραφών πέλας τε δή ό τόκος ! 

1(,9 έστί, καί τό παράπαν λείπεται αύτέων υγιές ουδέν. ώς δέ καί αί 
έ'χιδναί τε καί οί έν Αραβίοισι ύπόπτεροι δφιες εί έγίνοντο ώς ή 
φύσις αύτοίσι υπάρχει, οϋκ αν ήν βιώσιμα άνθρώποισι- νδν 
δ’ επεάν θορνύωνται κατά ζεύγεα καί έν αυτή ή ό ερσην τή 
έκποιήσι, άπιεμένου αυτού τήν γονήν ή θήλεα άπτεται τής 
δειρής, καί έμφύσα οΰκ άνίει πριν άν διαφάγη. ό μέν δή] 
ερσην αποθνήσκει τρόπω τώ είρημένφ, ή δέ θήλεα τίσιν τοιήνδει 
αποτίνει τώ ερσενι. τώ γονέι τιμωρέοντα ετι έν τή γαστρί ] 
εόντα τά τέκνα διεσθίει τήν μητέρα, διαφαγόντα δέ τήν |

3 9 6  Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο ϊ  Γ .



Szintúgy végtelen sok arany van itt, melyet vagy ásnak, vagy a fo
lyamok úsztatják le, vagy pedig a jelzettem módon rabolják. A va
don tenyésző fák itt olyan gyapjút szolgáltatnak, mely szépségre 
éo jóságra nézve kiválóbb a juhénál ; s az indusok ezen gyapjúból 
készítik ruháikat. Délre viszont a lakott földnek széle Arábia ; az h)7 
egész földön csupán ennek területén terem a tömjén, myrrha, kasia, 
kinamonum és ledanum. Mindezeket a myrrha kivételével csak fá
radsággal gyűjtik az arabok. A tömjént úgy szedik, hogy storaxot 
cryujtanak,94 a minőt a phoinikiaiak hoznak Görögországba. Csak ha 
ezt meggyujtják, szedhetik le a tömjént ; mert minden tömjéntermő 
fát kis termetű, tarka testű, szárnyas kígyók őriznek nagy számban, 
olyanok, a minők Egyiptom ellen szoktak vonúlni ; s ezeket semmi 
más nem hajtja le a fákról, mint a storaxnak füstje. Azt is mondják 108 
az arabok, hogy az egész föld rajzanék ezen kígyóktól, ha nem úgy 
volna velük a dolog, mint tudomásom szerint a viperákkal. S ebben 
is, a mint természetes, bölcsen intézkedett az isteni gondviselés 
hogy a hány félénk és megehető állatot teremtett, az mind szapora, 
hogy az élelem ki ne fogyjon ; a melyek pedig borzasztóak és kár
tékonyak, azoknak kevés ivadékuk van. /így a nyúl, melyet minden 
állat, madár, ember üldöz, nagyon szapora ; az összes állatok közül 
csak ő termékenyül meg, mikor még kicsinyeket hord hasában 
melyek részben szőrösek, részben csupaszok ; egyik ép az anyaméh
ben fejlődik, mikor a másik megfogamzik. Ennek tehát ilyen a ter
mészete ; viszont az oroszlán, mely a legerősebb és legbátrabb állat, 
csak egyszer kölykezik életében ; mert megkölykezve anyaméhét 
is kilöki. Ennek pedig az az oka, hogy mikor az anyában a kölyök 
mozogni kezd, karczolja a méhet, mert a legélesebb körmei vannak ; 
s minél inkább fejlődik, annál jobban marczangol ; végre a szülésnél 
egyáltalában semmiféle ép részt nem hagy hátra. így van ez a vi- jou 
perákkal és a szárnyas kígyókkal Arábiában ; mert ha addig élnének 
míg természetük megengedné, akkor az emberek meg nem élhet
nének. így azonban midőn párosodnak és a hím kibocsátja magját, 
a nőstény rögtön a nyakához tapad s mindaddig el nem bocsátja, 
míg sít nem harapta. A hím tehát ilyetén módon meghal, a nőstény 
pedig a következőkép lakói meg a hímért : a kölykök még a has
üregben boszút állnak atyjukért, mert megeszik a méhet, az anya
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νήδύν αύτής οϋτω τήν εκδυσιν ζοιέεται. οί δέ άλλοι οφιες έόντες 
ανθρώπων ού δηλήμονες τίκτουσί τε ώά καί έκλέπουσι πολλόν τι 
χρήμα των τέκνων, αί μεν νυν έ'χιδναι κατά πάσαν τήν γην είσι, οί | 
οέ, όπόπτεροι έόντες, άθρόοι stai έν τή Αραβίή καί ουδαμή άλλη- * 
κατά τούτο δοκέουσι πολλοί είναι.

110 Τον μέν δή λιβανωτόν τούτον αυτοί κτώνται Άράβιοι, τήν δέ : 
κααίην ώδε. έπεάν καταδήσωνται βύρσησι καί δέρμασι άλλοισι 
παν το σώμα καί τό πρόσωπον πλήν αυτών τών οφθαλμών, έρχον
ται επί τήν κασίην ή δε έν λίμνη φύεται οΰ βαθέη, περί δέ αυτήν 
καί εν αυτή αυλίζεταί κου θηρία πτερωτά, τήσι νυκτερίσι προσεί- 
κελα μάλιστα, καί τέτριγε δεινόν, παί ές αλκήν άλκιμα.· τά δει

111 άπαμυνομένους από τών οφθαλμών ουτω δρέπε ιν τήν κασίην. τό ί 
δε δή κινάμωμον έ'τι τούτων θωυμαστότερον συλλέγουσι. οκού μέν 
γάρ γίνεται καί ή τις μιν γη ή τρέφουσά έστι, οΰκ ε'χουσι ειπεϊν, 
πλήν ότι λόγω οίκότι χρεωμένοι έν τοΐσιδε χωρίοισι φασί τινες 
αυτό φύεσθαι έν τοΐσι ό Διόνυσος έτράφη" όρνιθας δέ λέγουσι 
μεγάλας φορεειν ταύτα τά κάρφεα τά ημείς από Φοινίκων μαθόν- 
τες κινάμωμον καλέομεν, φορεειν δέ τάς όρνιθας ές νεοσσιάς προ- 
στεπλασμένας έκ πηλού προς άποκρήμνοισι δρεσι, ένθα πρόσβασιν 
άρθρώπω ουδεμίαν είναι, πρός ών δή ταύτα τούς Δραβίους σοφί- 
ζεσθαι τάδε, βοών τε καί όνων τών άπογινομένων καί τών άλ/.ων 
υποζυγίων τά μέλεα διαταμόντας ώς μέγιστα κομίζειν ες ταύτα τά 
χωρία, καί σφεα θέντας άγχού τών νεοσσιέων άπαλλάσσεσθαι έκάς 
αύτέων τάς δέ όρνιθας καταπετομένας [αυτών] τά μέλεα τών υπο
ζυγίων άναφορέειν έπί τάς νεοσσιάς- τάς δέ ού δυναμένας ίσχειν 
καταρρήγνυσθαι έπί γην τούς δέ έπιόντας συλλέγειν. ούτο> μέν τό 
κινάμωμον συλλεγόμενον έκ τούτων άπικνέεσθαι ές τάς άλλας

llü χώρας, τό δέ δή λήδανον, τό καλέουσι Άράβιοι λάδανον, ετι τού
του θωυμασιώτερον γίνεται- έν γάρ δυσοδμοτάτφ γινόμενον εύωδέ- 
στατόν εστι- τών γάρ αιγών τών τράγων έν τοΐσι πώγωσι εΰρίσκετα; 
έγγινόμενον οίον γλοιός από τής ύλης, χρήσιμον δ’ ές πολλά, τών 
μύρων έστί, θυμιώσί τε μ.άλιστα τούτο Άράβιοι.

113 Τοσαύτα μέν θυωμάτων πέρι είρήσθω, αποζεί δέ τής χώ· 
ρης τής Άραβίης θεσπέσιον ώς ήδύ. δύο δέ γενεά δίων σφι 
έστί θώυματος άξια, τά ούδαμόθι ετέρωθί έστι. τό μέν 
αυτών ετερον έχει τάς ουράς μακράς, τριών πηχέων ουκ 
έλάσσονας, τάς εΐ τις έπείη σφι έπέλκειν, ελκεα αν έ'χοιεν 
άνατριβομενέων πρός τή γή τών ουρέων νύν δ’ άπας τις 
τών ποιμένων έπίσταται ςυλουργέειν ές τοσούτο- άμαςίδας



hasát pociig átliarapjálc, úgy csinálnak kijárást maguknak. Minthogy 
a többi kígyók nem veszedelmesek az emberekre, tojást raknak, és 
sok ivadékot költenek ki belőle. A viperák tehát az egész földön el 
vannak terjedve ; de a szárnyasokból csak Arábiában találni sokat, 
másutt sehol. Ezért csak látszik, hogy sokan volnának.

A tömjént tehát így szedik az arabok ; a kásiát pedig a követ- 110 
kezőkép : mindenféle bőrökkel beborítják testüket és a szemük ki
vételével az arczukat, s úgy mennek a kásiáért. Ez egy nem mély 
tóban terem ; körülötte és benne azonban szárnyas állatok tartóz
kodnak, melyek leginkább a denevérekhez hasonlítanak, borzasz
tóan csipognak, és nagyon erősek. Ezek ellen kell óvni a sze
müket és úgy kaszálják le a kasiát. A kinamomumot még esodala· 111 
tosabb módon szedik. Mert hogy hol terem és miféle vidéken, azt 
nem tudják megmondani, csak azt az egy valószínű dolgot, hogy azon 
a tájon található, a bol Dionysos nevelkedett.115 Szavaik szerint nagy 
madarak hozzák ezeket a száraz ágakat, melyeket mi a phoinikaiak 
révén ismertünk meg s kinamonumnak nevezünk ; s mondják, hogy 
a madarak azt meredek begyekre épített fészkeikbe viszik, a hová 
emberek nem férkőzhetnek. Ellenük tehát a következő cselt eszel
ték ki az arabok : elhullott ökröknek, szamaraknak és egyéb mar
háknak lehetőleg nagy darabokba vágott húsát hozzák e vidékekre 
és teszik le a fészkekhez közel, azután eltávoznak. A leszálló ma
darak a marhadarabokat fölczipelik fészkeikbe, de az nem bírja 
meg e terhet s földre zuhan ; mire ők előjönnek és össze
szedik. így gyűjtik a kinamonumot és viszik azután más orszá
gokba. A ledanum, melyet az arabok ladanumnak hívnak, niégi iá 
csodálatosabb módon kerül elő ; mert bár igen bűzös helyen terem, 
mégis nagyon kellemes az illata. U. i. bakkecskék szakálláról szedik, 
mint a gyantát a fáról. Ez a leghasznosabb illatszer, s ezt égetik az 
arabok leginkább.

Ennyi legyen elég a füstölőszerekről. Arábiából különben eso- 113 
dálatosan édes illat árad szét. Kétféle csodálatraméltó juhfaj tenyé
szik ott, melyek másutt seholsem találhatók. Az egyiknek nem ki
sebb, mint három rőf hosszúságú farka van, mely, ha az állat 
maga után húzná, a földhöz dörzsölődve sebeket kapna ; azon
ban mindegyik pásztor ért annyit a fa-faragáshoz, hogy kis szekér-
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γάρ ποιεύντες όποδέουσι αυτάς τη σι ουρησι, ενός έκάστου κτήνεος 
την ουρήν επί άμα£ίδα έκάστην καταδέοντες. τό δέ έτερον γένος 
τών όίων τάς ουράς πλατέας φορέουσι καί επί πήχυν πλάτος.

114· Αποκλινομένης δέ μεσαμβρίης παρήκει προς δόνοντα ήλιον 
ή Αιθιοπίη χώρη έ αχάτη τών οίκεομενέων αυτή δέ χρυσόν τε 
φέρει πολλόν καί ελέφαντας άμφιλαφέας καί δένδρεα πάντα 
άγρια καί έ'βενον καί άνδρας μεγίστους καί καλλίστους καί 
μακροβιωτάτους.

110 Αυται μέν νυν έ'ν τε τη Ασίη έσχατιαί είσι καί έν τη Αιβύη. 
περί δέ τών έν τη Ευρώπη τών προς έσπέρην έσχατιέων έχω 
μέν οΰκ άτρεκέως λέγειν ούτε γάρ έγωγε ένδέκομαι Ήριδανόν 
καλέεσθαι προς βαρβάρων ποταμόν έκδιδόντα ες θάλασσαν την 
προς βορέην άνεμον, απ’ δτευ το ηλεκτρον φοιτάν λόγος έστί, 
ούτε νήσους οίδα Κασσιτερίδας έούσας, εκ τών ό κασσίτερος 
ήμϊν φοιτά, τούτο μέν γάρ ό Ήριδανός αυτό κατηγορέει τό ου- 
νομα ώς εστι Ελληνικόν καί ου βάρβαρον, υπό ποιητέω δέ τίνος 
ποιηθέν τούτο δέ ουδενός αύτόπτεω γενομένου ού δύναμαι άκού- 
σαι, τούτο μελετών, όκως θάλασσά. έστι τά. επέκεινα Ευρώπης, 
ές έσχάτης δ’ ών ο τε κασσίτερος ήμϊν φοιτά, καί τό ηλεκτρον.

11(;πρός δέ άρκτου τής Ευρώπης πολλώ τι πλειστος χρυσός φαίνεται 
έών όκως μέν γινόμενος, ουκ έχω ουδέ τούτο άτρεκέως είπαι, 
λέγεται δέ υπέκ τών γρυπών άρπάζειν Άριμασπούς άνδρας μου- 
νοφθάλμους. πείθομαι δέ ουδέ τούτο, όκως μουνόφθαλμοι άνδρες 
φύονται, φύσιν έχοντες τήν άλλην όμοίην τ ΐσι άλλοισι άνθρώ- 
ποισι. αί δέ ών έσχατιαί οϊκασι, περικληίουσαι τήν άλλην χώρην 
καί εντός άπέργουσα>, τά. κάλλιστα δοκέοντα ήμϊν είναι καί σπα- 
νιώτατα έ'χειν αυται.

ί j7 Έστι δέ πεδίον έν τη  Ασίη περικεκληιμένον δρεϊ πάντοθεν, 
διασφάγες δέ τού όρεος είσί πέντε, τούτο τό πεδίον ήν μέν κοτε 
Χορασμίων, έν ούροισι έόν Χορασμίων τε αυτών καί Ύρκανίων 
καί ΓΓάρθων καί Σαραγγέων καί βαμαναίων, έπείτε δέ Πέρσαι 
έχουσι τό κράτος, έστί τού βασιλέος. έκ δή ών τού περικληίοντος 
όρεος τούτου ρέει ποταμός μέγας, ούνομα δέ οί έστί Ακης. ουτος 
πρότερον μέν άρδεσκε διαλελαμμένος πενταχού τούτων τών είρη- 
μένων τάς χώρας, διά διασφάγος αγόμενος έκάστης έκάστοισι" 
έπείτε δέ όπό τψ Πέρση είσί, πεπόνθασι τοιόνδε. τάς διασφάγας 
τών όρέων ένδείμας ό βασιλεύς πύλας έπ’ έκάστη διασφάγι 
έ'στησε' άποκεκληιμένου δέ τού υδατος τής διεςόδον τό 
πεδίον τό έντός τών όρέων πέλαγος γίνεται, έδιδόντος



kéket készítenek, s ezeket a farkak alá kötik, úgy hogy minden 
egyes állatnak a farkát egy ilyen szekérkéhez kötik. A másik juh- 
fajnak széles farka van, körülbelül egy rőfnyi széles.

Délre egészen napnyugatig Aithiopia a lakott földnek a széle, 
Benne sok arany van, továbbá nagy elefántok, mindenféle vad 
fák, ébenfa, meg nagy, szép és igen hosszú életű emberek.

Ezek tehát Ázsiában és Libyában a föld szélei ; Európában 1 1 5  

azonban a nyugati szélekről nem tudok biztosat mondani ; mert 
sem azt nem fogadom el, hogy léteznék egy, a barbárok által Erida- 

isnak nevezett folyam, mely az északi tengerbe ömölnék, s innen 
kerülne állítólaga borostyán ; sem az ón-szigetekről nem tudok sem
mit, a honnan az ónt szállítják mihozzánk.00 Mert már az Eridanos 
név is bizonyítja, hogy az görög és nem barbár szó, valószínűleg 
egy költőnek a faragása ; s utánjárásom daczára egy szemtanútó 
sena hallhattam semmit, hogy milyen a tenger Európa ama részénél.
Az ón és a borostyán azonban bizonyára a földnek ezen széléről 
kerül hozzánk. 07 Európának északi részében van szemlátomást a leg- j 
több arany ; hogy mikép szerzik, azt nem mondhatom meg ponto
san.‘A szóbeszéd úgy tartja, hogy egyszemű arimaspus férfiak a 
griffmadaraktól rabolják. De én nem hiszem, hogy volnának egy
szemű emberek, a kik különben a többi emberekhez hasonló alko
tásnak. A földszélek tehát, melyek a többi országokat körülzárják 
és magukban foglalják, véleményem szerint a legszebbek, és ben
nük vannak a legnagyobb ritkaságok. r

Van Ázsiában egy mindenfelől hegység által körülzárt síkság,, jy 
a hegységben pedig öt hegyszoros. Ez a síkság valamikor a choras- 
miusoké volt, különben is maguknak a chorasmiusoknak, hyrkanu- 
soknak, parthusoknak, sarangusoknak és thamanaiusoknak határai 
között terül el : mióta azonban a perzsák bírják a hatalmat, a 
királynak tulajdona." Ezen körülzáró hegységből ered egv nagy 
folyó, melynek Akes a neve. Ez azelőtt öt részre oszolva öntözte az 
említett népeknek országait, mindegyikhez külön hegyszoroson át 
jutva. Mikor azonban a perzsák alattvalói lettek, a következő tör
tént velük : a király befalaztatta a hegyszakadékokat és minden 
szoroshoz egy zsilipet csináltatott. Minthogy így a víznek kiömlését 
elzárták, a síkság a hegységen belül tengerré vált ; mert a folyó

H erodotoe. *
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‘j-sv τού ποταμού, έχοντος δε ούδαμή έςήλυσιν. ούτοι ών οΤ περ 
έμπροσθ-ε έώΐ>εσαν χράσθ-αι τώ υόατι, ουκ έχοντες αϋτώ χράσΦαι 
συμφορή μεγάλη διαχρέωνται. τον μεν γάρ χειμώνα ύει σφι ο 
Osò; ώσπερ καί τοίσι αλλοισι άνθρώποισι, τον δε Οέρεο; σπεί- 
ροντες μελίνην καί · σήσαμον χρηίσκονται τώ υδατι. έπεάν ών 
μηδέν σφι παραδιδώται τού υδατος, έλθόντες έ; τού; Πέρσας 
αστοί τε καί γυναίκες, στάντες κατά τάς Ούρα; τού βασιλέας 
βοώσι ωρυόμενοι, ό δε βασιλεύς τοίσι δεομένοισι αυτών μάλιστα 
εντέλλεται άνοίγειν τάς πύλας τάς ές τούτο φεροόσα;. έπεάν δέ 
διάκορος ή γη σφεων γένηται πίνουσα το ύδωρ, αυται μεν αί 
πάλαι άποκληίονται, άλλα; δ’ εντέλλεται άνοίγειν αλλοισι τοίσι 
δεομενοισι μάλιστα των λοιπών, ως δ’ εγώ οιδα άκούσας, χρή
ματα μεγάλα πρησσόμενος ανοίγει πάρες τού φόρου.

1 l'S Γαύτα μεν δή έχει ούτω. τών δε τώ λΐάγω έπαναστάντων 
επτά ανδρών, ένα αυτών Ινταφρένεα κατέλαβε υβρίσαντα τάδε 
άποΟανείν αύτίκα μετά τήν επανάστασιν. ήθελε ές τά βασιλήια 
έσελΟών χρημάτισασΟαι τώ βασιλέι- καί γάρ δή καί ό νόμος ούτω 
είχε, τοίσι επαναστάσι τώ Μάγφ έσοδον είναι παρά βασιλέα άνευ 
αγγέλου, ήν μή γυναικί τυγχάνη μισγόμενος βασιλεύς, ούκων δή 
Ινταφρένης έδικαίου ούδένα οί έσαγγείλαι, άλλ’ ότι ήν τών 

επτά, έσιέναι, ήθελε, ό δε πυλουρό; καί ό άγγελιηφόρος ού 
περιώρων, φάμενοι τον βασιλέα γυναικί μίσγεσΟαι. ό δέ Ίντα- 
φρένης δοκέων σφέας ψεύδεα λέγειν ποιέει τοιάδε* σπασάμενος 
τον άκινάκεα άποτάμνει αυτών τά τε ώτα καί τάς ρίνα;, καί 
άνείρας περί τον χαλινόν τού ίππου περί τούς αυχένα; σφέων 

119 Ιδη σε, καί άπήκε. οί δε τώ βασιλέι δεικνύουσι εωυτούς καί τήν 
αίτίην είπον δι’ ήν πεπονίίότες είήσαν. Δαρεϊος δε άρρωδήσας 
μή κοινφ λόγω οί ε; πεποιηκότες εωσι ταύτα, μεταπεμπόμενο; 
ε'να έκαστον άπεπειράτο γνώμης, εί συνέπαινοί εισι τώ πε- 
ποιημένω. επείτε δε έςέμαίίε ώς ου συν κείνοισι εϊη ταύτα 
πεποιηκώς, έλαβε αυτόν τε τον Ινταφρένεα καί τούς παΐδα; 
αυτού καί τούς οίκηίους πάντας, ελπίδα; πολλάς έχων μετά 
τών συγγενέων μιν έπιβουλεόειν οί επανάστασιν, συλλαβών δέ 
σφεας έδησε τήν επί θανάτω. ή δε γυνή τού Ίνταφρέ- 
νεος φοιτέουσα επί τά; Φόρας τού βασιλέος κλαίεσκε άν καί 
δδυρέσκετο' ποιεύσα δε αίεί τώυτό τούτο τον Δαρείον έπεισε 
οικτείραί μιν, πέμ,ψας δε άγγελον έλεγε τάδε «ώ γύναι,
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beleömlik és sehol siucs kifolyása. Azok tehát, a kik azelőtt 
használni szokták volt a vizet és most nem használják, nagy 
nyomorban élnek. Mert télen ad ugyan nekik esőt az isten, 
mint más embereknek, nyáron azonban, mikor kölest és 
zezamfüvet ültetnek, víz nélkül szűkölködnek. Mikor azután semmi 
vizet sem juttatnak nekik, maguk is meg feleségeik is Perzsiába 
mennek, megállnak a király kapuja előtt és jajgatva kiáltoznak.
A kik a legnagyobb nyomorban vannak, azok számára a király ki
nyittatja a feléjük néző zsilipeket ; és midőn a földjük elég vizet 
szívott már magába, ismét bezáratja a zsilipeket ; azután más zsi
lipeket nyittat fel mások számára, a kik a többiek közül leginkább 
nyomorognak. A mint azonban hallom, az adón fölül csak sok 
pénzért nyittatja fel.

így van ez berendezve. A mágus ellen fellázadt hét férfiú kö-118 
zül egygyel, Intapliernessel, az történt, hogy valami bűnt követett 
el a fölkelés után, a miért rögtön halállal lakolt. Be akart menni 
a királyi palotába, hogy a királylyal valamit megbeszéljen ; mert 
úgy állapodtak meg, hogy a mágus ellen föllázadtak bejelentés 
nélkül mehetnek a királyhoz, ha csak a király véletlenül nem alszik 
feleségénél. Intaphernes tehát azt hitte, hogy neki nem kell semmi 
bejelentés, s mivel a hetek egyike volt, be akart menni. Az ajtónálló 
és a bejelentő nem akarták beengedni, azt mondván, hogy a király 
feleségénél alszik. De Intarphernes abban a hitben, hogy hazudnak, 
azt tette, hogy kihúzta kardját, levágta fülüket és orrukat, ráftízte lo
vának kantárszíjára, azután nyakukra kötötte és úgy bocsátotta el 
őket. Ezek azután megmutatták magukat a királynak, s megmondták 11 '■> 
az okát, hogy miért szenvedtek így. Dareios megijedt, hogy a hat fér
fiú talán megállapodás szerint tette ezt ; elküldött külön mindegyi
kért és kikérdezte, hogy helvesli-e a történteket. Mikor pedig rá
jött, hogy ez nem az ő beleegyezésükkel történt, magát Intaphernest 
gyermekeivel és összes rokonaival együtt elfogatta ; mert erős 
gyanúja volt, hogy az rokonaival együtt fölkelést tervez ellene ; s 
összefogatván őket megkötöztette, hogy halállal lakóijának. De 
Intaphernesnek'felesége sírva és jajgatva a király ajtaja elé ván- 
szorgott ; s mivel nem hagyta abba, kivitte, hogy Dareios meg- 
könyörűltrajta. Követet küldött hozzá, ki így szólt : «Asszony ! Da-

26*
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βασιλεύς τοι Δαρεϊος διδοϊ ενα τών δεδεμένων οικηίων ρύσα- 
σθαι τον βούλεαι εκ πάντων.» ή δέ βουλευσαμένη ύπεκρίνετο 
τάδε, «εί μέν δή μοι διδοϊ βασιλεύς ενός τήν ψυχήν, αίρέομαι 
έκ πάντων τον άδελφεόν.» ποθόμενος δέ Δαρεϊος ταδτα καί 
θωυμάσας τον λόγον, πέμψας ήγόρευε «ώ γόναι, είρωτά. σε 
βασιλεύς, τίνα έ'χουσα γνώμην, τον άνδρα τε καϊ τά τέκνα 
έγκαταλιπούσα, τον αδελφεόν εΐλευ περιείναί τοι, ος καί άλλο- 
τοιώτερός τοι τών παίδων καί ήσσον κεχαρισμένος τού άν· 
δρός έστι.» ό δ’ άμείβετο τοίσιδε. «ώ βασιλεύ, άνήρ μέν μοι 
αν άλλος γένοιτο, εί δαίμων έθέλοι, καί τέκνα άλλα, εί ταύτα 
άποβάλοιμι* πατρός δέ καί μητρός οΰκέτι μοι ζωόντων άδελ- 
φεός αν άλλος ούδενί τρόπω γένοιτο. ταύτη τή γνώμη χρεω
μένη ελεςα ταύτα.» εύ τε δή έδοςε τώ Δαρεί<;> είπειν ή γυνή, 
καί οί απήκε τούτον τε τον παραιτέετο καί τών παίδων τον πρε- 
σβύτατον, ήσθείς αυτή, τούς δέ άλλους άπέκτεινε πάντας. τών 
μέν δή επτά εις αύτίκα τρόπω τώ είρημένω άπολώλεε.

120 Κατά δέ κου μάλιστα τήν Καμβΰσεω νούσον έγίνετο τάδε, 
όπό Κόρου κατασταθείς ήν Σαρδίων ύπαρχος Οροίτης άνήρ 
Πέρσης' ουτος έπεθύμησε πρήγματος ούκ οσίου' ούτε γάρ τι 
παθών ούτε άκούσας μάταιον έπος προς ΙΙολυκράτεος τού Σα- 
μίου, ουδέ ϊδών πρότερον έπεθύμεε λαβών αυτόν άπολέσαι, ώς 
μέν οί πλεύνες λέγουσι, διά τοιήνδε τινά αίτίην. έπί τών βασι- 
λέος θυρέων κατήμενον τόν τε Όροίτεα καί άλλον ΓΙέρσην τώ 
ουνομα είναι Μιτροβάτεα, νομού άρχοντα τού εν Δασκυλείω, τού
τους έκ λόγων ές νείκεα συμπεσείν, κρινομένων δέ περί αρετής 
είπειν τόν Μιτροβάτεα τώ ’Οροίτη προφέροντα «σύ γάρ έν άνδρών 
λόγιο, ος βασιλέι νήσον Σάμον πρός τώ σώ νομώ προσκειμένην 
ου προσεκτήσαο, ώδε δή τι έούσαν ευπετέα χειρωθήναι, τήν τών 
τις επιχωρίων πεντεκαίδεκα όπλίτησι επαναστάς έσχε καί νύν 
αυτής τυραννεόει.» οί μέν δή μιν φασί τούτο άκοόσαντα καί 
άλγήσαντα τφ όνείδεϊ έπιθυμήσαι ουκ ουτω τόν εΐπαντα ταύτα I 
τίσασθαι ώς Πολυκράτεα πάντως άπολέσαι, δι’ οντινα κακώς 

Ι2ΐήκουσε. οί δέ έλάσσονες λέγουσι πέμψαι Όροίτεα ές Σάμον 
κήρυκα οτευ δή χρήματος δεησόμενον (ου γάρ ών δή τούτο . 
γε λέγεται), καί τόν Πολυκράτεα τυχεϊν κατακείμενον εν άνδρε- 
ώνι, παρείναι δέ οί καί Δνακρέοντα τόν Τήιον καί κως ε’ίτ’ 
έκ προνοίης αυτόν κατηλογέοντα τά Όροίτεω πρήγματα,
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roios király megengedi, hogy elfogott rokonaid közül egyet, a kit 
akarsz, megmenthess.» 0 pedig meggondolván a dolgot, így felelt: 
«Ha tehát a király egynek az életét nekem adja, valamennyi közül 
testvéremet választom.» Mikor ezt Dareios meghallotta, és a dolgon 
elcsodálkozott, követével így izent hozzá : « Asszony ! azt kórdezteti 
a király, hogy mi bir rá téged, hogy férjedet és gyermekeidet mel- 
ló'zve testvéred életét választod, a ki csak távolabb áll gyermekeid
nél és nem oly kedves, mint férjed ?» Mire ő így felelt : «Oh király, 
férjet mást is kaphatok, ha isten is úgy akarja, és más gyermekeket 
is, ha ezeket elvesztem ; de más testvérem már nem születhetek, 
mivel apám és anyám már nem élnek. Ez okból beszéltem így.'13 
Dareios helyesnek találta az asszony szavait, s nemcsak azt bocsá
totta el, a kit a nő kikért, hanem kedvét lelve a nőben, legöregebb 
gyermekét is ; de a többit mind kivégeztette. A hetek egyike 
tehát az elbeszélt módon csakhamar elpusztult.

Körülbelül Kambyses betegsége idejében a következő dolog tör 120 
téut :100 Sardisnak egy perzsa ember, Oroites volt tartományfőnöke, 
n kit még Kyros nevezett ki. Ennek valami istentelen tettre jött 
kedve : mert bár a samosi Polykrates nem bántotta, sem rossz szót 
nem hallott tőle, sőt előbb nem is látta, mégis kedve jött azt elfogni 
és megölni. Többek állítása szerint a következő volt az oka : egyszer 
Oroites a király kapuja előtt együtt ült egy másik perzsával, a kit 
Mitrobatesnek hívtak és a Daskyleion járásnak volt főnöke ; be
szélgetés alatt azonban összevesztek. A vitézségről vitatkoztak, s 
Mitrobates szemrehányásokat tett Oroitesnek: «Hát te is ember
számba mégy, ki a te járásoddal határos Samos szigetét sem sze
rezted meg a királynak ? Pedig oly könnyű lett volna kézre kerí
tem, mikor azt egy belföldi tizenöt emberrel föllázadván, hatalmába 
vette és most uralkodik rajta.» Hagyomány szerint az e szavakban 
kifejezett sérelem nagyon zokon esett szívének, és nem azon kívánt 
bosszút állani, a ki ezt mondta, hanem Polykratest akarta minden 
áron megölni, a ki miatt rossz hírbe jött. Némelyek azonban úgy be- 121 
szélik, hogy Oroites valamely ügyben követet küldött Samosba (de 
az nincs hagyományozva, hogy miért), a ki Polykratest a férfilakosz
tályban heverve találta, s ott voltateiosi Annkreon is.1,Jl Már most 
ez akár készakarva, a mennyiben nem törődött Oroites dolgával,
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είτε καί συντυχίη τις τοιαύτη έπεγένετο· τον τε γάρ κήρυκα τόν 
Όροίτεω παρελθόντα διαλέγεσθαι, καί τόν Πολυκράτεα (τυχείν 
γάρ άπε στραμμένου προς τόν τοίχον) ούτε τι μεταστραφήναι 

1220ί)τ$ ύποκρίνασθαι. αϊτίαι μεν δή αύται διφάσιαι λέγονται τού 
θανάτου του ΙΙολυκράτεος γενέσθαι, πάρεατι δέ πείθεσθαι όκο- 
τέρη τις βούλεται αύτεων. ό όέ ών Όροίτης ίζόμενος εν Μ α
γνή σ ír; τή υπέρ Μαιάνδρου ποταμού οίκημένη έπεμπε Μύρσον τόν 
Γόγεω άνδρα Λυδόν ές Σάμον άγγελίην φέροντα, μαθών τού 
ΙΙολυκράτεος τόν νόον. Πολυκράτης γάρ έστι πρώτος τών ήμείς 
ϊδμεν Ελλήνων δς »θαλασσοκρατέειν έπενοήθη, πάρες Μίνωός 
τε τού Κνωσσίου καί εί δή τις άλλος πρότερος τούτου ήρςε 
τής »θαλάσσης· τής δε άνθρωπηίης λεγομένης γενεής Πολυ
κράτης πρώτος, ελπίδας πολλάς έχων Ίωνίης τε καί νήσων 
άρςειν. μαθών ών ταύτά μιν διανοεόμενον ό Όροίτης πέμψας 
άγγελίην έλεγε τάδε. «Όροίτης Μολυκράτεϊ ώδε λέγει, πυνθά- 
νομαι επιβουλεύειν σε πρήγμασι μεγάλοισι, καί χρήματά τοι ουκ 
είναι κατά τα φρονήματα, σύ νυν ώδε ποιήσας ορθώσεις μεν 
σεωυτον, σώσεις δε καί έμε. έμοί γάρ βασιλεύς Καμβύσης έπι- 
βουλεύει θάνατον, καί μοι τούτο εξαγγέλλεται σαφηνέως, σό νυν 
έμε εκκομίσας αυτόν καί χρήματα, τα μέν αυτών αύτ ς̂ έχε, τά 
δέ εμέ έα έχειν εινεκέν τε χρημάτων άρξεις άπάσης τής 'Ελλά
δος. εί δέ μοι άπιστέεις τά περί τών χρημάτων, πέμψον δστις 

123 toi πιστότατος τυγχάνει έών, τώ εγώ άποδέςω.» ταύτα άκούσας 
Πολυκράτης ήσθη τε καί έβούλετο' καί κως ίμείρετο γάρ χρη- , 
μάτων μεγάλως, αποπέμπει πρώτα κατοψόμενον Μαιάνδριον 
Μαιανδρίου άνδρα τών αστών, δς οί ήν γραμματιστής* δς χρόνο» 
ου πολλώ ύστερον τούτων τό> κόσμον τόν έκ τού άνδρεώνος τού · 
ΙΙολυκράτεος έόντα άςιοθέητον άνέθηκε πάντα ες τό "Ήραιον. 
ό δέ Όροίτης μαθών τόν κατάσκοπον έόντα προσδόκιμον εποίεε j 
τοιάδε. λάρνακας οκτώ πληρώσας λίθων πλήν κάρτα βραχέος ; 
τού περί αυτά. τά. χείλεα, έπιπολής τών λίθων χρυσόν επέβαλε, J 
καταδήσας δέ τά.ς λάρνακας είχε έτοίμας. έλθουν δέ ό Μαιάνδριος ] 

124καί θεησάμενος άπήγγελλε τώ Πολυκράτεϊ. ό δέ πολλά μέν τών . 
μαντίων άπαγορευόντων πολλά δέ τών φίλων εστέλλετο αύτόσε, I 
πρός δέ καί ίδούσης τής θυγατρός οψιν ενυπνίου τοιήνδε. εδόκεέ j 
οί τόν πατέρα έν τι]» ήέρι μετέωρον έόντα λούσθαι μέν υπό τού I 
Διός, χρίεσθαι δέ υπό τού ήλιου, ταύτην Ιδούσα τήν όψιν 1 
παντοίη έγίνετο μή άποδημήσαι τόν Πολυκράτεα παρά, τόν I 
Όροίτεα, καί δή καί ιόντος αυτού επί τήν πεντηκόντερον έπεφη- j 
μίζετο. ό δέ οί ήπείλησε, ήν σώς άπονοστήση, πολλόν μιν 1

4 0 6
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akár véletlenségből a következőkép viselkedett: Oroites követe előlép 
és előadja kérelmét ; Polykrates pedig (a ki véletlenül a fal felé volt 
fordulva) sem meg nem fordúlt, sem nem felelt. Ezt a kétféle okát 122 
adják Polykrates halálának ; liigyje el kiki, a melyiket akarja. Oroi
tes tehát, a kinek székhelye Magnesiában a Máiandros folyamon 
túl volt, egy lydiai embert, Myrsost, Gygesnek fiát, Samosba küldte 
egy izenettel, miután Polykratesnek tervéről értesült. Mert tudo
másunk szerint Polykrates az első görög ember, a ki tengeri ura
lomra törekedett, a knossosi Minőst és talán más embert kivéve, 
a ki előbb a tengeren uralkodott. De az úgynevezett történeti kor
ban Polykrates az első, és nagy reményei voltak, hogy Ioniát és 
a szigeteket hatalma alá hajtja. Ezt a tervét tudta meg Oroites, és 
ezt mondatta követével: «Oroites ezt izeni Polykratesnek. Hal
lom, hogy nagy dolgokra vágyódd, de tervedhez nincs pénzed. Ha 
tehát megteszed, a mit mondok, magadat is nagyra emeled és en
gem is megmentesz. Kambyses király u. i. halálomat kívánja, erről 
biztos tudomásom van. Yigy hát el engemet meg kincseimet; 
végy el belőlük, a mennyi tetszik, de nekem is juttass valamit ; a 
kincsek révén egész Görögországon uralkodni fogsz. De ha a kin
cseket illetőleg nem bízol bennem, küld el legmegbízhatóbb ombe- 128 
redet, s én annak meg fogom mutatni. » Polykrates megörült ezen 
izenetnek és igent mondott; minthogy pedig nagyon kivánkozolt 
a kincs után, először megnézette Maiandrios fia, Maiandrios polgár 
által. Ez neki írnoka volt, a ki nem sokkal ezután Polykrates férfi- 
termének szemrevaló összes berendezését Hera szentélyének aján
lotta föl. Midőn Oroites megtudta, hogy a vizsgáló eljön, úgy in
tézkedett, hogy nyolcz ládát nagyon kis tér kivételével a szélükön 
kövekkel rakott tele, a kövek felszínére pedig aranyat tett ; azután 
a ládákat becsomagolván készen tartotta. Maiandrios eljött, meg
nézte és megjelentette Polykratesnek. 0  pedig, mind habár a jósla- 12-4 
tok, mind barátai óva intették, oda utazott, pedig leányának is a kö
vetkező álomlátása volt : atyját a levegőben függve látta, a mint 
Zeus mossa és a nap keni. Ezen álomlátása miatt mindent 
elkövetett, hogy Polykrates ne hajózzék Oroiteshez ; sőt mikor 
az már ötvenevezősére lépett, akkor is gonosz sejtelmekkel tar
totta. Az atya fenyegetőzött, ha egészséggel tér vissza, sokáig nem
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χρόνον παρί>ενεύεσί)αι. ή δέ ήρήσατο επιτελέα ταύτα γενέσθαι' 
βούλεσ»)αι γάρ παρ<)ενεύεσί>αι πλέω χρόνον ή του πατρός έστε-

125ρήσθ·αι. Πολυκράτης δ3 πάσης συμβουλίης άλογη σας έπλεε 
παρά τον Όροίτεα, άμα αγόμενος άλλους τε πολλούς τών εταί
ρων, εν δε δή καί Δημοκήδεα τον Καλλιφώντος Κροτωνιή· 
την άνδρα, ίητρόν τε εόντα καί την τέχνην άσκέοντα άριστα 
τών κατ’ εωυτόν. άπικόμενος δέ ες την Μαγνησίην ό Πολύ- 
κράτης διεφθάρη κακώς, ούτε εωυτοΰ άξίως ούτε τών εωυτού 
φρονημάτων δτι γάρ μή οί Συρηκοσίων γενόμενοι τύραννοι ουδέ 
εις τών άλλων Ελληνικών τυράννων άξιός εστι Γίολυκράτεϊ 
μεγαλόπρεπείην συμβληθήναι. άποκτείνας δε μιν ούκ άξίως άπη- 
γήσιος ’Οροίτης άνεσταύρωσε’ τών δε οί επομένων όσοι μέν ή σαν 
Σάμιοι, άπήκε, κελεύων σφέας εωυτώ χάριν είδέναι εόντας έλευ- |  
θέρους, δσοι δέ ήσαν ξεΐνοί τε καί δούλοι τών επομένων, εν - 
άνδραπόδων λόγω ποιεύμενος είχε. Πολυκράτης δε άνακρεμάμε- | 
νος επετέλεε πάσαν τήν οψιν της θυγατρός- έλουτο μέν γάρ υπό 
τού Διός δκως υοι, εχρίετο δε υπό τού ήλιου, άνιείς αυτός εκ τού ; 
σώματος ικμάδα.

12(> Πολυκράτεος μέν δή αί πολλαί εύτυχίαι ες τούτο ετελεύτη- 1 
σαν [, τή οί Αμασις ό Αίγυπτου βασιλεύς προεμαντεύσατο] · I 
χρόνιο δέ ού πολλψ ύστερον καί Όροίτεα Πολυκράτεος τίσιες I 
μετηλθον. μετά γάρ τον Καμβύσεω θάνατον καί τών Μάγων I 
τήν βασιληίην μένων εν τήσ: Σάρδισι Όροίτης ώφέλεε μέν ούδέν 
ΙΙέρσας υπό Μήδων άπαραιρημένους τήν αρχήν ό δέ έν ταύτη I 
τή ταραχή κατά μέν έκτεινε Μιτροβάτεα τον εκ Δασκυλείου i 
ύπαρχον, δς οί ώνείδισε τά ες Πολυκράτεα Ιχοντα, κατά δέ τού 
Μιτροβάτεω τόν παίδα Κρανάσπην, άνδρας εν Πέρσησι δοκίμους, 
άλλα τε εξύβρισε παντοία καί τινα καί άγγελιηφόρον έλίίό.τα 
Δαρείου παρ’ αυτόν, ώς ού προς ηδονήν οί ήν τά αγγελλόμενα, 
κτείνει μιν όπίσω κομι ζόμενον, άνδρας οί όπείσας κατ’

127 οδόν, άποκτείνας δέ μιν ήφάνισε αυτί]» ί’ππω. Δαρεΐος δέ 
ώς ε'σχε τήν αρχήν, επειύύμεε τόν Όροίτεα τίσασίΐαι πάν
των τών αδικημάτων εινεκεν καί μάλιστα Μιτροβάτεω καί 
τού παιδός. εκ μέν δή τής ίίέέης στρατόν επ’ αυτόν ούκ 
έδόκεε πέμπειν άτε οίδεόντων ετι τών πρηγμάτων, καί νεω- ; 
στί εχων τήν αρχήν, καί τόν Όροίτεα μεγάλην τήν ίσχύν 
πυνίλανόμενος εχειν* τόν χίλιοι μέν Περσέων εδορυφόρεον, είχε 
δέ νομόν τόν τε Φρύγιον καί Αύδιον καί Ιωνικόν, πρός 
ταύτα δέ ών ό Δαρεΐος τάδε έμηχανήσατο. συγκαλέσας Περσέων

408
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adja még férjhez ; ő azonban imádkozott, hogy csak inkább így 
bánjon vele ; mert inkább akart tovább maradni hajadon, miut 
atyját elveszteni. Polykrates azonban minden tanácsot megvetvén, 125 
Oroiteshez hajózott. Kíséretében sok más barátja volt, a többi kö
zött a krotoni Demokedes is, Kallipton fia, a ki orvos vaia és mes
tersége gyakorlatában akkortájt a legkiválóbb. Polykrates Magne- 
siába érkezvén, csúnyán veszett el, magához is, jelleméhez is mél
tatlanul. Mert a syrakusai tyrammsok kivételével a többi görög 
tvrannusok közül egy sem méltó arra, hogy Polykratessel kiválóság 
dolgában összehasonlítsák, üroites őt elbeszélni is utálatos módon 
megölte, keresztre feszítette ; a kik kísérői közül samosiak voltak, 
azokat elbocsátottta s azt mondta, hogy hálát adhatnak neki szá
ll idonbocsátásukért ; de a kik a kíséretben idegenek és szolgák 
voltak, azokat rabszolgák gyanánt magánál tartotta. A felfüggesz
tett Polykratesen beteljesült leányának egész álomlátása : mert 
Zeus mosta, mikor eső esett : a nap pedig megkente, mikor meg
izzasztotta testet.

Polykratesnek tehát így végződött nagy szerencséje (a mint láü 
neki Amasis, Egyiptom királya, előre megjósolta). Nem sokkal ké
sőbb azonban Oroites is meglakolt Polvkratesért. Mert Kainbvses 
halála és a mágus uralkodása után Oroites Sardisban maradt és 
semmivel sem segítette a perzsákat, kiket a médek az uralomtól 
megfosztottak. Sőt ebben a zavarban Mitrobatest, Daskvleion tar
tományfőnökét is megölte, a ki őt Polykrates miatt gyalázta volt 
továbbá Mitrobatesnek fiát, Kranaspest, tehát két tekintélyes 
perzsa férfiút. Más mindenféle gonoszságot is elkövetett ; így Da- 
reiosnak egyik izenethozó követét, mert nem kellemes dolgot ho
zott, visszatérő útjában megölette, meglesetvén embereivel az 
úton, a kik a gyilkosság után lovával együtt elrejtették. De 127 
mikor Dareios a trónra került, bosszút akart állani Oroitesen ösz- 
szes gonoszságaiért, különösen pedig Mitrobatesért és fiáért. Bög- 
tön azonban nem látta jónak sereget vezetni ellene, mikor még 
forrongásban volt az állam, maga csak imént került a trónra, és azt 
is tudta, hogy Oroitesnek nagy ereje van. Mert ezer perzsa dárdása 
volt. azonkívül a phrygiai, lydiai és ión járásnak vaia főnöke. 
Ezért Dareios a következő tervet gondolta ki : összehívta a legte-
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τούς δοκιμωτάτους ελεγέ σφι τάδε, «ώ ΙΙέρσαι, τις άν μοι τούτο 
υμέων όποστάς έπιτελέσειε σο»piijj καί μή βίη τε καί όμίλ(;> ; | 
ένθα γάρ σοφίης δει, βίης εργον οΰδέν όμέων δέ ών τις μοι 
Όροίτεα ή ζώοντα α.γάγοι ή άποκτείνειε ; ος ωφέλησε μέν κω 
ΙΙέρσας οΰδέν, κακά δέ μεγάλα έοργε. τούτο μέν δύο ήμέων 
ήίστωσε, Μιτροβάτεά τε καί τον παϊδα αυτού, τούτο δέ τούς 
άνακαλέοντας αυτόν καί πεμπομένους όπ’ έμεύ κτείνε -, ΰβριν j 
ουκ ανασχετόν φαίνων. πριν τι ών μέζον έςεργάσασθαί μιν ΓΙέρ- ‘

128 οας κακόν, καταλαμπτέος έστί ήμΐν θανάτφ.» Λαρείος μέν ταύτα ; 
έπειρώτα, τώ δέ άνδρες τριήκοντα υπέστησαν, αυτός έκαστος ] 
έθέλων ποιέειν ταύτα. ερίζοντας δέ Λαρείος κατελάμβανε κελεύ- 
ων πάλλεσθαι* παλλομένων δέ λαγχάνει εκ πάντων Βαγαίος ό 
Αρτόντεω' λαχών δέ ό Βαγαίος ποιέει τάδε, βυβλία γραψάμενος ] 
πολλά καί περί πολλών έχοντα πρηγμάτων σφρηγίδά σφι επέβαλε I 
τήν Λαρείου, μετά δέ ήιε έχων ταύτα ές τάς Σάρδις. άπικόμε- j 
νος δέ καί Όροίτεω ές οψιν έλθών, τών βυβλίων εν έκαστον 
περ'.αιρεόμενος έδίδου τφ γραμματιστή τώ βασιληίφ έπίλέγεσθαι* 
γραμματ-.στάς δέ βασ-.ληίους οί πάντες ύπαρχοι εχουσι. αποπει
ρώμενος δέ τών δορυφόρων έδίδου τά βυβλία ό Βαγαίος, ει ενδε- 
ςα.ίατο άποστάσιν από Όροίτεω. όρέων δε σφεας τά τε βυβλία 
σεβομένους μεγάλως καί τά λεγάμενα έκ τών βυβλίων έτι μεζόνως, 
διδοί άλλο έν τω ένήν ε'πεα τάδε, «ώ ΙΙέρσαι, βασιλεύς Λαρείος , 
απαγορεύει ύμίν μή δορυφορέειν Όροίτεα.» οί δέ άκούσαντες I 
τούτων μετηκάν οί τάς αίχμάς. ίδών δέ τούτο σφεας ό Βαγαίος I 
πειθομένους τώ βυβλίφ, ένθαύτα δή θαρσήσας το τελευταίο·/ τών 
βυβλίων διδοί τώ γραμματιστη, έν τώ έγέγραπτο «βασιλεύς Λα
ρείος ΙΙέρσησι τοίσι έν Σάρδισι έντέλλεται κτείνειν Οροίτεα.»
οί δέ δορυφόροι ώς ηκουσαν ταύτα, σπασάμενοι τούς άκινάκας 
κτείνουσι παραυτίκα μιν. ουτω δή Οροίτεα τον ΙΙέρσην Πολυκρά- 
τεος τού Σαμίου τίσιες μετήλθον.

129 Απικομένων δέ καί άνακομισθέντων τών "Οροίτεω χρημάτων 
ές τά Σούσα, συνήνεικε χρόνω οΰ πολλώ ύστερον βασιλέα 
Δαρεϊον έν άγρη ίίηρών άποθρώσκοντα απ’ ίππου στραφήναι 
τον πόδα. καί κως ισχυροτέρως έστράφη· ό γάρ οί αστράγαλος 
έξεχώρησε έκ τών άρθρων, νομίζω·/ δέ καί πρότερον περί 
έωυτύν εχειν Αιγυπτίων τούς δνκέοντας είναι πρώτους τήν 
Ιητρικήν, τούτοισι έχράτο. οί δέ στρεβλούντες καί βιώμενοι τον 
πόδα κακόν μέζον έργάζοντο. έπ’ έπτά μέν δή ημέρας καί
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kintélyesebb perzsákat és így szólt hozzájuk : «Ki vállalna el közü- 
letek egy dolgot, és hajtaná végre okossággal, nem pedig erőszak
kal és sereggel ? Mert a hol okosság kell, ott erőszak mitsem ér. 
Melyikötök hozná tehát el nekem Oroitest élve vagy halva, őt, a 
ki semmivel sem támogatta a perzsákat, hanem csak nagy bajokat 
okozott ? Először is két emberünket, Mitrobatest és fiát, megölte, 
azután pedig az őt megidéző és általam küldött követeket elteszi 
láb alól, s tűrhetetlen dölyföt tanúsít. Mielőtt azonban nagyobb 
bajt okozhatna a perzsáknak, halálával kell őt visszatartanunk». 
Dareios e kérdésére harmincz ember ajánlkozott ; mindegyik meg 1 
akarta ezt tenni. Dareios azonban azzal vetett véget versengésük
nek, hogy sorsolást rendelt el ; s a többi közül a sors Bagaiosra, 
Artontes fiára esett. Mikor a sors Bagaiost érte, ez így cselekedett : 
sok mindenféle tartalmú levelet írt, melyekre Dareios pecsétjét 
tette ; azután elment velük Sardisba. Midőn pedig megérkezett és 
Oroites elé került, a leveleket egymásután elővette és átadta a 
királyi írnoknak fölolvasás végett. Minden tartományfőnöknél u. i- 
vannak királyi írnokok. Bagaios pedig azért adta oda a leveleket, 
hogy kifiirkészsze a lándzsúsokat, vájjon hajlandók-e elpártolni 
Oroitestől. Mikor azután látta, hogy a leveleket nagyon tisztelik, 
s a levelek tartalmát még inkább, átadott egy másikat, melyben 
e szavak álltak: «Perzsák! Dareios király megtiltja nektek, hogy 
Oroites lándzsásai legyetek.» Mikor ezt meghallották, letették 
lándzsáikat. Látván pedig Bagaios, hogy a levélnek engedelmes
kednek, fölbátorodott és végre azt a levelet adta oda az írnoknak, 
melyben ez vaia írva: »Dareios király megparancsolja a Sardisban 
tartózkodó perzsáknak, hogy öljék meg Oroitest». A lándzsások 
ennek hallatára kihúzták kardjukat és azt rögtön leszúrták. Így érte 
utói a perzsa Oroitest a samosi Polykratesért a bosszú.

Miután Oroites kincseit elhozták és a kincstárban elhelyez-12Ú 
ték, nem sokkal később történt, hogy Dareios király egy vadászaton 
lováról leugorván, kificzamította lábát. A ficzamodás erősebb jellegű 
lehetett, mert a boka kijött a csuklókból. Minthogy azelőtt is a leg
jobb hírben álló egyiptomi orvosokat tartotta udvarában, ezekkel 
gyógyította magát. De ezek erővel vissza akarták csavarni a lábát, 
s nagy fájdalmat okoztak neki ; úgy hogy Dareios a kiállott kínok
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izze/, νύκτας υπό τού παρεόντος κακού 6 Δαρείος άγρυπνίησι εί- 
χετο" τη δέ δή όγδοη ήμερη εχοντί οί φλαόρως, παρακούσας τις ! 
πρότερον έτι εν Σάρδισι τού Κροτωνιήτεω Δημοκήδεος τήν τέχνην 
άγγελλε' τώ Δαρείψ" ό δε άγειν μιν τήν ταχίστηνπαρ’ έωυτόν έκέ- 
λευσε. τον δε ώς εςεύρον έν τοΐσι Όροίτεω άνδραπόδοισι οκού δή I 
κοτε άπημελημένον, παρήγον ες μέσον πέδας τε ελκοντα καί ρά-

130κεσι έσθημένον. σταθέντα δε ες μέσον είρώτα ό Δαρείος τήν τέ
χνην εί έπίσταιτο* ό δε οόκ όπεδέκετο, άρρωδέων μή έωοτόν έκφή- ! 
νας το παράπαν τής Ελλάδος ή αποστερημένος" κατεφάνη τε τψ 
Δαρείφ τεχνάζε'.ν έπ’.στάμενος, καί τούς άγαγόντας αυτόν έκέλεοσε 
μάστιγάς τε καί κέντρα παραφέρειν ες το μέσον, ό δε ένθαύτα 
δή ών έκφαίνει, φας άτρεκέως μεν ούκ έπίστασθαι, όμιλήσας 
δε ίητρίμ φλαόρως έχειν τήν τέχνην, μετά δέ, ώς οί επέτρεψε, |  
Έλληνικοΐσι ίήμασι χρεωμένος καί ήπια μετά τά ισχυρά προσά- 
γων ύπνου τέ μιν λαγχάνειν έποίεε καί εν χρόνιο ολίγοι όγιέα μιν 
έόντα άπέδεςε, ούδαμά ετι ελπίζοντα άρτίποον εσεσθαι. δωρέεται 
οή μιν μετά ταύτα ό Δαρείος πεδέων χρυσέων δύο ζεύγεσι" ό δέ 
μιν έπείρετο εί οί διπλήσιον το κακόν επίτηδες νέμει, δτι μιν όγιέα 
έποίησε. ήσθείς δέ τώ επεϊ ό Δαρείος αποπέμπει μιν παρά τάς 
έωυτού γυναίκας" παράγοντες δε οί ευνούχοι ελεγον προς τάς γυναϊ- ; 
κας ώς [ίασιλέι ουτος είη δς τήν ψυχήν άπέδωκε. όποτύπτουσα δέ 
αυτέων έκάστη φιάλη τού χρυσού ες θήκην έδωρέετο Δημοκήδεα 
ούτω δή τι δαψιλέι δωρεή ώς τούς άποπίπτοντας από τών φιαλέων } 
στατήρας επόμενος ό οίκέτης, τώ ούνομα ήν Σκίτων, άνελέγετο καί 
οί χρήμα πολλόν τι χρυσού συνελέχθη.

131 Ό  δέ Δημοκήδης οότος ώδε εκ Κρότωνος άπιγμένος Πολυκρά- :| 
τεϊ ώμίλησε. πατρί συνείχετο εν τή Κρότωνι οργήν χαλεπω" τούτον 1 
έπείτε οόκ εδόνατο φέρειν, άπολιπών οίχετο ές Αίγιναν, καταστάς 
δέ ές ταύτην πρώτω έτεϊ όπερεβάλλετο τούς άλλους ίητρούς« 
άσκευής περ έών καί έ'χων ουδέν τών οσα περί τήν τέχνην έστί 
έργαλήια. καί μιν δευτέρω ετεϊ ταλάντου Αίγινήται δημοαίη μι- 
σθούνται, τρίτω δέ έτεϊ Αθηναίοι έκατόν μνέων, τετάρτω δέ ετεϊ 
Πολυκράτης δυών ταλάντων. ούτω μέν άπίκετο ές τήν Σάμον, 
καί άπο τούτου τού άνδρος οόκ ήκιστα Κροτιονιήται ίητροί



HERODOTOS. III. KÖNYV 129 -1 3 1 . FEJEZET. 4 1 3

miatt hét napig és hét éjjel nem tudott aludni. A nyolczadik na
pon is rosszul érezvén magát, valaki, mivel már előbb Sardisban 
is hallott a krotoni Demokedes ügyességéről, figyelmébe ajánlta. 
Dareiosnak. 0  tehát megparancsolta, hogy rögtön vezessék eléje. 
Mikor azután azt Oroites rabszolgái között, a hol senki sem törő
dött volt vele, megtalálták, bilincseiben, rongyokba öltözve, eléje 
vezették. Midőn ott előtte állott, Dareios megkérdezte, vajon ért-e 130 
az orvosi tudományhoz. Azt felelte, hogy nem ; mert félt, hogy ha 
megismerteti magát, sohasem látja többé Görögországot. Da
reios azonban észrevette, hogy csak tetteti magát, és megparan
csolta azoknak, kik Demokedest elővezették, hogy hozzanak 
ostorokat és tövispálczákat. Ekkor tehát megismertette magát, 
de hozzátette, hogy nem ért alaposan a dologhoz, csak orvo
sok társasága útján sajátított el valamit a mesterségből. De mi
kor azután Dareios mégis rábízta magát, görög orvosszereket hasz
nált s az erős bánásmód helyett gyöngédet alkalmazván, álmot 
tudott ráhozni, és rövid idő múlva tökéletesen meggyógyította, 
pedig az már azt hitte, sohasem lesz éplábú. Dareios ezután két 
aranylánczot ajándékozott neki ; ő azonban kérdezte, vájjon kész
akarva ró-e reá kettős bajt, hogy egészségessé tette. Dareiosnak 
megtetszettek szavai és feleségeihez küldötte ; az eunuchok bevezet
ték az asszonyokhoz, s elmondották, hogy ő az, a ki a királynak 
visszaadta életét. Erre mindegyikük bemerítette csészéjét a kincses 
ládába, és oly bőséges ajándékokkal halmozták el Demokedest, 
hogy a követő szolga, kinek Skiton volt a neve. a csészékből 
lehulló aranypénzeket fölszedvén, nagy halmaz aranyat gyűjtött 
össze.

Ez a Demokedes a következőkép jutott Krotonból Polykrates ISI 
udvarába : atyja Krotonban hirtelenharagú ember volt, s mivel 
nem tudott vele megférni, elhagyta és Aiginába ment. Itt letele
pedvén, már az első évben kivált a többi orvosok között, bár nem 
volt előkészülete, sem más eszközei, melyek a tudományhoz szük
ségesek. A második évben az aiginai község egy talentumért szer
ződtette ; a harmadik évben az athéniek száz mináért, a negyedik 
évben pedig Polykrates két talentumért. így került Samosba, s a 
krotoni orvosok leginkább ennek ez embernek köszönhetik jó hi-

L
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ευδοκίμ.ησαν έγένετο γάρ ών τούτο οτε πρώτο·, μέν Κροτωνιήται 
ίητροί ελέγοντο άνά τήν Ελλάδα είναι, δεότεροι δε Κυρηναΐοι. 
κατά τον αυτόν δε χρόνον καί Αργείο·, ήκουον μουσικήν είναι 

1 :’.-J Ελλήνων πρώτοι, τότε δή ό Δημοκήδης εν τοΐσι Σούσοισι εςιη - ί 
σάμενος Δαρεΐον οίκόν τε μέγιστον είχε καί ομοτράπεζος βασιλέι | 
έγεγόνεε, πλήν τε ενός τού ές "Έλληνας άπιεναι πάντα τάλλά οί 
παρήν. καί τούτο μέν τούς Αιγυπτίους ίητρούς, οί βασιλέα πρό- 
τερον ίώντο, μέλλοντας άνασκολοπιεΐσθαι ότι υπό "Έλληνος ίητροί 
εσσώθησαν, τούτους βαοιλέα παραιτησάμενος έρρύσατο- τούτο δέ 
μάντιν ΉλεΓον ΙΙολυκράτεϊ έπισπόμενον καί άπημελημένον έν τοΐσι 
άνδραπόδοισι ερρύσατο. ήν δε μέγιστον πρήγμα Δημοκήδης παρά 
βασιλέι.

133 Έν χρόνιο δέ όλίγιυ μετά ταύτα τάδε άλλα συνήνεικε 
γενέσθαι. Ατόσση τη Κύρου μέν θυγατρί Δαρείου δέ γυναικί επί] 
τού μαστού έφυ φύμα, μετά δέ εκραγέν ένέμετο πρόσω, όσον 
μέν δή χρόνον ήν έλασσον, ή δέ κρύπτουσα καί αίσχυνομένη 
έφραζε ουδενί* έπείτε δέ έν κακώ ήν, μετεπέμψατο τον Δήμο· ; 
κήδεα καί οί επεδεςε. ό δέ φας όγιέα ποιήσειν έςορκοί μιν ή 
μέν οί άντυπουργήσειν εκείνην τούτο το αν αυτής δεηθή· δεή-j 

134σεσθαι δέ ουδενός τών δσα ές αισχύνην έστί φίροντα. ώς δέ 
ά.ρα μιν μ,ετά ταύτα ίώμενος όγιέα άπέδεςε, ένθαυτα δή διδα-| 
χίίείσα υπό του Δημοκήδεος ή Άτοσσα προσέφερε έν τή κοίτη 
Δαρέίφ λόγον τοιόνδε. «ώ βασιλεύ, έχων δύναμιν τοσαυτην κάτη- 
σαι, ούτε τι έθνος προσκτώμενος ούτε δύναμιν Πέρσησι. οίκος 
δε έστι άνδρα καί νέον καί χρημάτων μεγάλων δεσπότην φαίνε- 
σθαί τι άποδεικνόμενον, ίνα καί ΙΊέρσαι έκμάθωσι δτι όπ’ άνδρός 
άρχοντα·., έπ’ άμφότερα δέ τοι φέρει ταύτα ποιέειν, καί ίνά 
σφέων ΙΙέρσαι έπίστωνται άνδρα είναι τον προεστεώτα, καί ίνα 
τρίβωνται πολέμ.φ μηδέ σχολήν άγοντες έπιβουλεύωσί τοι. νύν γάρ. 
άν τι καί άποδέζαιο έργον, έως νέος εις ήλικίην αυξομένφ 
γάρ τφ σώματι συναύςονται καί αί φρένες, γηράσκοντι δέ συγ< 
γηράσκουσι καί ές τα πρήγματα πάντα άπαμβλύνονται. » ή μέν δή;; 
ταύτα έκ διδαχής έλεγε, ο δέ άμ.είβετο τοΐσιδε. «ώ γύναι! 
πάντα δσα περ αυτός έπινοέω ποιήσειν εϊρηκας· έγώ γάρ 
βεβούλευμαι ζεύςας γέφυραν έκ τήσδε τής ηπείρου ές τήν ετέρηνΙ 
ήπειρον έπί Σκυθας στρατεύεσθαι- καί ταύτα ολίγου χρόνου 
εσται τελεύμενα.» λέγει Ατοσσα τάδε, «όρα νυν, επί Σκύθας 
μέν τήν πρώτην ίέναι έασον ουτοι γάρ, έπεάν σύ βούλη



ri!kot ; mert ez akkor történt, midőn a krotoni orvosokat tartották 
Görögországban az elsőknek ; másodsorban jöttek a kyrenaibeliek. 
Ebben az időben voltak az argosiak az első görög zenészek. Demo-132 
kedes tehát Busában Dareiost meggyógyítván, nagy házat tartott 
és a királynak asztaltársa lett ; mindene megvolt, csak Görög
országba nem volt szabad visszatérnie. 0 mentette meg az egyip
tomi orvosokat, a kik a királyt előbb gyógyították és a kiket fel 
kellett volna akasztani, mivel egy görög orvos túltett rajtuk ; de ő 
kieszközölte értük a királyi kegyelmet ; s ő mentett meg egy elisi 
jóst Polykrates kíséretéből, kivel a rabszolgák között senki sem tö
rődött. Demokedes tehát igen nagy tekintélyben állott .a király 
előtt.

Kevéssel ezután egy más dolog adta magát elő. Atossának, 133 
Kvros leányának és Dareios feleségének a mellén egy kelés nőtt, 
mely kifakadt és továibb terjedt. Míg a seb kisebb volt, eltitkolta 
és szemérmében senkinek sem szólt róla ; de midőn elfajult, elhi
vatta Demokedest és megmutatta neki. () megígérte, hogy egész
ségessé teszi, de esküt tétetett vele, hogy viszont Ő is megteszi azt, 
a mire megkéri ; mert semmi olyast nem kér, a mi őt szégyenbe 
hozná. Mikor ezután gyógyító kezelésével egészségessé tette, Atossa 134 
Demokedes utasítása szerint, az ágyban e szavakat intézte Dareios- 
hoz : «Oh király, oly nagy a hatalmad és mégis nyugodtan élsz ; nem 
hódítasz meg senkit és mivel sem gyarapítód a perzsáknak hatal
mát. Pedig illenék, hogy mint fiatal ember és nagy kincseknek 
ura valamit fölmutatva, kitűnjél, így a perzsák is belátnák, hogy 
férfiú uralkodik fölöttük. Két okból kellene pedig így cselekedned ; 
egyrészt érezzék a perzsák, hogy férfiú áll az élükön ; másrészt, 
hogy a háború foglalatosságot adjon nekik és tétlenségükben ne 
fondorkodjanak ellened. Mert most még fölmutathatnál tetteket, 
míg fiatal vagy; a test növekedésével u. i. az ész is növekszik, vé
nülve az is vénül, és mindenféle vállalatra eltompul.» így szólt ő 
a megállapodás szerint ; férje pedig feleié : «A miről szóltál, annak 
megtevésére magam is gondolok ; tervem u. i. az egyik szárazföld
ről a másikra hidat verni és a skvthák ellen hadat vezetni ; s ezt 
rövid idő múlva végre is hajtom.» így szól erre Atossa : «Csak 
ne menj te előszóra skvthák ellen, mert ezek a tieid lesznek, bár-
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έ'αονταί τοι* σύ δέ μοι επί τήν 'Ελλάδα στρατεύεσθαι. έπιθυμέω 
γάρ λόγφ πυνθανομένη Λακαίνας τέ μοι γενέσθαι θεραπαίνας 
καί Άργείας καί Αττικάς καί Κορινθίας, εχεις δέ άνδρα έπι- 
τηδεότατον άνδρών πάντων δέςαι τε έκαστα τής Ελλάδος καί 
κατηγήσασθαι, τούτον ος σευ τον πόδα εςιήσατο.» άμείβεται 
Δαρεΐος «ώ γόναι, έπεί τοίνον τοι δοκέει τής 'Ελλάδος ήμέας 
πρώτα άποπειράσθαι, κατασκόπους μοι δοκέει ΙΙερσέων πρώτον 
άμεινον είναι όμού τοότω τώ συ λέγεις πέμψαι ές αυτούς, 
οΐ μαθόντες καί ίδόντ3ς έξαγγελέουσι εκαστα αυτών ήμίν καί 

3Γ> έπειτα έςεπιστάμενος επ’ αυτούς τρέφομαι. » ταύτα είπε καί άμα 
έ'πος τε καί έ'ργον έποίεε. έπείτε γάρ τάχιστα ήμέρη έπέλαμψε 
καλέ σας Περσέων άνδρας δοκίμους πεντεκαίδεκα ένετέλλετό σφι 
επομένους Δημοκήδεϊ διεςελθείν τά παραθαλάσσια τής Ελλάδος, 
οκως τε μή διαδρήσεταί σφεας ο Δημοκήδης, αλλά μιν πάντως 
όπίσω άπάςουσι. έντειλάμενος δέ τούτοισι ταυτα, δεύτερα καλέσας 
αυτόν Δημοκήδεα έδέετο αυτού οκως εξηγησάμενος πάσαν καί 
έπιδέςας τήν Ελλάδα τοίσι ΙΙέρσησι όπίσω ήςει* δώρα δέ μιν 
τώ πατρί καί τοίσι άδελφεοίσι έκέλευε πάντα τά εκείνου έπιπλα 
λαβόντα άγειν, φας άλλα οί πολλαπλήσια άντιδώσειν προς δε 
ές τά δώρα όλκάδα οί έφη συμβαλέεσθαι πλήσας αγαθών 
παντοίων, τήν αμα οί πλεύλεσθαι. Δαρεΐος μεν δή, δοκέειν έμοί, 
απ’ ούδενός δολερού νόου έπαγγέλλετό οί ταύτα. Δημοκήδης δε 
δείσας μή εό έκπειρφτο Δαρεΐος, ούτι έπιδραμών πάντα τά 
διδόμενα έδέκετο, άλλα τά μέν έωυτού κατά χώρην έ'φη κατα- 
λείψειν, ινα όπίσω σφέα άπελθών έ'χοι, τήν μέντοι όλκάδα, τήν 
οί Δαρεΐος έπαγγέλλετό ές τήν δωρεήν τοίσι άδελφεοίσι, δέκε- 
σθαι έ'φη. έντειλάμενος δέ καί τοότω ταύτα ό Δαρεΐος άποστέλ- 
λει αυτούς έπί θάλασσαν, καταβάντες δέ ούτοι ές Φοινίκην καί 
Φοινίκης ές Σιδώνα πόλιν αύτίκα μέν τριήρεας δύο έπλήρωσαν, 
άμα δέ αύτήσι καί γαύλον μέγαν παντοίων άγαθών πα- 
ρεσκευασμένοι δέ πάντα έ'πλεον ές τήν Ελλάδα* προσί- 
σχοντες δέ αύτής τά παραθαλάσσια έθηεύντο καί άπεγρά- 
φοντο, ές δ τά πολλά αυτής καί όνομαστά θεησάμενοι άπί- 
κοντο τής Ίταλίης ές Τάραντα. ένθαύτα δέ έκ ρηστώνης τής 
Δημοκήδεος Αριστοφιλίδης τών Ταραντίνων ό βασιλεύς τούτο 
μέν τά πηδάλια παρέλυσε τών Μηδικέων νεών, τούτο δέ 
αυτούς τούς ΙΙέρσας είρξε ώς κατασκόπους δήθεν εόντας. 
έν φ δέ ούτοι ταύτα έ'πασχον, ό Δημοκήδης ές τήν Κρό
τωνα άπικνέεται* άπιγμένου δέ ήδη τούτου ές τήν έωυτού



mikor akarod is. Indíts inkább Görögország ellen hadat ! Mert a 
hallottak után nagyon szeretnék lakoniai, attikai és korinthosi 
szolganőket. Van neked egy igen ügyes embered, a ki Görögország
nak minden részét megmutathatná és kalauzolhatna, ugyanaz, ki 
lábadat meggyógyította». Dareios erre így felelt : «Mivel azt hi
szed, asszony, hogy Görögországgal kell először megpróbálkoz
nunk, jobbnak látom, előbb kémeket küldeni oda azzal, a kit em
lítesz, hogy tapasztalataikról és a látottakról jelentést tegyenek ; 
s ha azután többet tudok majd ama népről, indítok ellene hadat. » 
így szólva, szavát be is váltotta. Mert mihelyt megvirradt, tizenöt 135 
előkelő perzsa embert magához hivatott és meghagyta nekik, hogy 
Deinokedes kíséretében utazzák be Görögország tengerparti vidé
keit, de vigyázzanak, hogy Demokedes meg ne szökjék tőlük, ha
nem mindenkép visszahozzák. Miután ezt nekik meghagyta, De- 
mokedest magát hívatta el és fölkérte, hogy vezesse a perzsákat és 
mutassa meg nekik egész Görögországot, azután pedig jöjjön 
vissza ; buzdította, hogy vigye el atyjának és testvéreinek aján
dékul összes ingóságait, azokért majd többszörösen másokat fog 
neki adni ; az ajándékokon kívül még egy teherhajót is adott, tele 
mindenféle jó dolgokkal, hogy az vele induljon útnak. Dareios, vé
leményem szerint, minden csel nélkül mondotta ezt neki. De De
mokedes félt, hogy Dareios csak próbára akarja tenni, s nem fo
gadta el mohón mindezen ajándékokat, hanem azt mondta, hogy 
a mi birtoka az országban van, azt itt fogja hagyni, hogy legyen 
valamije, ha visszatér; de a teherhajót, melyet Dareios testvérei
nek adott ajándékul, elfogadja. Miután Dareios ennek is kiadta 
rendeletét, elküldte őket a tengerre. Ezek azután Phoinikiába és 136 
l ’hoinikiának Sidon városába érkezvén, rögtön fölszereltek két há
romevezőst, s egyúttal egy nagy teherhajót tele mindenféle jóval. 
Mindent elrendezvén, Görögországba hajóztak és ennek partvidé
kén tartózkodva, megnéztek és fölirtak mindent, míg végre a 
vidéknek nagy és nevezetes részeit megszemlélvén, Tarentumba, 
Itáliába érkeztek. Itt Aristophilides, a tarentumiak királya Demo
kedes iránti szívességből elvette az evezőket a méd hajókról, ma
gukat a perzsákat pedig mint kémeket elfogatta. Mialatt ez velük 
történt, Demokedes Krotonba ért ; s mikor már hazájában volt,
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137 ό Δριστοφιλίδη; ελυσε τού; Περσα;, καί τα παρέλαβε των 
νεών άπέδωκέ σφι. πλέοντε; δε ένθεύτεν οί Ιίερσαι καί διώκον- 
τες Δημοκήδεα άπικνεονται έ; τήν Κρότωνα, εόρόντε; δε μιν 
άγοράζοντα άπτοντο αυτού, τών δε Κροτωνιητέων οί μεν καταρ- 
ρωδέοντε; τά Περσικά πρήγματα προϊεναι έτοιμοι ήσαν, οί δε 
άντάπτοντο καί τοίσι σκυτάλοισι επαιον τού; ΙΙερσα; προϊσχο- 
μένου; έ'πεα τάδε, «άνδρε; Κροτωνιήται, δράτε τά. ποιέετε. 
άνδρα βασιλέο; δρηπετην γενόμενον εςαιρέεσίίε. κώ; ταύτα 
βασιλει Δαρείω εκχρήσει περιυβρίσΟαι ; κώ; δε όμΐν τά ποιεύ- 
μενα εςει καλώ;, ήν άπελησθε ήμέας ; επί τίνα δε τήσδε προ- 
τέρην στρατεύσιμεθ·α πόλιν ; τίνα δέ προτερην άνδραποδίζεσθ-αι 
πειρησόμεθα ;»< ταύτα λεγοντε; τού; Κροτωνιήτα; ούκων επεί
γον, άλλ’ έ£αιρεθ·έντε; τε τον Δημοκήδεα καί τον γαύλον τον 
άμα ήγοντο άπαιρεθάντε;, άπεπλεον Οπίσω έ; τήν Λσίην ουδ’ 
ετι έζήτησαν το προσωτέρω τή; Έλλάδο; άπικόμενοι εκμαίέεΐν, 
έστερημένοι τού ήγεμόνος. τοσόνδε μέντοι ενετείλατό σφι Δημο- 
κήδη; αναγομίνοισι, κελεύων είπείν σφεα; Λαρείω ότι άρμοσται 
τήν Μίλωνος θυγατέρα Δημοκήδη; γυναίκα, τού γάρ δή παλαι- 
στέω Μίλωνο; ήν ούνομα πολλον παρά βασιλει' κατά δε τούτο 
μοι δοκεει σπεύσαι τον γάμον τούτον τελίσα; χρήματα μεγάλα ι 
Δημοκήδη;, ΐνα φαν ή προ; Δαρείου έών καί εν τή εωυτού |

138 δόκιμο;, άναχθέντε; δε έκ τή; Κρότωνο; οί ΓΙέρσαι εκπίπτουσι | 
τήσι νηυσί έ; Ίηπυγίην, καί σφεα; δουλεόοντα; ένίίαύτα Γίλλο; 
άνήρ Ταραντίνο; φυγά; ρυσάμενο; άπήγαγε παρά βασιλέα 
Δαρείον. ό δε αντί τούτων έτοιμο; ήν διδόναι τούτο ό τι βού- 
λοιτο αυτό;. Γίλλο; δε αίρεεται κάτοδόν οί ε; Τάραντα γενέ- 
σθαι, προαπηγησάμενο; τήν συμφορήν ΐνα δε μ íj συνταράζη 
τήν Ελλάδα, ήν δι’ αυτόν στόλο; μεγα; πλέή επί τήν Ίταλίην, 
Κνιδίου; μούνου; άποχράν οί εφη τού; κατάγοντα; γίνεσίίαι, 
δοκέων από τούτων εόντων τοίσι Ταραντίνοισι φίλων μάλιστα τήν 
κάτοδόν οί εσεσθαι. Δαρείο; δέ ΰποδεξάμενο; έπετέλεε' πέμψα; 
γάρ άγγελον έ; Κνίδον κατάγειν σφεα; εκέλευε Γίλλον έ; Τά
ραντα. πει<>όμενοι δε Δαρείω Ιννίδιοι Ταραντίνου; ούκων έπει- 
ιύον, βίην δε αδύνατοι ήσαν προσφέρειν. ταύτα μεν νυν ουτω 
επρήχιύη. ουτοι δε πρώτοι εκ τή; Άσίη; έ; τήν 'Ελλάδα άπί- | 
κοντο Περσαί, καί ούτοι διά τοιόνδε πρήγμα κατάσκοποι εγέ-
νοντο.

1 Ut » Μετά δε ταύτα Σάμον βασιλεύ; Δαρείο; αίρεει, πολίων πασέων
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Aristophilides1“3 szabadon bocsátotta a perzsákat és mindent vissza
adott, a mit elvett a hajókról. A perzsák most elhajóztak és Demo-137 
kedest üldözvén, Krotonba érkeztek, s ott a piaczon megtalál
ták és megragadták. Némelyek a krotoniak közül, félvén a perzsa 
hatalomtól, készek voltak öt elbocsátani; de mások pártjára állot
tak és botokkal ütötték a perzsákat, kik erre így szóltak: «Krotoni 
emberek, gondoljátok meg, mit tesztek. Ti elvesztek tőlünk egy 
embert, a ki a királynak szökevénye. Mikép fog e merénylet Da- 
reios királynak feltűnni ? Hogyan válhatik a dolog javatokra, ha 
elragadjátok tőlünk ? Melyik város ellen fognnk előbb hadat indí
tani ? Kit fogunk előbb leigázni akarni ?» De szavaikkal nem tud
ták rábírni a krotoniakat, mert Demokedest kiragadták, a teher- 
hajót is elvették; azok pedig kifosztva visszahajóztak Ázsiába, és 
nem iparkodtak többé Görögországba jönni tapasztalatok végett, 
megfosztatván vezérüktől. De annyit mégis meghagyott nekik De- 
mokedes elutazásuk alkalmával, mondanák meg Dareiosnak, hogy 
Demokedes jegyet váltott Miionnak leányával. Mert Miionnak, 
a bajnoknak nevét sokszor emlegették a király előtt. Ép azért 
hiszem, hogy siethette e házasságot és áldozott sok pénzt Demoke
des, hogy lássa Dareios , mily nagy tekintélye van neki hazájában 
is. A perzsák Krotonból elhajózván, Japygiába vetődtek hajóikkal ; 138 
itt F zolgaságba kerültek, de Gillos, egy tarentumi menekült, meg
szabadító őket s visszavezette Dareios királyhoz. Dareios ezért 
kész volt mindent megadni, a mit kívánt, mire Gillos elbeszélte 
szerencsétlenségét és a Tarentumba való hazatérést választotta.
De hogy ne okozzon zavart Görögországban, ha őt nagy hajóhad 
vinné Itáliába, azt mondta, hogy a knidosiak is elégségesek arra, 
hogy hazavigyék ; azt hitte, hogy azok, mint a tarentumiak ba
rátai, legkönnyebben haza vihetik. Dareios megígérte, és ígéretét 
be is váltotta ; mert követet küldött Knidosba és megparancsolta, 
hogy Gillost vigyék Tarentumba. A knidosiak engedelmeskedtek 
Dareiosnak, de a tarentumiakat nem tudták rábírni ; erőszakot 
pedig nem bírtak kifejteni. így történt tehát a dolog, s ezek a per
zsák voltak az elsők, a kik Görögországba jöttek, hogy a vidéket 
kikémleljék.

Ezután Dareios király elfoglalta Samost, az összes görög és 139
27*



πρώτην Έλληνίδων καί βαρλάρων, διά τοιήνδε τινά αίτίην. Καμ- 
βόσεω τού Κόρου στρατευομένου επ’ Αίγυπτον άλλοι τε συχνοί ες 
τήν Αίγυπτον άπίκοντο Ελλήνων, οί μέν, ώς οίκός, κατ’ έμπορίην 
στρατευόμενοι, οί δέ τινες καί αυτής τής χώρης θεηταί" τών ήν καί 
Συλοσών ό Αίάκεος, ΓΙολυκράτεός τε έών άδελφεός καί φεόγων έκ 
Σάμου. τούτον τον Συλοσώντα κατέλαβε ευτυχίη τις τοιήδε. λαβών 
χλανίδα καί περιβαλόμενος πυρρήν ήγόραζε εν τή Μέμφι* ιδών δέ 
αυτόν _ αρεΐος, δορυφόρος τε έών Καμβόσεωκαί λόγου ουδενός κω 
μεγάλου, έπεθύμησε τής χλανίδος καί αυτήν προσελθών ώνέετο. ό 
δέ Συλοσών όρέων τον Δαρεΐον μεγάλως έπιθυμέοντα τής χλανίδος, 
θείη τύχη χρεώμενος λέγει «εγώ ταύτην πωλέω μέν ουδενός χρή
ματος, δίδωμι δέ άλλως, εϊ περ ουτω δει γενέσθαι πάντως τοι.»

140 αίνε σας ταύτα ό Λαρεΐος παραλαμβάνει τό είμα. ό μέν δή Συλοσών 
ήπίστατο τούτο οί άπολωλέναι δι* εύηθείην. ώς δέ τού χρόνου πρό
βα ίνοντος Καμβόσης τε άπέθανε καί τώ .Μάγω έπανέατησαν οί 
επτά καί εκ τών επτά Ααρείος τήν βασιληίην έ'σχε, πυνθάνεται ό 
Συλοσών ώς ή βασιληίη περιεληλύθοι ες τούτον τόν άνδρα τώ κοτέ 
αυτός έ'δωκε έν Αιγύπτιο δεηθ-έντι τό είμα. άναβάς δέ ες τα Σούσα 
ϊζετο ές τά πρόθυρα τών βασιλέος οίκίων καί εφη Ααρείου ευεργέ
της είναι, αγγέλλει ταύτα άκοΰσας ό πολουρός τώ βασιλέΐ' ό δέ 
θωυμάσας λέγει πρός αυτόν «καί τις έατι Ελλήνων ευεργέτης τώ 
εγώ προαιδεύμαι, νεωστί μέν τήν αρχήν έ'χων, άναβέβηκε δέ η τις 
ή ούδείς κω παρ’ ήμέας αυτών, έ'χω δέ χρέος ώς είπείν ουδέν α ν -  

δρός Έλληνος. όμως δέ αυτόν παράγετε έσω, Τνα είδέω τί θέλων 
λέγει ταύτα.» παρήγε ό πυλουρός τόν Συλοσώντα, στάντα δέ ές μέσον 
είρώτευν οί έρμηνέες τίς τε ειη καί τί ποιήσας ευεργέτης φησί είναι 
βασιλέος. είπε ών ό Συλοσών πάντα τά περί τήν χλανίδα γενόμενα, 
καί ώς αυτός ειη κείνος ό δούς. αμείβεται πρός ταύτα Ααρείος ιο 
γενναιότατε άνδρών, σύ κείνος εις δς έμοί οΰδεμίαν ε'χοντί κω δόνα* 
μ ív έδωκας εί καί σμικρά, άλλ’ ών ίση γε ή χάρις ομοίως ώς εί νύν 
κοθέν τι μέγα λάβο'μι* άντ’ ών τοι χρυσόν καί άργυρον άπλετον 
δίδωμι, ώς μή κοτέ τοι μεταμελήση Ααρεΐον τόν Ύατάαπεος εΰ 
ποιήσαντι.» λέγει'πρός ταύτα ό Συλοσών «έμοί μήτε χρυσόν ώ 
βασιλεύ μήτε άργυρον δίδου, άλλ’ άνασιοσάμενός μοι δός τήν
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barbár városok között az elsőt, még pedig a következő okból : mi
kor Kyrosnak fia, Kambyses, hadat indított Egyiptom ellen, sok 
görög ember ment Egyiptomba ; némelyek természetesen kereske
dés végett álltak be katonáknak, mások pedig, hogy magát az or
szágot lássák ; köztük volt Aiakos fia, Syloson is, ki Polykratesnek 
testvére és samosi száműzött volt. Ezt a Sylosont a következő sze
rencse érte : elővette és felöltötte biborköpenyét, s kiment Memphis
ben a piaezra. Mikor pedig Dareios, ki akkor Kambysesnek lándzsa- 
vivője volt és még semmi különös tekintélyben nem állott, meg
látta. megkívánta a köpenyt ; odament hozzá és meg akarta venni. 
Syloson látván, hogy Dareios nagyon kívánkozik a köpeny után, 
mintha isten sugallta volna, így szólt : «A köpeny semmi áron sem 
eladó; de ha mindenkép tiednek kell lenni, odaadom ingyen.» 
Dareios ennek nagyon megörült és a köpenyt elfogadta. Syloson 140 
ugyan belátta, hogy együgyűen adott túl a köpenyen ; de midőn 
idő folytán Kambyses meghalt, a hét ember a mágus ellen fellá
zadt és a hét közül Dareios lett a király : Syloson megtudta, hogy 
a királyság arra az emberre jutott, a kinek kérelmére ő egykor 
Egyiptomban köpenyét odaajándékozta. Elment tehát Susába, 
leült a király palotájának kapuja elé és azt mondta, hogy ő Dareios 
jótevője.104 Meghallja ezt a kapuőr és megjelenti a királynak ; ő pedig 
elcsodálkozva így szól hozzá : «Ki lehet az a görög jótevő, a kinek 
én hálával tartozom, mikor csak imént ültem a trónra és még 
senkisem jött el tőlük hozzánk, én pedig egy görög embernek sem 
tartozom ? De mégis ereszszétek be, hadd tudjam meg, mily alapon 
állítja ő ezt.» A kapuőr bevezette Sylosont, s a királyival szem
ben a tolmácsok megkérdezték, hogy ki ő és minek az alapján 
mondja, hogy ő a király jótevője. Syloson erre elmondta a kö
penyre vonatkozó egész történetet, és hogy ő volt az adományozó. 
Dareios erre így felelt : « üli te legnemesebb ember ! te vagy az, la 
engem akkor, mikor még semmi hatalmam nem volt, megajándé
koztál, s ha kevés volt is az, hálám mégis olyan, mintha valami 
nagyot kaptam volna. Megszámlálhatatlan aranyat és ezüstöt adok 
érte, hogy soha meg ne bánd, hogy Dareiossal, Hystaspes fiával, 
jót tettél». Syloson erre így szólt: «Ne adj nekem, óli király, se 
aranyat, se ezüstöt, hanem szabadíts meg és add vissza nekem ha-
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πατρίδα Σάμον, τήν νόν άδελφεού τού εμού ΙΙολυκράτεος άπο- 
θανόντος υπό Όροίτεω έχει δούλος ήμέτερος’ ταύτην μοι δός 

14] «νέο τε φόνου καί έξανδραποδίσιος.» ταύτα άκούσας Λαρεϊος 
ά· ;έστελλε στρατιήν τε καί στρατηγόν Οτάνεα άνδρών των επτά 
γενόμενον, έντειλάμενος, όσων έδεήθη ό Συλοσών, ταύτά οί 
ποιέειν έπιτελέα. καταβάς δε επί τήν θάλασσαν ό Ότάνης 
έστελλε τήν στρατιήν.

142 Τής δέ Σάμου Μαιάνδριος ό Μαιανδρίου είχε το κράτος, 
έπιτροπαίην παρά ΓΙολυκράτεος λαβών τήν αρχήν τώ δικαιο- 
τάτω άνδρών βουλομένω γενέσθαι ουκ έξεγένετο. επειδή γάρ οί 
έξαγγέλθη ό ΓΙολυκράτεος θάνατος, έποίεε τοιάδε. πρώτα μεν 
Διός ελευθερίου βωμόν ίδρόσατο καί τέμενος περί αυτόν ούρισε 
τούτο τό νυν εν τώ προαστείω έστί’ μετά δέ, ώς οί έπεποίητο, 
έκκλησίην συναγείρας πάντων τών αστών ελεξε τάδε, «έμοί, ώς 
ΐστε καί υμείς, σκήπτρον καί δύναμις πάσα ή ΓΙολυκράτεος 
έπιτέτραπται, καί μοι παρέχει νυν υμέων αρχειν. εγώ δέ τα τώ 
πέλας έπιπλήσσω, αυτός κατά δύναμιν ου ποιήσω’ ούτε γάρ μοι 
ΓΙολυκράτης ήρεσκε δεσπόζων άνδρών όμοιων έωυτώ ούτε άλλος 
όστις τοιαϋτα ποιέει. Πολυκράτης μέν νυν έξέπλησε μοίραν τήν 
έωυτοϋ, εγώ δέ ές μέσον τήν αρχήν τιθείς ίσονομίην ύμίν 
προαγορεύω. τοσάδε μέντοι δικαιώ γέρεα έμεωυτώ γενέσθαι, έκ 
μέν γε τών ΓΙολυκράτεος χρημάτων εξαίρετα εξ τάλαντά μοι 
γενέσθαι, ίρωσύνην δέ πρός τούτοισι αίρεύμαι αυτφ τέ μοι καί 
τοϊσι άπ’ εμεΰ αίεί γινομένοισι τού Διός τού ελευθερίου’ τώ 
αυτός τε ορόν ίδρυσάμην καί τήν έλευθερίην ύμίν περιτίθημι.» 
ό μέν δή ταύτα τοϊσι Σαμίοισι έπαγγέλλετο’ τών δέ τις έξανα- 
στάς είπε « άλλ’ ούδ’ άξιος εις σΰ γε ήμεων αρχειν, γεγονώς 
τε κακώς καί έών όλεθρος’ άλλα μάλλον όκως λόγον δώσεις 

143τών μετεχείρισας χρημάτων.» ταύτα είπε έών έν τοϊσι άστοϊσι 
δόκιμος, τώ ούνομα ήν Τελέσαρχος. Μαιάνδριος δέ νόω λαβών 
ώς, εί μειήσει τήν αρχήν, άλλος τις άντ’ αυτού τύραννος κατα- 
στήσεται, ού δή τι εν νόω είχε μετιέναι αυτήν, άλλ’ ώς άνεχώρησε 
ές τήν άκρόπολιν, μεταπεμπόμενος ενα έκαστον ώς δή λόγον τών 
χρημάτων δώσων, συνέλαβέ σφεας καί κατέδησε. οί μέν δή έδε- 
δέατο, Μαιάνδριον δέ μετά ταύτα κατέλαβε νούσος. έλπίζων δέ 
μιν άποθανέεσθαι ό άδελφεός, τώ ούνομα ήν Αυκάρητος, ινα
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zamat, Samost, a melyet most, miután Polykrates testvéremet 
megölte Oroites, egy szolgánk bitorol ; ezt szerezd meg nekem 
gyilkosság és leigázás nélkül». Dareios ezen szavakra egy hadsere-141 
get és Otanes vezért, a hét férfiú egyikét, küldötte el s meghagyta, 
hogy a mit Syloson kért, azt hajtsák végre ; Otanes erre lement a 
tengerpartig és hajóra szállította a hadsereget.

Samosban a hatalom akkor Maiandrios fiának, Maiandriosnak a 142 
kezében volt, a ki Polykratestől vette át gondozás végett az uralmat.
O a legigazságosabb ember akart lenni, de törekvése nem sikerült. 
Mert mikor Polykrates halálát jelentették neki, a következőkép 
cselekedett : először a szabadító Zeusnak alapított egy oltárt és egy 
szentélynek való határt jelölt ki körülötte, annak, a mely most a 
külvárosban áll; azután pedig, mikor ezzel elkészült, az összes pol
gársággal gyűlést tartott, és így szólt: «A mint ti is tudjátok, Po
lykrates a kormánypálczát és az egész hatalmat reám bízta, s most 
rajtam áll, hogy uralkodjam fölöttetek. De a mit én másban meg
rovok, azt, a mennyire tehetségemben van, magam sem teszem ; 
mert sem Polykrates nem tetszett nekem, hogy embertársai fölött 
uralkodott, sem más, a ki így tesz. Polykratesen tehát teljesült 
végzete, én pedig kezeitekbe teszem az uralmat és egyenlőséget 
hirdetek ki közietek. Mindazonáltal jogosnak tartom, hogy a kö
vetkezőkkel tiszteljetek meg : Polykrates kincseiből vétessék ki és 
adassák nekem hat talentum ; magamnak és összes utódaimnak 
tartom fen azonkívül a szabadító Zeus papi hivatalát ; ennek én 
szentélyt alapítottam ; nektek pedig visszaadom szabadságtokat. »
Ezt jelentette ő ki a samosiak előtt ; de egyikük fölállva, így szólt : 
«Nem is vagy te méltó, hogy rajtunk uralkodjál, mert te rossz és 
gonosz ember vagy. Inkább számadást fogsz adni azon kincsekről, 
melyeket elsikkasztottál.» így szólt ez a polgárok közt nagy tekin
télyben álló ember, a kit Telesarchosnak hívtak. Maiandrios erre 143 
meggondolván, hogy ha az uralomról lemond, más valaki tolja fel 
magát helyébe zsarnokul, nem gondolt többé a lemondásra, hanem 
visszavonult a várba, és mindenkit külön idézett meg, mintha be 
akarna számolni a kincsekkel, azután pedig elfogatta és megkötöz - 
tette. Mikor ezek így bilincsekbe verettek, Maiandrios megbetege
dett ; testvére pedig, a kinek Lykaretos volt a neve, 1“5 abban a
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sóit τέστερως κατάσχω τά έν τη Σάμφ πρήγματα, κατακτείνει 
τούς δεσμώτας πάντας· ού γάρ δή, ώς οικασι, έβούλοντο είναι 
ελεύθεροι.

144 Επειδή ών άπίκοντο ες την Σάμον οί ΙΙέρσαι κατάγοντες 
Συλοσώντα, ούτε τις σφι χεΐρας άνταείρεται, υπόσπονδοι τε έφα- 
σαν είναι έτοιμοι οί τού Μαιανδρίου στασιώται καί αυτός Μαι- 
άνδριος εκχωρήσαι εκ της νήσου, καταινέσαντος δε επί τοότοισι 
Ότάνεω καί σπεισαμένου, τών ΙΙερσέων οί πλείστου άξιοι θρό-

145 νους θέμενοι κατεναντίον της άκροπόλιος κατέατο. Μαιανδρίφ 
δε τώ τυράννιρ ήν άδελφεός ύπομαργότερος, τφ ούνομα ήν 
Χαρίλεως· ούτος δ τι δή έςαμαρτών εν γοργύρη έδέδετο, καί 
δή τότε επακούσας τε τά πρησσόμενα καί διακύφας διά τής γορ
γύρης, ώς είδε τούς Πέρσας είρηναίως κατημένους, εβόα τε καί 
ίφη λέγων Μαιανδρίίρ θέλε tv έλθεϊν ές λόγους, επακούσας δέ 
ό Μαιάνδριος λύσαντας αυτόν εκέλευε αγειν παρ' εωυτόν. ώς 
δέ άχθη τάχιστα, λοιδορέων τε καί κακίζων μιν άνέπειθε έπι- 
θέσθαι τοΐσι Περσησι, λεγιον τοιάδε. «εμέ μεν, ώ κάκιστε άν- 
δρών, εόντα σεωυ σύ άδελφεόν καί άδικήσαντα ούδέν άςιον 
δεσμού δήσας γοργύρης ήξίωσας· όρεων δε τούς ΓΙέρσας εκβάλ- 
λοντάς τέ σε καί άνοικον ποιέοντας ου τολμάς τίσασθαι, ούτω 
δή τι εόντας εύπετέας χειρωθήναι; άλλ’ εϊ τοι σύ σφεας κα- 
ταρρώδηκας, εμοί δός τούς επικούρους, καί σφεας εγώ τιμίο- 
ρήσομαι τής ενθάδε άπίςιος· αυτόν δέ σε εκπέμψαι έκ τής νήσου

146 έτοιμός ειμι.» ταύτα δε ελεςε ό Χαρίλεως· Μαιάνδριος δέ ύπέ- 
λαβε τον λόγον, ώς μεν εγώ δοκέω, ουκ ες τούτο αφροσύνης 
άπικόμενος ώς δόςαι τήν εωυτού δύναμιν περιεσεσθαι τής βασι- 
λέος, άλλα φθονήσας μάλλον Συλοσώντι εί άπονητί εμελλε άπο 
λάμψεσθαι ακέραιον τήν πόλιν. έρεθίσας ών τούς ΙΙέρσας ήθελε 
ώς ασθενέστατα πόιήσαι τά Σάμια πρήγματα καί ούτω παρα- 
διδόναι, εύ έςεπιστάμενος ώς παθόντες οί ΙΙέρσαι κακώς προσ- 
εμπικρανέεσθαι έμελλον τοίσι Σαμίοισι, είδώς τε έωυτιρ άσφα- 
λέα εκδυσιν έούσαν έκ τής νήσου τότε έπεάν αυτός βούληται- 
ίπεποίητο γάρ οί κρυπτή διώρυξ έκ τής άκροπόλιος φέρουσα 
επί θάλασσαν, αυτός μεν δή ό Μαιάνδριος εκπλέει εκ τής 
Σάμου’ τούς δ’ επικούρους πάντας όπλίσας ό Χαρίλεως καί 
άναπετάσας τάς πύλας, έςήκε επί τούς Ιίέρσας ούτε προσ- 
δεκομένους τοιούτο ούδέν δοκέοντάς τε δή πάντα συμβεβάναι. 
έμπεσόντες δέ οί επίκουροι τών Περσέων τούς διφροφορευμέ- 
νους τε καί λόγου πλείστου εόντας εκτεινον. καί ούτοι μεν
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reményben, hogy Maiandrios meghal, megölte e foglyokat, hogy 
annál könnyebben magához ragadhassa Samosban a hatalmat ; 
mert úgy látszott, hogy nem akartak szabadok lenni.

Mikor tehát a perzsák, kik Sylosont vissza vitték, Samosba 144 
érkeztek, senkisem emelte föl ellenük kezét ; s Maiandrios pártja, 
valamint Maiandrios késznek nyilatkozott szerződést kötni és a 
szigetről eltávozni. Mikor Otanes erre ráállt és a szerződést meg
kötötte, a legtekintélyesebb perzsák székeket hozattak a vár elé és 
leültek. Maiandrios tyrannusnak volt egy eszelős testvére, a kit 145 
Charilaosnak hívtak és valamely vétsége miatt földalatti börtönbe 
volt vetve. Mikor ez a történteket meghallotta és a börtönből kite
kintvén, a perzsákat békésen látta ülni, felkiáltott és azt mondta, 
hogy beszélni akar Maiandriossal. Meghallván ezt Maiandrios, 
levétette bilincseit és maga elé vezettette. De mihelyt odavitték, 
szitkok és átkok között arra akarta rábírni testvérét, támadja meg 
a perzsákat, s így szólt: «Engemet, óh gonosz ember, ki test
véred vagyok és semmi olyas bűnt el nem követtem, a mi bilin
cseket érdemelne, földalatti börtönre ítéltél ; a perzsákon azonban, 
a kik kiűznek és hazátlanná tesznek, nem mersz bosszút állani, 
mikor olyan könnyű volna föléjük kerekedni ? De ha már félsz 
tőlük, add át nekem segédcsapataidat és én bosszút állok rajtuk, 
hogy ide jöttek; téged azonban kész vagyok elküldeni a szigetről», 
így szólt Charilaos ; Maiandrios pedig elfogadta az ajánlatot, fel-1 tö 
fogásom szerint nem azon esztelen okból, mivel azt hitte, hogy 
hatalmával leveri a királyét, hanem inkább irigységből, hogy Sylo- 
son fáradság nélkül fogja visszakapni a viruló várost. Ingerelni 
akarta a perzsákat, hogy Samosnak hatalmát a lehető leggyön
gébbé tegye, mert jól tudta, hogy a perzsák, ha sérelmet szenved
nek, annál inkább rá fognak törni a samosiakra, és biztosítva is 
volt, hogy akkor, a mikor neki tetszik, sértetlenül elvonulhat a szi
getről ; a vártól a tengerig u. i. titkos csatornát készíttetett. Maian
drios tehát elhajózott Samosból ; Charilaos pedig az összes segéd
csapatokat fölfegyverezte, s a kapukat föltárván, a perzsák ellen 
vezette, a kik ezt nem is sejtették, és azt hitték, hogy már min
denben egyezség van. De a segédcsapatok a perzsákra rontván, le· 
ölték a székeken ülőket, még a legelőkelőbbeket is. Mialatt ezt



ταύτα έποίευν, ή δέ άλλη στρατιή ή ΙΙερσική επεβοήθεε" πιε- 
ζεύμενοι δέ οί επίκουροι όπίσω κατειλήθησαν ές την άκρόπολιν.

14-7 Οτάνης δέ ό στρατηγός ίδιον πάθος μέγα ΙΙέρσας πεπονθότας, 
έντολάς τε τάς Δαρείός οί άποστέλλων ένετέλλετο, μήτε κτεί- 
νειν μηδένα Σαμίων μήτε άνδραποδίζεσθαι άπαθέα τε κακών 
άποδούναι την νήσον Συλοσώντι, τουτέων μέν τών έντολέων 
μεμνημένος έπελανθάνετο, ό δέ παρήγγειλε τή στρατιή πάντα 
τόν αν λάβωσι καί άνδρα καί παΐδα ομοίως κτείνειν. ένθαύτα 
τής στρατιής οί μέν τήν άκρόπολιν έπολιόρκεον, οί δέ εκτεινον 
πάντα τον εμ,ποδών γινόμενον ομοίως εν ·. ε ίρψ καί έςω ίρού.

1 's Μαιάνδριος δέ άποδράς εκ τής Σάμου εκπλέει ές Λακεδαίμονα* 
άπικόμενος δέ ές αυτήν καί άνενεικάμενος τα εχων έξεχώρησε, 
έποίεε τοιάδε. δκως ποτήρια άργόρεά τε καί χρύσεα προθείτο, 
οί μέν θεράποντες αυτού έξέαμων αυτά, ό δ’ αν τον χρόνον 
τούτον τώ Κλεομένεϊ τώ Άναςανδρίδεω εν λόγοισι έών, βασιλεύ 
ον« Σπάρτης, προήγέ μιν ές τα οικία· δκως δέ ϊδοιτο Κλεομέ
νης τά ποτήρια, άπεθώυμαζέ τε καί έςεπλήσσετο" ό δέ αν έκέ- 
λευε αυτόν άποφέρεσθαι αυτών δσα βούλοιτο. τούτο καί δίς καί 
τρις ειπαντος Μαιανδρίου ό Κλεομένης δικαιότατος άνδρών 
γίνεται, ος λαβείν μέν διδόμενα ουκ έδικαίου, μαθών δέ ως 
άλλοισι διδούς τών αστών εύρήσεται τιμωρίην, βάς έπί τούς έφο
ρους άμεινον είναι έφη τή Σπάρτη τον ςεΐνον τον Σάμιον άπαλ- 
λάσσεσθαι έκ τής Π ελοπον νήσου, ΐνα μή άναπείση ή αυτόν ή 
άλλον τινά Σπαρτιητέων κακόν γενέσθαι. οί δ’ ύπακούσαντες

Ηυ έξεκήρυξαν Μαιάνδριον. τήν δέ Σάμον [σαγηνεόσαντες] οί ΙΙέρσαι 
παρέδοσαν Συλοσώντι έρημον έούσαν άνδρών, ΰστέρω μέντοι 
χρόνιο καί συγκατοίκισε αυτήν ό στρατηγός 'Οτάνης έκ τε δψιος 
ονείρου καί νούσου ή μιν κατέλαβε νοσήσαι τα αιδοία.

15') Έπί δέ Σάμον στρατεύματος ναυτικού οίχομένου Βαβυλώ
νιοι απίστησαν, κάρτα ευ παρεσκευασμένοι- έν όσιο γάρ δ 
τε Μάγος ήρχε καί οί έπτά έπανέστησαν, έν τούτιρ παντί 1 
τφ χρόνφ καί τή ταραχή ές τήν πολιορκίην παρεσκευάζοντο. 
καί κως ταύτα ποιεύντες έλάνθανον. έπείτε δέ έκ τού έμ- 
φανέος άπέστησαν, έποίησαν τοιόνδε. τάς μητέρας έξελόν- 5 
τες, γυναίκα έκαστος μίαν προσεςαιρέετο τήν έβούλετο έκ τών 
έωυτού οίκίων, τάς δέ λοιπάς άπάσας συναγαγόντες άπέπνι- 
ςαν- τήν δέ μίαν έκαστος σιτοποιόν έςαιρέετο" άπέπνιξαν
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teszik vaia, a többi perzsa sereg amazoknak segítségére rohan, s a 
segédcsapatokat visszaszorítván, bekerge ti a várba. Midőn azonban 117 
Otanes vezér látta, mily nagy veszteséget szenvedtek a perzsák, nem 
emlékezett többé a parancsra, hogy a samosiak közül senki meg 
ne ölessék, se rabszolgává ne tétessék, és bántódás nélkül adassék 
át a sziget Sylosonnak ; hanem megparancsolta a hadseregnek, 
hogy a mi keze ügyébe akad, férfi vagy gyerek, egyaránt ölje le. 
Ekkor a sereg egy része a várost vette ostrom alá, mások pedig 
mindenkit, a ki útjukba akadt, szentélyen kívül vagy szentélyen 
belül, egyaránt lekonczoltak. Maiandrios Samosból megszökvén, 148 
I.akedaimonba hajózott ; midőn pedig odaérkezve, holmiját a 
partra szállította, következőkép cselekedett: mialatt ezüst- és 
aranypoharait kirakatta, melyeket szolgái megtisztítottak, azalatt 
ő Anaxandrides fiával, Ivleomenessel, ki Spárta királya vaia, be
szédbe bocsátkozott és házáig vezette. Midőn pedig Kleomenes 
meglátta a poharakat, megbámulta és elcsodálkozott ; ő tehát fel
kérte, hogy válaszsza ki a maga számára azt, a melyik tetszik, s 
midőn ezt Maiandros kétszer, háromszor is ismételte, Kleomenes 
a legigazságosabb embernek bizonyúlt ; mert nem tartotta helyes
nek, hogy elfogadja az ajándékot ; s belátván, hogy az más polgá
rokat adományaival segítő társaivá tehetne, elment az ephorokhoz 
s azt mondta, hogy jobb lesz a samosi idegent eltávolítani Spártá- 
ból, nehogy az akár őt, akár más valamelyik spártait valami rosszra 
csábítsa. Ok tehát engedelmeskedtek s Maiandriost követük által 
kiutasították. A perzsák pedig Samost bekerítvén, lakósaitól ki- 1 Í'J 
pusztítva adták át Sylosonnak. Később Otanes vezér mégis segéd
kezett a benépesítésében, még pedig egy álomlátása, meg azon 
betegsége miatt, mely szeméremtagján kínozta.

Mialatt a hajóhad Samos ellen indult, a babyloniak mindent e l-150 
készítettek védelmükre s elpártoltak. 100 Mert míg a mágus uralkodott 
és a hét férfiú föllázadt, az egész időt és a zavart arra használták, 
hogy az ostromra készülődjenek, s ezt a legnagyobb titokban tet
ték. Midőn azután nyíltan elpártoltak, következőkép cselekedtek: 
az anyákon kívül mindegyik még egy kedve szerint való asszonyt 
választott ki házában ; a többieket mind összegyűjtötték s megfojtot
ták ; azt az egyet kiki szakácsnénak választotta, a többieket pedig
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151 δε αύτάς, ίνα μή σφεών τον σίτον άναισιμώσωσι. πυθόμενος δε 
ταύτα ό Δαρεΐος καί συλλέςας πάσαν τήν έωυτού δύναμιν έστρα- 
τεόετο επ’ αυτούς, έπελάσας δέ επί τήν Βαβυλώνα έπολιόρκέε 
φροντίζοντας ουδέν τής πολιορκίης. άναβαίνοντες γάρ επί τούς 
προμαχεώνας τού τείχεος οί Βαβυλώνιοι κατωρχέοντο καί κατέ- 
σκωπτον Δαρείον καί τήν στρατιήν αυτού, καί τις αυτών είπε 
τούτο το έπος, «τί κάτησθε ώ ΓΙέρσαι ένθαύτα, άλλ’ ουκ απαλ
λάσσεστε; τότε γάρ αίρήσετε ή με ας, έπεάν ήμίονοι τέκωσι.» 
τούτο είπε τών τις Βαβυλωνίων ούδαμά έλπίζων αν ήμίονον 

152τεκεΐν. επτά δε μηνών καί ενιαυτού διεληλυθότος ήδη ό Δαρεΐός 
τε ήσχαλλε καί ή στρατιή πάσα ου δυνατή έούσα έλείν τούς 
Βαβυλωνίους. καίτοι πάντα σοφίσματα καί πάσας μηχανάς έπε- 
ποιήκεε ές αυτούς ΔαρείΟς· άλλ’ ουδ’ ως έδόνατο ελεΐν σφεας, 
άλλοισί τε σοφίσμασι πειρησάμενος, καί δή καί τ*ο Κύρος είλε 
σφεας, καί τούτφ έπειρήθη. άλλα γάρ δεινώς ήσαν έν φυλα- 

Ιϋάκήσι οί Βαβυλώνιοι, ουδέ σφεας οίός τε ήν ελεΐν. ένθαύτα 
εικοστή) μηνί Ζωπόρφ τφ Μεγαβόζου τούτου δς τών επτά άν- 
δρών έγένετο τών τον Μάγον κατελόντων, τούτφ τφ Μεγαβόζου 
παιδί Ζωπόρφ έγένετο τέρας τόδε- τών οί σιτοφόρων ήμιόνιυν 
μία ετεκε. ώς δε οί έξαγγελθη καί υπό άπιστίης αυτός ό Ζώ- 
πυρος είδε το βρέφος, άπείπας τοΐσι ίδούσι μηδενί φράζειν το 
γεγονός έβουλεύετο. καί οί προς τά τού Βαβυλωνίου ρήματα, 
δς κατ’ άρχάς έφησε, έπεάν περ ήμίονοι τέκωσι, τότε το τεί
χος άλώαεσθαι, προς ταύτην τήν φήμην Ζωπόρφ έδόκεε είναι 
άλώσιμος ή Βαβυλών σύν γάρ θεψ έκεϊνόν τε είπεΐν καί έωυτφ 

154τεκείν τήν ήμίονον. ώς δέ οί έδόκεε μόρσιμον είναι ήδη τή 
Βαβυλώνι άλίσκεσθαι, προσελθών Δαρείου άπεπυνθάνετο εί περί 
πολλού κάρτα ποιεεται τήν Βαβυλώνα ελεΐν. πυθόμενος δε ώς 
πολλού τιμφτο, άλλο έβουλεύετο, οκιος αυτός τε εσται ό 
ελών αυτήν καί έωυτού το έ'ργον έ'σται· κάρτα γάρ έν τοΐσι 
ΓΙέρσησι α! άγαθοεργίαι ές το πρόσο) μεγάθεος τιμώνται, 
άλλφ μέν νυν ουκ έφράζετο έ'ργφ δυνατός είναι μιν όποχει- 
ρίην ποιήσαι, εί δ’ έωυτδν λωβησάμενος αύτομολήσειε ές αυ
τούς. ένθαύτα έν έλαφρφ ποιησάμενος έωυτδν λωβάται λώβην 
άνήκεστον άποταμών γάρ έωυτού τήν ρίνα καί τά ώτα καί τήν 
κόμην κακώς περικείρας καί μαστιγώσας ήλθε παρά Δαρείον. 

155 Δαρεΐος δέ κάρτα βαρέως ήνεικε ίδών άνδρα δοκιμώτατον 
λελωβημένον. εκ τε τού θρόνου άναπηδήσας άνέβωσέ τε καί
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azért fojtották meg, hogy eleségiiket föl ne egyék. Midőn Dareios 151 
ezt megtudta, összes hatalmát összegytíjtvén, ellenük indult, s Ba
bylon alá érvén, azt ostrom alá fogta ;107 ők azonban mitsem törőd
tek az ostrommal. Mert fölmásztak a falbástyákra, ott tánczoltak 
és Dareiost hadával együtt gúnyolták ; egyikük pedig így szólt le 
hozzájuk : «Mit ültök itt, oh perzsák, és miért nem mentek haza ? 
Bizony csak akkor veszitek be a várost, ha öszvérek is ellenek. » 
így szólt egy babyloni, abban a reményben, hogy öszvér sohasem 
ellik. Minthogy már egy év és hét hónap telt el, Dareios és az 152 
egész hadsereg bosszankodott, hogy nem tudja bevenni Babylont 
Pedig Dareios minden fogást és minden cselt felhasznált ellene, 
de mégsem vehette be. Mikor már egyéb fogásokat megpróbált, 
azzal is kísérletet tett, a melylyel Kyros is bevette a várost. De a 
babyloniaiak nagyon óvatosak valónak, s így nem bírta őket 
megvíni. A huszadik hónapban azután Zopyrossal, Megabysos-153 
nak fiával, tehát azéval, a ki a mágust elfogó hét férfiak 
egyike volt, ennek a Megabyzosnak a fiával, Zopyrossal a következő 
csoda történt :luí‘ eleségszállító öszvéreinek egyike megellett. Mikor 
ezt neki megjelentették, és Zopyros kétségében maga is megnézte 
a csikót, megtiltotta a szemtanuknak, hogy azt bárkinek is elmond
ják, és meggondolta a dolgot, valamint a babyloni embernek sza
vait is, a ki kezdetben azt mondta, hogy akkor veszik majd be a 
falakat, ha az öszvérek elleni fognak. E nyilatkozat szerint Zopy
ros azt hitte, hogy Babylon már bevehető ; úgy tűnt fel neki, 
mintha isteni végzet szerint beszélt volna az az ember és ellett 
volna az öszvére. Minthogy tehát hite szerint Babylonnak végzete 1 >4 
vaia, hogy elfoglaltassék, elment Dareioshoz és megkérdezte, vájjon 
nagyon a szívén fekszik-e Babylon bevétele; s megtudván, hogy 
erre sokat tart, mást határozott : hogy majd ő foglalja el és az ő 
tette lesz az. A perzsák u. i. igen nagyra becsülik a dicső tetteket. 
Belátta, hogy azt máskép nem kerítheti hatalmába, hacsak magát 
el nem csúfítja s úgy nem megy át a babyloniakhoz. Nem törődött 
sokat a dologgal és magán gyógyíthatatlan csúfságot követett el : le
vágta n. i. orrát, füleit, lenyírta rútul a haját és korbácsütések között 
ment Dareioshoz. Dareios nagyon fájlalta, mikor oly tekin
télyes embert elcsúfítva látott ; felugrott székéről, felkiáltott és
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ε’ιρετό μιν οστις είη ό λωβησάμενος καί δ τι ποιήσαντα. ό δέ 
3ins «ούκ Iati ουτος ανήρ, ott μή σύ, τφ έστι δύναμης τοσαύτη 
έμέ δή ώδε δια&είναι· ουδέ τις άλλοτρίων ώ βασιλεύ τάδε έ'ργα- 
σται, άλλ’ αυτός εγώ έμεωυτόν, δεινόν τι ποιεύμενος Άσσυρίους 
IΙέρσησι καταγελάν.» ο δ’ άμείβετο «ώ σχετλιώτατε άνδρών, 
εργφ τφ αίσχίοτφ ουνομα το κάλλιστον έθευ, φας διά τούς 
πολιορκεομένους σεωυτον άνηκέστως διαίέεΐναι. τί δ’, ώ μάταιε, 
λελωβημένου σεύ θ-άσσον οί πολέμιοι παραστήσονται ; κώς ούκ 
έςέπλωσας των φρένων σεωυτον διαφθείρας;» ό δε είπε «εϊ μεν 
τοι ύπερετίθεα τα εμελλον ποιήσειν, ούκ αν με περιείδες· νδν 
δ’ επ’ εμεωυτού βάλομενος έπρηξα, ήδη ών ήν μή των σών δεήση, 
αιρέομεν Βαβυλώνα, εγώ μεν γάρ ως έχω αύτομολήσω ες το 
τείχος καί φήσω προς αυτούς ώς ύπο σεύ τάδε επα.Οον καί 
οοκέω, πείσας σφέας ταύτα έχειν ούτω, τεύξεσθαι στρατιης. σύ 
δε, απ’ ής άν ήμέρης εγώ έσέλθ·ω ές το τείχος, άπύ ταύτης ές 
δεκάτην ήμέρην τής σεωυτού στρατιης, τής ούδεμία εσται ώρη 
άπολλυμένης, ταύτης χιλίους τάςον κατά τάς Σεμιράμιος καλεο- 
μένας πύλας· μετά δέ αύτις από τής δεκάτης ές έβδομην άλλους 
μοι τάςον δισχιλίους κατά τάς Νινιών καλεομένας πύλας" από 
δε τής έβδόμ.ης διαλείπειν είκοσι ημέρας, καί έπειτα άλλους 
κάτισον άγαγών κατά τάς Χαλδαίων καλεομένας πύλας, τετρα- 
κισχίλιους. εχόντων δέ μήτε οί πρότεροι μηδέν τών άμυνεύντων 
μήτε ούτοι, πλήν εγχειριδίων τούτο δέ εάν έχειν. μετά δέ τήν 
εικοστήν ήμέρην ίθ-έως τήν μέν άλλην στρατιήν κελεύειν πέρις̂  
προσβάλλειν προς το τείχος, ΙΙέρσας δέ μοι τάξον κατά τε τάς 
Βηλίδας καλεομένας καί Κισσίας πύλας. ώς γάρ εγώ δοκέω, έμέο 
μεγάλα έργα αποδεςαμένου, τά τε άλλα έπιτρέψονται εμοί Βαβυ
λώνιοι καί δή καί τών πυλέων τάς βαλανάγρας· το δέ ένιύεύ- ( 

1·ι,; τεν εμοί τε καί Γίέρσησι μελήσει τά δει ποιέειν.» Ταύτα έντει- 
λάμενος ήιε επί τάς πύλας, έπιστρεφόμενος ώς δή άληθέως 
αύτόμολος. όρέοντος δέ άπύ τών πύργων οί κατά τούτο 
τεταγμένοι κατέτρεχον κάτω καί ολίγον τι παρακλίναντες 
τήν έτέρην πύλην είρώτεον τίς τε είή καί δτευ δεόμενος 
ήκοι. ό δέ σφι ήγόρευε ώς ειή τε Ζώπυρος καί αύτομολέοι 
ές έκείνους. ήγον δή μιν οί πυλουροί, ταύτα ώς ήκουσαν, 
επί τά κοινά τών Βαβυλωνίων* καταστάς δέ έπ’ αυτά κα- 
τοικτίζετο, φάς ύπο Ααρείου πεπονθ-έναι τά έπεπόνθεε ύπ’ 
έωυτού, παθειν δέ ταύτα διότι συμβουλεύσαί οί άπανιστά-
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kérdezte, hogy ki csúfította el, és hogy mit cselekedett. 
Mire ő így szólt: «Nincs ember, hacsak te nem, a kinek ak
kora hatalma volna, hogy velem így elbánjék. Nem is idegen 
ember tette ezt velem, óh kii ály, hanem én magam ; mert 
nem tűrhetem, hogy az assyriaiak a kinevessék perzsákat». 
Dareios erre így válaszolt: «Ok, te borzasztó ember, a legrútabb 
tettet a legszebb névvel illetted, midőn azt mondod, hogy az 
ostromlottak miatt csúfítottad el magad gyógyítkatatlanul. Vájjon 
hamarább megadja magát miattad az ellenség, óh esztelen ? 
Nem ment el az eszed, hogy így megcsonkítottad magadat?»
O pedig így szólt: «Ha előadtam volna, hogy mit akarok tenni, 
nem engedted volna meg ; így tehát a magam elhatározásából tet
tem meg. Mert most csak rajtad áll, hogy Babylont bevegyük. Én 
u. i. a mint. vagyok, át fogok szökni a városba és azt fogom nekik 
mondani, hogy tetőled szenvedtem ezt. Azt hiszem, el fogom ve
lük hitetni és ők majd rám bíznak egv sereget. Te pedig azon nap
tól számítva, hogy én a városba bementem, a tizedik napon sere
gednek azon részéből, melynek elvesztésén semmit sem sopánkod
nál, ezer embert rendelj ki Semiramis kapujához, azután ismét a 
következő hetedik napon más kétezret a ninosi kapuhoz ; húsz 
napra rá ismét vezess ki négyezret a chaldaiusi kapuhoz. De sem 
az előbbieknek, sem ezeknek ne legyenek más védőfegyvereik, mint 
kis kardjuk: ezt engedheted nekik viselni. A huszadik napon az
után rendeld el, hogy a többi hadsereg körben menjen neki a fa
laknak, de a perzsákat rendeld a belisi és kissiai kapukhoz.'“"Mert azt 
hiszem, ha vitéz tetteket vittem véghez, nemcsak más egyebet fog
nak rám bízni a babyloniak, hanem a kapukulcsokat is. Azután az én 
gondom lesz, meg a perzsáké, hogy mit tegyünk. » Mintán így tervét 156 
Dareiosnak kifejtette, elment a kapukhoz, s körüljártatta szemeit, 
mintha valóban szökevény volna. Megpillantván őt a toronyba ki
rendelt katonák, lefutottak és egy kissé kinyitva az egyik kaput, 
megkérdezték, hogy ki ő és miért jött. O pedig megmondta nekik, 
hogy ő Zopyros és hogy hozzájuk szökött. Mikor ezt a kapuőrök 
meghallották, elvitték a babyloniak tanácsa elé ; s ő odaállva 
siránkozott ; azt mondta, hogy Dareiostól szenvedte el, a mit maga 
követett el magán ; ezt pedig azért szenvedte, mert azt tanácsolta,
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ναι τήν στρατιήν, επείτε δή οϋδείς πόρος έφαίνετο τής άλώ- 
σιος. «νυν τε» εφη λέγων «εγώ υμΐν ώ Βαβυλώνιοι ήκω μέγι- 
οτον αγαθόν, Λαρείω δέ καί τή στρατιή καί ΙΙέρσησι αέγι
στόν κακόν ου γάρ δη εμέ γε ώδε λωβησάμενος καταπροΐςε- 
ται* έπίσταμαι δ’ αυτού πάσας τάς διεςόδους τών βουλευμά- 

1 Γι" των.» τοιαύτα έλεγε. οί δέ Βαβυλώνιοι όρέοντες άνδρα τον εν 
ΙΙέρσησι δοκιμώτατον ρινός τε καί ώτων έ στερημένου, μάστιςί 
τε καί αιματι άναπεφυρμένον, πάγχυ έλπίσαντες λέγειν μιν 
άληθέα καί σφι ήκειν σύμμαχον, έπιτράπεσθαι έτοιμοι ήσαν 
τών έδέετό σφεων έδέετο δέ στρατιής. ό δέ επείτε αυτών τούτο 
παρέλαβε, εποίεε τά περ τω Δαρείφ συνεθήκατο. εςαγαγών γάρ 
τή δεκάτη ήμέρή τήν στρατιήν τών Βαβυλωνίων καί κυκλωσά- 
μενος τούς χιλίους, τούς πρώτους ένετείλατο Λαρείω τάςαι, 
τούτους κατεφόνευσε. μαθόντες δε μιν οί Βαβυλώνιοι τοΐσι έπεσι 
τά έργα παρεχόμενον όμοια, πάγχυ περιχαρέες έόντες παν 
δή έτοιμοι ήσαν ύπηρετέειν. ό δέ διαλιπών ήμέρας τάς συγ- 
κειμένας, αΰτις έπιλεξάμενος τών Βαβυλωνίων έςήγαγε καί 
κατεφόνευσε τών Λαρείου ατρατιωτέων τούς δισχιλίους. ίδόν- 
τες δέ καί τούτο το έργον οί Βαβυλώνιοι πάντες Ζώπυρυν 
είχον έν στόμασι αίνέοντες. ό δέ αύτις διαλιπών τάς συγκει- 
μένας ήμέρας έςήγαγε ές το προειρημένων, καί κυκλιοσά.μέ
νος κατεφόνευσε τούς τετρακισχιλίους. ώς δέ καί τούτο κα- 
τέργαστο, πάντα δή ήν έν τοΐσι Βαβυλωνίοιαι Ζώπυρος, καί 

loS στρατάρχης τε ούτός σφι καί τειχοφύλας άπεδέδεκτο. προσβολήν 
δέ Λαρείου κατά τά συγκείμενα ποιευμένου πέρις το τείχος, 
ένθαύτα δή πάντα τον δόλον ό Ζώπυρος έςέφαινε. οί μέν γάρ 
Βαβυλώνιοι άναβάντες επί το τείχος ήμύνοντο τήν ΔαρείΟυ στρα
τιήν προσβάλλουσαν, ό δέ Ζώπυρος τάς τε Κισσίας καί Βηλί- 
δας καλεομένας πύλας άναπετάσας έσήκε τούς Πέρσας ες το 
τείχος, τών δέ Βαβυλωνίων οι μέν είδον το ποιηθέν, ουτοι έφευ- 
γον ές τού Λ ιός τού Βήλου το ίρόν* ο’ί δέ ουκ είδον, έμενον εν τή 
έωυτού τάςι έκαστος, ες δ δή καί ουτοι έμαίίον προδεδομένοι. 

159 Βαβυλών μέν νυν ουτω το δεύτερον αίρέθη. Λαρεΐος δέ 
επείτε εκράτησε τών Βαβυλωνίων, τούτο μέν σφεων το τείχος 
περιείλε καί τάς πύλας πάσας άπέσπασε- το γάρ πρότερον 
ελών Κύρος τήν Βαβυλώνα έποίησε τούτων ουδέτερον τούτο 
δέ ό Λαρεΐος τών άνδρών τούς κορυφαίους μάλιστα ές τρισχι- 
λίους άνεσκολόπισε, τοΐσι δέ λοιποΐσι Βαβυλωνίοιαι απέδωκε 
τήν πόλιν οίκέειν. ώς δ’ έςουσι γυναίκας οί Βαβυλώνιοι
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hogy vezesse vissza seregét, nem lévén semmiféle kilátás a bevé
telre. «Most tehát, - folytatá óh bahyloniak, legnagyobb java
tokra jövök hozzátok, Dareiosnak, a hadseregnek és a perzsáknak 
pedig legnagyobb bajára. Mert ő bizonyára nem fogja szárazon 157 
elvinni, hogy engem így elcsúfított. Ismerem én terveinek összes 
szálait. » így szólt ő ; a babyloniak pedig látván, hogy a perzsák
nak egyik legtekintélyesebb embere orrától és füleitől meg vau 
fosztva, ostorcsapásoktól és vértől bemocskolva, nem kételkedtek, 
hogy igazat beszél és szövetségesük gyanánt jő hozzájuk ; készek 
voltak tehát mindent megadni, a mit csak kér ; ő pedig sereget 
kért. S mikor megkapta, úgy tett, a mint Dareiossal megbeszélte.
A tizedik napon u. i. kivezette a babyloniak seregét és bekerítvén 
azt az ezer embert, kiket Dareios először rendelt ki, lekonczolta 
őket. A babyloniak látván, hogy tettei igazolják szavait, nagyon 
megörültek és készek voltak minden kívánságát teljesíteni. De ő a 
meghatározott napot bevárván, ismét kivezette a babyloniaknak 
kiválasztott seregét és Dareiosnak kétezer katonáját kaszabolta le 
Midőn a babyloniak ezt a tettét is látták, minden száj Zopyrost. 
emlegette magasztalva. O azonban ismét bevárván a meghatározott 
napot, a babyloniakat kivezette a kijelölt helyre, a hol az ellensé
get bekerítette és négyezer embert konczolt fel. Mikor pedig ezt 158 
is végrehajtotta, Zopyros a babyloniaknak mindene lett ; őt válasz
tották meg vezérüknek és a város őrének is. ifikor a megállapodás 
szerint Dareios körben megrohanta a falakat, csak akkor derült ki 
teljesen Zopyros csele. A babyloniak u. i. fölmásztak a falakra és 
vissza akarták szorítani Dareiosnak előretörő hadát ; Zopyros azon
ban a kissiai és belisi kapukat kinyitván, a perzsákat a városba 
bocsátotta be. A babyloniak, kik a történteket látták, Zeus Belos- 
nak templomába menekültek ; de a kik nem látták, azok mind- 1 5 9  

egyike a helyén maradt, míg az árulást ezek is észre nem vették.
így foglalták el másodszor Babylont.11“ Dareios azonban, midőn 

Babylonnak ura lett, lebontatta a falakat és a kapukat mind leron- 
tatta ; mert Kyros Babylonnak előbbi bevétele alkalmával egyi
két sem tette meg ezeknek; — úgyszintén a vezérférfiakat, 
körülbelül-háromezret, karóra húzatott ; de a többi babyloniaknak 
visszaadta a várost birtokukba. Hogy pedig a babyloniaknak fele-

H erodotos. 2 8



«* Η ΡΟ ΔΟ ΤΟ )* Γ.

Τνα σφι γενέη όπογίνηται, τάδε Δαρείος προϊδών έποίησε* τάς 
γάρ έωυτών, ώς καί κατ’ άρχάς δεδήλωται, άπέπνιςαν οί Βαβυ
λώνιοί τού σίτου προορέοντες. επέταςε τοίσι περιοίκοισι Ι'θνεαι 
γυναίκας ες Βαβυλώνα κατιστάναι, ο σας δή έκάστοισι έπιτάα- 
σων, ώστε πέντε μυριάδων το κεφαλαιωμα των γυναικών συνήλθε* 
εκ τουτέων δε τών γυναικών οί νυν Βαβυλώνιοι γεγόνασι.

1 6 0  Ζωπύρου δέ ούδείς άγαθοεργίην Περσέων ΰπερεβάλετο παρά 
Δαρείω κριτή ούτε τών ύστερον γενομένων ούτε τών πρότερον, 
δτι μή Κύρος μοΰνος* τούτψ γάρ ουδείς ΙΙερσεων ήςίωσέ κω 
εωυτόν συμβαλείν. πολλάκις δε Δαρεΐον λέγεται γνώμην τήνδε 
άποδέξασθαι, ώς βοόλοιτο αν Ζώπυρον είναι άπαθέα της άει- 
κείης μάλλον ή Βαβυλώνας οί είκοσι προς τή εούση προσγε- 
νέσθαι. ετίμησε δέ μιν μεγάλως" καί γάρ δώρα οί άνά παν 
έτος έδίδου ταύτά τά Πέρσησι εστί τιμιώτατα, καί τήν Βαβυ
λώνα οί εδωκε άτελέα νέμεσθαι μέχρι της εκείνου χόης, καί 
άλλα πολλά επέδωκε. Ζωπύρου δε τούτου γίνεται Μεγάβυζος, ος 
εν Αιγύπτιο άντία Αθηναίων καί τών συμμάχων εατρατήγησε" 
Μεγαβύζου δε τούτου γίνεται Ζώπυρος, δς ες Αθήνας ηύτομό- 
λησε εκ Περσέων.
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aégeik legyenek, s tőlük utódokat kapjanak, erről Dareios követke
zőkép gondoskodott. Mint előbl) említem, a babyloniak az éle
lemért aggódva a saját asszonyaikat megfojtották. Megparancsolta a 
szomszéd népeknek, hogy asszonyokat szállítsanak Babylonba, s 
mindegyikükre kivetette a számot, úgy hogy ötvenezer asszony 
került össze. Ezektől a nőktől származnak a mostani babyloniak.

Ezt a Zopyrost Dareios véleménye szerint egy perzsa sem 
multa felül hőstettével, sem a későbbiek, sem az előbbiek, csak az 160 
egy Kyros ; mert ezzel már egy perzsa sem meri magát összemérni.
A hagyomány szerint Dareios sokszor mondotta, hogy jobban 
szeretné, ha Zopyros nem szenvedett volna ily csonkítást, mint ha 
a meglevő Babylonhoz még húsz olyan várost szerezne meg. Na
gyon megbecsülte ; minden évben olyan ajándékokat adott neki, 
aminők a perzsák előtt a legbecsesebbek; életfogytiglan és adó
mentesen rábízta Babylon kormányát, és sok mással is megaján
dékozta. Ennek a Zopyrosnak a fia volt az a Megabyzos, a ki 
Egyiptomban Athén és a szövetségesek ellen hadvezérkedett;m s en
nek a Megabyzosnak a fia volt Zopyros, a ki Perzsiából Athénbe
szökött.112
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1. Vörös tenger alatt Heroilotos az Ázsia déli részén és Libya 
mellett elterülő tengert, tehát a perzsa öbölt és az indiai óczeánt 
érti, míg a mai Vörös tenger annak csak egyik (arab) öble. A «mi 
tengerünk» természetesen a földközi tenger, melyet Herodotos az 
előbbivel szemben sokszor «északi»-nak is nevez. — A phoinikiaiak 
ősi lakóhelye tehát a perzsa öböl, a régi Vörös tenger, a m int ne
vüknek jelentése is «vörös».

2. T. i. a liomeroei korszakban ; ezért szokta Homeros az egész 
görög népet argosinak is nevezni. Schliemann ásatásai Mykenaiban 
szintén igazolják Herodotos ezen állítását.

3. Io neve rokon a «ya» ( =  menni) tővel és vándorlót jelent. 
Kétségkívül a liold istene volt, kit Argos (a fényes ég) őrzött sok 
szemével, a csillagokkal. Mikor városának nevét összezavarták az 
égnek régi jelzőjével, Io mythosát lokalizálták és az argolisi Inachos 
folyónak leányává tették.

4. Szerintük lót, Zeus kedvesét, Hera őrjöngő tehénné változtatta, 
mely addig bolyongott, mig Egyiptomban Epaphost megszülvén, em
beri alakját vissza nem kapta.

5. A perzsák hiányos adatát Herodotos itt kiegészíti, mert tudja, 
hogy a krétaiak tengeri kalózok voltak.

6. Az argonauták az aranygyapjúért mentek Koldusba.
7. A syriaiak alatt Her. az északi kappadokiaiakat és assyriaia- 

kat egyaránt érti (1. VII. 63), s megkülönbözteti a syrusoktól, kik 
Palestina partvidékein laktak (II. 104; III. 5 ; VII. 89).

8. Nem a görög heros, hanem az ázsiai napisten, kit a lydiaiak 
Sandon-nak, az assyriaiak pedig Belos-nak hívtak.

9. Ninos, Celos fia, az assyriai birodalomnak és Ninos (Niniveh) 
városának megalapítója ; Alkaios pedig Herakles fia, a herakleidák
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őse. A két családot különös módon rokonság viszonyba hozza a hagyo
mány', s így az assyriai birodalom-alapító a lydiai lierakleidák utóda.

10. t. i. Omplialótól.
11. Her. szerint (II. 400) három emberöltő tesz ki egy századot; 

a herakleida dynastiából pedig 22 király került ki, s apáról fiúra 
szállott a trón. E szerint 733 évig kellett volna uralkodniok, tény
leg azonban 505 évig voltak a trónon. Két eset lehetséges tehát: 
vagy nem mindig a fiú örökölte az apa birtokát, vagy pedig a szá
mításban van hiba. A király és elsőszülött fia között rendesen nincs 
33 évnyi korkülönbség, mint a polgári osztályban ; ' uralkodó csalá
dokban a fiúk korábban házasodnak. Ha már most Sardis bevétele 
Kr. e. 546-ban történt, akkor a lierakleidák uralma az 1221—716. 
évre esik; innentől 170 éven át uralkodtak a mermnadák 546-ig, 
Kroisos bukásáig.

12. E mondat később betoldott jegyzetnek látszik. Archilochos 
korát nem tudjuk pontosan meghatározni ; valószínűleg a VII. század 
első felében volt élte javában. Aristoteles (Rhet. III. 17) közli azt a vers
sort, melyre e hely vonatkozhatik : Oü pót τα Γυγειο τοϋ ιτολυ'/oűuou 
ρέλει =  nem törődöm én a gazdag Gyges kincseivel. O volt a iam- 
bikus (=gúnyos) versnek a feltalálója, ki gúnyának mérgével a sze
relmét visszautasító Neobulét és ennek atyját, Lykambest, halálba 
kergette.

13. Herodotos itt lelkiismeretesen fölemlíti Gygesnek és később 
(c. 25. 50. 92.) a többi mermnadáknak fogadalmi ajándékait. Kettős 
ezélja volt vele : Egyrészt felsorolni történelmi forrásait, másrészt 
feltüntetni azt az általa kissé túlzott politikai befolyást, melylyel a 
delphoii jóshely volt Görögország történetére.

14. A korintliosiak kincsesházában voltak Midasnak (c. 16), 
Kroisosnak (c. 50) és másoknak ajándékai is. Ilyen kincstár több 
volt Delphoiban és Olympiában, s vagy a templom előcsarnokában, 
vagy hátsó részében, vagy a templomon kívül állott. A különböző 
államok azért állították oda, hogy' az általuk vagy szövetségeseik által 
fölajánlott fogadalmi ajándékoknak hajlékuk legyen.

15. Kypselos a bakchidák bukása után (V. 92) 670-ben Korintlios 
tyrannusa lett.

16. A phrygiaiak királyaikat felváltva Midasnak és Gorgiasnak 
nevezték, ép úgy, m int a kyrenaibeliek Battosuak és Arkesilaosnak. 
Az itt említett Midas Eusebios szerint a X. olympias 3. évében 
(=738 Kr. e.), tehát körülbelül 20 évvel élt Gyges előtt.
» 17. Gyges 716—678-ig uralkodott.
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18. Még nincs földerítve, hogy a kimmeriusok honnan és miért 
jöttek Ázsiába. Herodotos itt azt a hagyományt fogadja el, melyet a 
kis-ázsiai görögöktől hallott, s a melynek helyességét IV. 11 bebizo
nyítani igyekszik. E  szerint a Fekete-tenger északi - partvidékétől a 
kimmerius Bosporosig laktak, s a VII. század közepén a rájuk törő 
skythák elől Kis-Ázsiába menekültek, a honnan Alyattes király űzte el 
őket (c. lőj. Más adatok szerint betörésük a VIII., sőt a IX. században 
törtérft (Strabon VI. 20. 119).

19. Arjlys 678—029-ig, Sadyattes628—617-ig, Alyattes 617—567-ig 
uralkodott.

20. A lydiai «magadis»-hangszernek két oktavája volt ; a mélyebb 
hangokat férfiasaknak, a magasabbakat nőieseknek hívták. Hasonlít
hatott tehát a római tibia su lidra  és desterà-hoz, ámbár kétséges, váj
jon húros vagy fúvó hangszer volt-e. — Gellius (Noét. Att. I. t i )  az 
ifjú király e harcziatlan módját mint lascirientium deludas convivio
rum bélyegzi meg.

21. A limeniai síkság alatt bizonyára Miletos partvidékét kell ér
tenünk, hol a városnak négy kikötője volt.

22. Periandros 625—585-ig uralkodott, (1. róla bővebben III. 48 
stb. ; V. 92.).

23. A dithyrambos eredetileg Dionysost dicsőítő táuczdal volt, 
melyet a zajos ünnepek alkalmával egy 50 emberből álló kar adott 
elő. A hagyomány szerint Arion adott neki először művészi formát, 
s antistrophikus módon adatta elő. A költő Lesbos szigetén, Methym- 
naiban született és Periandros idejében virágzott.

24. A recitáló költő díszruhája rendesen bikorköpeny volt.
25. Tainaron a Peloponnesosnak déli hegyfoka, a mai Cap Mafa- 

pan. Poseidon templomában állott a műemlék, melyet Kr. u. a III. 
században Aelianus sophista látott és föliratát is megőrizte (Hist. Var. 
XII. 45) :

Αθανάτων πορζαΐσ'.ν Άρίονχ, Κυχλονος υιόν 
!'/. Χ.ζελοϋ πελάγου; σώσεν ο/τ,αα τόδε.

(Az istenek segítségével Ariont, Kyklon fiát, ez a járóm ű mentette 
ki a siciliai tengerből.)

26. Glaukos Gyges király idejében élt, s nagy művészi hírneve 
volt ; de a neki tulajdonított vasolvasztás titkát m ár az egyiptomiak 
is ismerték.

27. Kroisos 560—546-ig uralkodott, tehát 595-ben született.
28. Pittakos a hagyomány szerint 570-ben már nem élt, s így az 

egész anekdota népies legendán alapul.
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29. E felsorolás valószínűleg interpoláló kéznek a jegyzete ■ inéit 
a clialybsok a régiek megegyező adatai szerint a Halyson túl laktak 
s idáig Kroisosnak uralma soha sem terjedt.

30. Már a régiek sem tudták megoldani azt a chronologiai ellen
mondást, mely Solont törvényhozása után Kroisossal és Amasissal
összehozza. Solon m int archon 594-ben hozta törvényeit, tehát 593__
583-ig utazott. Viszont Amasis 570-ben, Kroisos pedig csak 560-ban 
került a trónra. Az egész történet valószínűleg a Solon személye kö
rül képződött mythosi körnek egyik része.

31. Herodotos nem volt jó mathematikus ; s így nem kell cso
dálnunk, hogy az évben itt 375 napot számlál, habár jól tudja, hogy 
a solaris évnek 365 napja van (Π. 4).

32. Apollonius Rhod. (IV. 693) pontosan leírja a tisztulási szer
tartást. E szerint a bűnös szó nélkül leül a házigazda tűzhelyéhez, 
kardját a földbe szúrja, arczát kezébe rejti. Ezek a jelek adják tud
tára a házigazdának az idegen kérelmét; mire az malaczot áldoz, s 
ennek vérét más italáldozatokkal együtt a bűnösnek kezére önti s 
egyúttal Zeushoz fohászkodik ; majd az Erinnyseket engeszteli ki 
süteményekkel; s csak ezután tudakozódik a bűnösnek neve és bűne 
után.

33. A nemezis elodázhatatlan hatalma nyilatkozik e történetben, 
melyet m ár a gyilkos Adrastos (== kikerülhetetlen) neve is jelez. 
Siein azt hiszi, hogy míg Adrastos e felfogásnak megszemélyesítője, 
addig Atys történetének régi phrygiai mythos az alapja, mely sze
rin t a szép ifjú m int a természeti életnek ingatag jelképe hamar 
elpusztul.

34. Abai Fhokisnak keleti részén fekvő helység, benne volt Apol- 
lonnak magában Görögországban legrégibb és leghíresebb szentélye. — 
A dodonai jóshelyről Herodotos bővebben szól II. 52 stb. — Am
phiaraus jóshelye, valamint Trophonios barlangja Boiotiában volt; az 
eiőbbi Thebai, a másik Lebadeia mellett. — Branchidai Apollon Didy- 
meusnak ősrégi, nem is görög eredetű temploma volt Miletos mellett, 
melynek romjai még ma is láthatók. — Zeus Ammon jóshelyéről 1. 
bővebben II. 32. 55; IV. 181.

35. A templom még Kroisos uralma idejében, 548-ban égett le; 
később az alkmaiouidák az ampliiktyonok rendeletére újra és sokknl 
díszesebben fölépítették.

36. Ez a Theodoros némelyek szerint kortársa volt a samosi 
Rhoikosnak (III. 60), s e két művésznek tulajdonították a görögök, 
bár tévesen, az érczöntés feltalálását. Theodoros még az építészetben
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is nagy nevet szerzett. Mások szerint az itt említett Tlieodoros később 
élt, s ő volt az, a ki Polykrates híres gyűrűjét készítette.

.‘17. Plutarelios szerint (Mór. 401. e.) Kroisost mostohaanyja meg 
akarta mérgezni ; de a dologgal megbízott sütőasszony fölfedte a 
titkot, s midőn Kroisos trónra került, hálából ezt az emléket állí
totta föl.

38. Amphiaraos, Oikles fia, a hagyomány szerint vitéz és jós
tehetséggel megáldott ember volt. Nejét Eriphylét megvesztegette Poly- 
neikes, Oidipus fia, s. a nő kényszerítette férjét, hogy vegyen részt 
a hetek küzdelmében Thebai ellen. Midőn az ostrom nem sike
rűit, futásában a Zeus villámától megnyitott föld elnyelte, s ezután 
heros gyanánt tisztelték, m int a ki az álom által jóslatot ad. Volt 
néki még másutt is szentélye (VIII. 134).

39. A «pelasg» szót a görög írók kétféle értelemben használják; 
jelöli 1. Thessalia, Thrakia és Mysia lakóit, 2. az őslakókat, vagyis 
inkább az első bevándorlókat, a kiknek eredete nem ismeretes. Hero
dotus itt az utóbbi értelmet fogadja el, mert szerinte az athéniek 
pelasg eredetűek (VIII. 44) ; és Thukydides is szembe állítja állandó 
tartózkodásukat a dór fajnak vándorló természetével (I. 2.).

40. Az epikus hagyomány szerint a mythikus görögök Thessaliá- 
ban laktak, a hová Phthiotis is tartozott (Ilias II. 683). Az itteni 
királynak, Deukalionnak három fia volt : Aiolos örökölte atyja birto
kát, Xuthos Attikában lett az iónok ős-atyja, Doros pedig égy 
Doris nevű tartom ányt szerzett és lett a dórok uralmának megala
pítója.

41. Thebai elfoglalása után az epigonok Kadnros utódait elkerget
ték; ők tehát az illyriai encheleusokhoz menekültek (V. 61), és ut- 
jokban kiszorították a dórokat Histiaiotisból.

42. Halikarnassosi Dionysios (és utána Niebuhr) Krestont az 
alsó-itáliai Krotonnal azonosítja ; de ez tévedés. A város Mygdoniá- 
ban volt, s pelasg lakóit Herodotos megkülönbözteti a feljebb lakó 
tyrrlienektől, a kik különben szintén pelasgok voltak. Lydiában is 
ismer Herodotos ilyen tyrrlieneket (c. 94), az etruszkok őseit, de 
ezek alig voltak pelasgok, csak a nevük volt talán közös.

43. Plakia és Skylake Ivyzikostól keletre a Propontis mellett fekvő 
helységek valának. Herodotos Propontist is a Hellespontoslioz veszi 
európai és ázsiai partjaival együtt.

44. Herodotos szerint pelasgok voltak az attikaiak, arkadiaiak és 
ióuok ; idegen eredetűek továbbá : a minyaiak Orchomenosbau és 
Peloponnesosban, a kaukonusok, kynuriusok, phokisiak és dryopsok.

45. E szerint tehát az idegen népfajok az eredeti görög dórokkal
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összeelegyedtek, s átvették nyelvüket és szokásaikat. De Herodotoa 
kutatásai a philologia és etimologia terén nem igen megbízhatók. 
Az újabb kutatások inkább azt sejtetik, hogy a pelasgok a göröggel 
rokon népfaj voltak; ők építették a kyklopsi falakat Argosban, My- 
keuaiban, és ők tették Görögországot földmívelő állammá.

46. Ez a Megakies Kleisthenesnek. a sikyoni tyrannusnak a veje, 
és Kleisthenesnek, az athéni törvényhozónak atyja (1. VI. 30). A há
rom athéni párt közül a tengerpartiaknak (πάραλοί), tehát a gazdag 
kereskedőknek ő volt vezére, míg Lykurgos a nemes földbirtokosokat 
(-öiiaíta) vezérelte; velők szemben Peisistratos a szegény néppárt 
( j-Ξρ- vagy S’.ázptot) segítségével küzdötte föl magát tyrannusnak.

■47. Nisaia Megarának kikötővárosa volt, mely a soloni reformok 
előtt, de már Salamis visszafoglalása után lett Megara birtoka (Plut. 
Solou 12). Peisistiatos ebben a salamisi csatában még nem vehetett 
részt, csak a népies phantasia hozta fel e chronologiai valószínűtlen
séget. Nisaiát Peisistratos 57b—560 közt foglalta el.

4S. Az alkmeonída Megakles családján átok súlya volt, mert 
Kylon társait az Eumenidák templomában megölte (1. \ .  70—71); 
Peisistratos tehát nem akart utódot ennek leányától, inkább első 
házasságából származott fiaira. Hippiasra és Hipparchosra akarta 
hagyni trónját.

49. Thebaiban aristokrata párt uralkodott, melynek nagyon érde
kében volt, hogy Athénben erős kéz tartsa féken a demokratákat.

50. Lygdamis Naxosban a néppárt segítségével tyrannus lett. 
Mikor az aristokrata párt elűzte, Peisistratos zsoldjába lépett, ki őt 
később trónjába visszahelyezte. De később Spárta újra elűzte.

51. Peisistratos mozgalmas szerepe 560 és .527 közé esik. Első 
tyrannisáuak ideje 560—555; első száműzetése 555—549; második 
tvrannisa 549—548; második száműzetése 548—-538; harmadik ty- 
rannisa 538—527. Fiai körülbelül 509-ig uralkodtak. — Peisistratos- 
nak három jövedelmi forrása volt : a jövedelemre kivetett húsz szá
zaléknyi adó, az ezüstbányák Laurionban s az itt említett bányák a 
Strymon folyó mellett ; bár ez utóbbira más adatunk nincs.

52. Peisistratos az által, hogy a delphoibeli papok rendeletére az 
iónok nemzeti szentélyét megtisztította, Apollon kegyét nyerte meg, 
és így athéni uralmának mintegy isteni szentesítése volt. Mennyire 
fontos vaia ez, bizonyítja később az egész szigetnek megtisztítása 
426-ban, miről 1. Tinik. III. 104.

53. Leon, Anaxandridas atyja és Leonidas nagyatyja, meg Hege- 
sikles, Ariston atyja, spártai királyok voltak 600—.560 közölt.
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54. Herodotos itt, úgy látszik, nem ismeri a régi görög hagyományt, 
hogy J.ykurgos unokaöescsének sz.iiletése után lemondott a kormányzás
iul és elutazott; de a snártai nép zilált viszonyainak rendezése 
végett visszahívta. Lykurgos ekkor követeket küldött Delphoiim |Plut. 
Lyk. 5.) s azt az alkotmányt állította vissza, melyet még Theopom- 
posés PolydorOK-iirályok kaptak a Pythiától. Herodotos szerint a tör
vényeket maga Lykurgos írta, s a Pythia csak a szentesítést adta hozzá.

55. Herodotos különösen három pontban tér el más szerzőktől ; 
a )  szerinte Lykurgosnak unokaöcsese az Agis családjából származó 
Leobotes, míg Aristoteles (Pol. II. 10.) és Plutarchos (Lyk. 1.) sze
rin t az eurypontidáktól származó Charilaos. h)  Lykurgos korát Era
tostbenes 884-re teszi, Herodotos három nemzedékkel előbbre, mert 
Leobotes Prytanisnak volt a kortársa, ez pedig három nemze
dékkel élt Charilaos előtt, c) Herodotos szerint Kykurgos saját kor
mánya idejében hozta meg törvényeit, míg mások szerint csak Charilaos 
tette őket kötelezőkké. — Krétának nem volt katonás csak szervezetű 
alkotmánya, de intézményei megőrizték az ős-dór hagyományokat ; 
így volt közös étkezés az állam költségén ; azonban nem voltak ki
rályai, sem magán rabszolgái.

56. Aristoteles (Pol. V. 11.) és Plutarchos szerint az ephorok 
intézményét csak Theopompos király hozta be. — Az enomotia ere
detileg 15 tagból álló testület; minden 20 éves spártai itjúnak 
kötelessége volt egy ilyenbe belépni ; hajlama szerint választotta ki, 
hogy melyik enomotiához tartozzék, s m int a szó jelentése mutatja, 
a belépéskor esküt is tett. Ez a testület azután közös költségen együtt 
étkezett. Egy triakas (mint a szó sejteti) két ilyen enomotiából állott, 
később azonban a sereg szervezetében uem használták e szót, a m int 
a különböző időkben sokszor változott is a szervezet. így Thukydides 
idejében egy spártai csapatban volt négy pentekostis (512 ember), 
egy pentekostisban négy enomotia (12S ember); Xenophon idejében 
egy csapatban csak két pentekostis, egy pentekostisban ismét csak 
két enomotia (50 ember) volt. — Az öregek tanácsa, a gerusia, 2S tagból 
állott ; minden tagnak legalább 60 évesnek kellett lenni ; az ő ke
zükben volt a főhatalom és a törvénykezés. Üléseikben a két király 
is részt vett, és szavazatuk is volt.

57. Az aleai Athena arkadiai istennő, a kit Mantineában, Aleá- 
ban és Tegeában is tiszteltek. Később Skopas vezetése alatt gyönyörű 
temploma épült, melyről Pausanias is szól (VIII. 47. 2.).

58. Thornax hegye Spártától északkeletre esik és meredeken 
ereszkedik az Eurotas völgyébe.
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59. Az alakok különféle díszítmények, állatok, növények stb. 
voltak, melyek az edény felső részét koszorúzhatták. Herodotos maga 
látta ezt az edényt Samosban, Hera templomában (1. III. 47.).

*50. Testhez álló bőrruhát a perzsák csak Kyros előtt viseltek, 
azután, különösen a katonák, kényelmes bő öltözetben jártak.

61. Az armeniai hegység alatt az Antitauros lánczolat értendő.— 
Kilikia Herodotos idejében nem a Taurustól délre eső partvidék csu
pán ; északon a Halys, keleten az Euphrates volt a határa.

62. A Kypros mellett elterülő tenger és a Fekete tenger közt 
fekvő földet Herodotos Ázsia nyakának nevezi, mert földrajzi fogal
mai szerint a tőle nyugatra eső földrész úgy viszonyúik Ázsia zömé
hez, m int az emberi fej a törzshöz. De ezt a «nyak»-at Herodotos 
nagyon keskenynek gondolja, mert újabb méretek szerint a két ten
gert 75 földrajzi mérföld távolság választja el, s ezt öt nap alatt még 
a legjobb gyalogló sem igen járhatja be.

63. Alyattes uralma alatt csak két napfogyatkozást láthatott e 
vidék, Kr. e. 610 szept. 30-án és 585 máj. 28-án. Plinius (Nat. Hist.
II. 53) 583-ra teszi. — Thales ugyan já rt Egyiptomban és Így le
hettek csillagászati ismeretei. Azonban a görögök csak sokkal ké
sőbb tudták a napfogyatkozásra vonatkozó számítások titkát, s így 
alig hihető, hogy Thales ezt a napot megjósolta volna, hanem 
igenis meg tudta magyarázni e physikai jelenségnek az okát. 548-ban 
m int nagyon öreg ember halt meg, így tehát 585-ben java-korabeli 
férfi volt.

64. Syeunesis a kilikiai fejedelmeknek állandó neve volt, m int 
az egyiptomiaké a Pharao. Kilikiát Sanherib assyriai fenhatóság alá 
vetette, de a birodalom feloszlása után visszanyerte függetlenségét. — 
Labynetos (a feliratok szerint inkább Nabynetos) a híres Nebukad- 
nezár, a ki 604-től 561-ig uralkodott.

65. Sinope Miletosnak gazdag és híres gyarmata volt a Fekete 
tenger mellett.

66. Telmessos nevű helység volt Pisidiában, Káriában közel Ha- 
likarnassoshoz és Lykiában ; itt ez utóbbi van értve (a mai Makri),. 
melynek alapítója, Telmessos, Apollónak volt a fia, s így kapta jós
tehetségét.

67. Hermos két forrása közül a keleti a Dindymon Ima Murad- 
dagh) hegyén fakadt, hol a phrygiai Kybele istenanyát Dindymene 
név alatt tisztelték.

68. Thyrea a keleti tengerpart mellett elterülő vidék, Kynuriának 
északi része. Argos és Spárta sokáig hadakoztak érte egymással, míg
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végre (i70-ben a Hysiai mellett elterülő völgyben Argos kerekedett’ 
fölül (1. VIII. 73.).

69. Argosi hagyomány szerint^ Otlxryadest Perilaos, Alkenor fia, 
•ölte meg. Mások szerint a csatatéren halálosan megsebesült, s éjjel 
az ellenség fegyvereiből egy győzelmi emléket állított össze, saját 
vérével irt rá feliratot, és így adta ki azután lelkét (Plut. Mór. 306.). 
Spártában évenként megemlékeztek e győzelemről és az elesettekről ; 
a  Karnea ünnepén kardalokkal dicsőítették.

70. A mardus nép nomád életet élt és Kyrost hadmenetében hű
ségesen követte.

71. Az oroszlán a napistennek, Sandonnak, és Kybelenek szent 
állatja volt. Ezen Meles dynastiája ismeretlen, de az oroszlán szerepe 
a hagyományban elárulja, hogy félig mythikus alak.

72. Sardis bevételének éve 549 és 545 között ingadozik. Eusebios 
szerint Kyros 559-ben lépett a trónra, s így 546-ban történt; Hero- 
dotos szerint egy évvel később. Ugyanő Kroisosnak csak tizennégy 
uralkodó évet ad, a tizenötödikre eső hónapokat elhagyja, de csak 
azért, hogy az uralkodási évek és az ostromnapok különös egybe- 
vágását m int valami fontost kiemelje.

73. Kroisos életét a lydiai néphagyomány mythikus körbe vonta ; 
s Herodotos a lvdiaiak szájhagyományát követi, habár tudja, hogy a 
perzsa nép vallása tiltja a máglyahalált (III. 16.). Ktesias már perzsa 
forrás után beszél, s szerinte más égi jelek adták tudtára Kyrosnnk 
az elfogott király jámbor lelkiiletét.

74. Apollonnak «Loxias» jelzőjét mind a görögök, mind sokan ma 
is a λοξός melléknévvel hozzák kapcsolatba, utalva azon homályos, 
kétértelmű jóslatokra, melyeket az isten gyakran adott. De akkor 
nem használná maga a Pythia és a tragikusok m int az istennek 
ünnepi jelzőjét. Inkább összefügg a lue gyökkel (λευ/.ός, lucere), s így 
Apollonnak m int napistennek illő és méltó jelzője.

75. Az ismenei Apollon (a plioinikiai Esmun) temploma Thebai 
déli részén a város előtt elfolyó Ismenos mellett épült, s a városnak 
egyik nevezetessége volt. — Az ephesosi Artemist a tápláló természet 
istennőjének gondolták, azért ajándékozta neki Kroisos a teheneket ; 
templomát Alyattes idejében kezdték építeni és 120 év után, a pe- 
loponnesosi háborúk idejében készült el. 356-ban, Nagy Sándor szü
letése napján Herostratos felgyújtotta, de később még nagyobb pom
pával restaurálták. — Athena azért kapta a «Pronaia» jelzőt, meit 
kis temploma azokra nézve, kik Daulisból a szent úton jöttek Del- 
phoiba, Apollon szentélye előtt állott, s így ennek mintegy előcsar-
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nokát (ποίναο;) képezte. — A branchidák előkelő papi osztály voltak 
Apollon szolgálatában, kiknek jóslatai még a római császárok korá
ban is nagy tekintélyben állottak. Templomuk Miletostól pár órá
nyira egy magaslaton állott, honnan szép kilátás nyílt a tengerre és. 
a síkságra; néhány oszloptöredék még ma is van belőle.

76. Pantaleon lehetett az idősebb fiú, mert Kroisos Alyattes 
uralkodásának csak huszonharmadik évében született.

77. A Hermos síkságának északi részén, alacsony hegyeken még 
most is több m int hatvan régi sírdomb látható ; közöttük három 
messziről kilátszik, s a legnagyobbat Alyattes sírjának tartják. Ezt 
Spiegelthal, német eonsul, és Dennis kiásták, s benne érdekes lele
tekre akadtak.

78. A sir kerülete tehát 3800 láb, átmetszete 1300 láb volt. Még 
ma is 3440 láb a kerülete, alapja idők folytán lekopván.

79. Manes Zeusnak és a földanyának (=r Ma) fia, a lydiai nép
nek ősatyja, s tőle származnak a különböző törzsek. A családfát Stein 
így állítja össze :

Manes

445·

Kotys Atys
I.

Asia
Tyrsenos Lydos.

Mások szerint Kotys Mauesnek egyetlen fia volt, s ő Atysnak és 
Asiának atyja.

80. A régi görögök azt hitték, hogy az itáliai tyrrhenék (etrusz
kok) a lydiaiaktól származnak (így Herodotos, Plutarehos, Strabon 
stb.); minthogy azonban a lydiai Xanthosnak töredékei ilyen kiván
dorlásról nem beszélnek, s Atysnak fiát nem Tyrsenosnak, hanem 
Torrhebosnak nevezik, a modern tudósok nyelvészeti kutatásaik alap
ján inkább halikarnassosi Dionysiosnak (I. 28.) adnak igazat, bog}· a 
lydiaiak és etruszkok között annál inkább nincs rokonság, mert ez 
utóbbiak nyelve agglutináló, míg amazoké a hellen-phrygiai családhoz, 
tartozik.

81. Az ombrikúsok (mnbriaiak) birtoka az etruszkok bevándorlása 
előtt egész Közép- és Eszak-Itáliára kiterjedt.

82. Kyrost m int a perzsa birodalom megalapítóját és nemzeti 
hőst úgy a népies phantasia, m int a költők (Sahnameh) nagy my- 
thosi kör központjává tették ; úgy hogy hiteles története alig volt
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megállapítható. Herodotos tehát nagyon téved, midőn a szerinte leg
hitelesebb hagyományt igaznak tartja. Az ő elbeszélésében a népies 
emlékek hatása mutatkozik. Más hagyományokat közölnek : Xeno
phon, Ktesias, damaskusi Nikolaos, Deinon stb.

S'h Deiokes 709-ben lett a médek királya; az assyriaiak uralma 
tehát 1229-ben kezdődött. Birodalmuk Kis-Ázsia határától az Indusig 
terjedt, magában foglalta Babyloniát, Armeniát, Médiát, Baktriát, 
Syriát, Phoinikiát és Jmise át. Sanherib uralma (714—0931 alatt elő
ször Media vívta ki függetlenségét 712-ben.

84. E «többi népek» alatt első sorban a babyloniak értendők, 
kiknek királya, Nabopolassar, Kyaxaressel szövetkezve az assyriaiak 
utolsó királyát, Sardanapalt, legyőzték, Niniveht elpusztították, és 
az egész birodalom feloszlott (610?).

85. A m int Herodotos Deiokes uralomra-jutását előadja, az a 
méd vagy perzsa népnek pliantasiája, mely csak így tudta elképzelni 
a monarchia megalakulását. Ismétlődik e mód később Kyros törté
netében, midőn őt a falubeli gyerekek játékból királylyá választják.

86. Agbatana, később Egbatana (mai Hamadán) az Orontes (ma 
Elveiül) északkeleti lejtőjénél épült és a perzsa királyok nyári tar
tózkodó helye volt.

87. Athén kerülete, nem számítva bele a Peiraieust és a külső 
telepeket, körülbelül 60 stádium volt.

88. A hetes számot a keleti népek szentnek tartották. A Zenda- 
veszta szerint a világ hét planétából áll, s mindegyiknek más színe 
vau. A hétnek napjait róluk nevezték el a babyloniak.

89. Deiokes 709-től 656-ig, Phraortes 656-tól 634-ig uralkodott. 
Azonban itt a chronologia valószínűtlen. Deiokes férfikorában jutott a 
trónra, s így 53 évig alig uralkodott. Lehet, hogy itt csere történt, s 
Phraortes uralkodott 53 évig, Deiokes csak 22 évig.

90. A saspeirusok valószínűleg a mai Georgiában, Tiflis mellett 
laktak. Richter az ibériaiakkal akarja őket azonosítani.

91. Ezen út a Kaspi tengertől keletre keresendő, s a nyugati 
parttól a mai Derbend szoroson át vezetett Perzsiába.

92. Palaestinai Syria alatt Herodotos majd csak a philistseusok 
és a zsidók által lakott tengerpartot érti (II. 104; III. 5 ; IV. 39), majd 
Phoinikiát is hozzá érti (VII, 89.). Ensebios szerint a skythák 630-bau 
jöttek Palíestinába.

93. Aphrodite Urania az égnek és földnek, tehát az egész termé
szetnek hatalmas anyja, kit az assyriaiak Mylittának, az arabok 
Alilatnak, a phoinikiaiak Astartének, Askalonban Atargatisnak vagy
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lasos és Phaselis városoknak lakói. — A Triopion hegyfoknál, Kni- 
dos mellett, Poseidon és a nympliák tisztelete egyesült Apollon tisz- 

! <! teleiével, s itt ünnepelte a dór szövetség nemzeti és szövetségi iin-
! népéit.

110. Lindos, Ialisos és Kameiros három dór város volt Rhodos I  szigetén.
111. Az iónokról a Peloponnesoshan 1. VII. 94; V ili. 73. Mikor 

az achajaiak hazájukból kiűzték, Attikába mentek, s innen Kodros 
fiaival Kis-Azsiába vándorolván, alapították tizenkét városukat.

112. Az abasiak a hagyomány szerint thrákok voltak, kik Abaiból 
Euboiába költöztek, s innen egy részük Chios szigetére vándorolt.

113. Valahányszor a görögök gyarmatot alapítottak, az anyaváros 
pryfaneumának tűzhelyéből tüzet vittek magukkal, jeléül annak, 
hogy' a vérrokonságot és a közös isteneket meg fogják őrizni.

114. Neleus Pylosát Peloponnesosban nem tudjuk ugyan bizto
san megállapítani, de nem szabad összetéveszteni azon kaukonok 
lakóhelyével, a kik Elisben Dyme városa mellett laktak. Neleus és 
Nestor utódai a dórok elől Athénbe menekültek, s az iónok kis- 
ázsiai gyarmataihoz szegődtek.

115. Az Apaturia ünnepét minden phratria évenkint megülte 
Py anepsion (november) havában ; három napig tartott. Az első na
pon volt a közebéd, a második napon áldozatot mutattak be Zeus 
■ ra triásnák , a harmadik napon bejegyezték a polgárok újonnan 
szilit vagy felfogadott fiait a phratriába. Ez igen fontos actus volt, 
mert e bejegyzésen alapult az egész polgári vagyonjog.

ί  116. Achajának régi ión telepén, Helikében Poseidonnak igen 
híres temploma volt, s tisztelete innen Attikába, majd Kis-Azsiába is 
átvándorolt.

I 117. Kyme polgárai egyideig Lokrisban laktak, s itt volt Pliri- 
kion hegye.

' 118. Aigiroessa városáról nincs tudomásunk, talán Klaia városá
nak elavult neve, melyet Strabon az teol városok közt felsorol.

119. Strabon szerint Smyrnát az ephesosi iónok alapították. 
A szomszéd íeolok elfoglalták a várost, s az iónok Kolophouba vol
tak kénytelenek költözni, melynek lakásaival szövetkezve később az 
seo}okat elűzték Smyrnából; s ez az oka, hogy Herodotos Smyrnát 
Kolophon gyarmatának tartja.

H 120. Hekatonnesoi (=100 sziget) Lesbos és a szárazföld közt 
rtan fekvő, körülbelül 40 kis sziget, melyek együttvéve egy köz

it alkottak..
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121. Athénének mindenütt Poliuclios vagy Polias a jelzője, a hol 
temploma és szobra \mlt a város akropolisán (így Athénben Spárta
iam, Prieuében stb.) ; s így az illető város védőjeként tisztelték.

122. Tyrsenia alatt Itália, Ibéria alatt Spanyolország északkeleti 
része, Tartessos alatt ugyané félsziget déli része értendő, a Baetis (ma 
Guadalquivir) folyónak melléke. Herodotos után Cadix városát is így 
nevezték, ő még Gadeirának (IV. <S). A phoinikiaiak korán ismerték 
Európa délnyugati részét, de kereskedelmi érdekekből eltitkolták, s 
így a phokaiaiak is úgy szerepeltek, mint e vidékuek fölfedező!.

123. Az oinussai öt sziget (ma Spalmadori) Chios és a szára* 
föld között fekszik.

124. A karthagóiaknak Sardinia (—Sardoi és Korsika (=K yr- 
nos) szigetén voltak gyarmataik (VII. 165).

125. Radinosi győzelem az, melyből a győzőnek ép oly kára van, 
mint a legyőzöttnek. A kifejezés onnan ered, hogy Kadmos utódának, 
Oidipusnak két fia, Eteokles és Polyneikes, Tliebai birtokáért kiizdte 
egymást megölték.

126. Hyele az alsó-itáliai Velia vagy Elia, a későbbi eleai philo
sophia székhetye ; Poseidonion =  Paestum. — Kyrnos a phoinikiai 
Herakles uapistennek fia.

127. Abdera eredetileg a phoinikiaiak gyarmata, kik a szomszéd 
Tliasos szigetén is laktak. Volt nekik egy Abdera nevű gyarmatuk 
Ibériában is.

128. Először Kroisos igázta le őket (c. 6).
129. Thales indítványa az volt, hogy az ión városok ismerjék’1*! 

Teost szövetségük fejének, mondjanak le független autonómiájukról, 
s csak a községi autonómiákat tartva meg alkossanak egy egysé^ts 
államot, mely Iònia hatalmát kifelé nagyon tekintélyessé tehetné. 1*

130. A káriai nép rokona volt a lydiaiaknak és a mysiaiakuak. 
Kis-Ázsia partvidékén kívül voltak birtokai az seol szigeteken (pl: 
Delos), sőt magában Görögországban is (Megara, Hermione, Epidau- 
ros). Nagy hajós nép volt, melyet a dór és ión vándorlások Kis- 
Ázsiára szorították vissza. —- Velük együtt említik mindig a leiegeket, 
bár nem ugyanaz a nép ; nekik is voltak gyarmataik Lakomában, 
Akarnaniában, Aitoliában, de már Minos megtörte hatalmukat.

131. A kauniusok a régi Kaunos lakói a káriai tengerparton, 
közel a lykiai határhoz.

132. Kalynda káriai város, melynek Herodotos egeik fejedelmé
ről is beszél VIII. 87. "M> ’

133. Homeros szerint (II. VI. 199) Saipedon BellerophontesAek
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az utóda, Minos két nemzedékkel öregebb, és csak egy testvére van, 
Bhadamanthys.

134. Herodotos sem geograpliiailag, sem ethuographiailag 'nem 
különbözteti meg Assyriát Babyloniától, mely tellát az iráni fensík, 
Armenia és az arab sivatag között elterülő óriási földterületből áll. 
A babyloniaiakat tehát assyriaiaknak is nevezi (c. 183, 189, 193, 199), 
és két assyriai birodalmat különböztet meg : a régibbnek északon 
Ninos (Niniveh) a fővárosa (102. fej.), az ifjabbnak délen Babylon 
(188. fej.); s két ízben (c. 106, 184) megígéri az assyriai történetek 
megírását.

135. Babylon kerülete e szerint 480 stádium, vagyis 12 földrajzi 
mérföld lett volna, majdnem hihetetlen kiterjedés, ha nem vennők 
hozzá az óriás tereket, szántókat, kerteket, melyek a keleti városok
hoz tartoztak. Mindazonáltal így is kisebbnek kell Babylont képzel
nünk. Ktesias 360. Strabon 385, Qu. Curtius 368, Kleitarchos 365 stá
diumra becsüli. Herodotos a falaknak csak romjait láthatta, hosszúsá
gukat bizonyára nem mérte meg, s általában a dragománok nagyzó 
közléseinek befolyása alatt áll.

136. E szerint a királyi (perzsa) és a közönséges (görög) rőf 
között a viszony vagy 24: 27, vagy 21 : 24, mert egy rőtben 24 ujj 
volt. Újabb méretek szerint a régi perzsa rőfbeu 525 milliméter, a 
görögben pedig 462 milliméter volt, s így a kettő közt a viszony 
olyan, m int 21 : 24.

137. Egy napi gyalogútnak Herodotos 200 stádiumot vesz föl a 
síkságon, hegyi vidéken 150 stádiumot.

138. Belos, Bel vagy Bal (= ú r) a babyloniai vallásnak a fő
istene.

139. A chaldaeusok az armeniai íensíkból régóta bevándorolt árja 
vagy sémi nép ; ők voltak Babylon alapítói és első urai. Később egy
másután a médek, arabok és az assyriaiak uralma alatt megtartották 
kiváló jellegüket, ők képezték a papi osztályt, m int a mágusok Médiá
ban, s a többi népfajoktól szorosan elzárkóztak. Az astronomiában 
nagyon jártasak valának.

140. Patara lykiai város Xanthostól délre a tengerparton. A monda 
szerint Apollon csak a hat téli hónapon jósolt e helyen, a hat nyári 
hónapon át Delosbau tartózkodott. Ezért énekli Horatius (Carm. III.
4. 64) : qui Lyciae tenet dumeta natalemque sileam Delius et Patareus 
Apollo. — A városnak még ma is tekintélyes romok jelölik a helyét, 
sírok, templomi és más épületi töredékek, egy színház 34 pad ülés
sel stb.

29*
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141. E  szenint Semiramis csak 150 évvel élt volna Nitokris előtt, 
a ki a legnagyobb valószínűség szerint Nabukailnezarnak (604—561) 
volt a felesége (c. 188). Ha tehát 600-tól 150 évre visszamegyünk, 
akkor Semiramis Nabonassar idejében élt, a ki Babylonnak vagy 
királya, vagy csak helytartója volt, A nép phantasiája valószínűleg 
összekeverte a mytliikus Semiramissal, a ki a trójai háború ideje kö
rül élt és Ninos feleségének is mondják.

142. Berosos és a többi források nem ismernek Nitokris nevű 
királynőt, s a kiásott romok feliratai az összes építkezéseket férje, 
Nabnkadnezár érdemének tudják be. Lehet azonban, hogy ennek halála 
után, Nabonidos uralma alatt Babylonban az özvegy királynő vezette 
azon védelmi építkezéseket, melyek a perzsa támadásokat meghiúsítani
igyekeztek.

143. Diodorosszerinte hid öt stadium hosszú és 30 láb széles volt. 
Kőpillérein czédrus-, cyprus- és pálmafából faragott gerendák nyugodtak.

144. Perzsa szokások szerint puszta közeliét is megsérti a holttes
tet. Dareios tehát azért vétette le a koporsót, hogy a kapun akadály- 
talanúl átmehessen. Az egész különben olyan anekdota, a minőket az 
ión phantasia nagyon szeretett csinálni rosszul magyarázott vagy 
hibásan olvasott feliratok alapján. Ilyen felirati szöveg legalább na
gyon elüt a szokásos perzsa stílustól.

145. E  helyütt Nabonidos értendő és a babyloniai birodalom. 
Csakhogy Nabonidos nem a királyi családból származott, hanem Ne- 
riglissar fiának, Laborosoarchodnak meggyilkoltatása után választás kö
vetkeztében jutott a trónra.

146. Choaspes a mai Kercha, melyet más görög írók Eulaiosnak 
is hívtak.

147. Gyndes a mai Diala. — A matienus hegyekre vonatkozólag
1. c. 72 és 102. — A dardanus népet nem ismerjük, valószínűleg a 
Zagros hegység déli lejtőjénél lakott. — Opis városát Xenophon is 
említi (Anab. II. 4. 25.), de helyét nem tudjuk biztosan megállapí
tani. Némelyek azt hiszik, hogy a Tigris mellett, a Kufri folyónak 
betorkolásánál feküdt.

148. E legenda egyik legszebb példája annak, mikép keveri ösz- 
sze a naiv néphit a mythost a történeti eseménynyel. A ló a napnak 
szent állatja ; az pedig, hogy 360 árkot ástak a folyóból, a babyloniai 
évnek napjaira u ta l; — a nép nem értvén meg Kyrosnak indítékait, 
hogy táborát a csatornázási munkálatokra akarta megtanítani, mi nélkül 
Babylon mellett nem boldogulhat az Euphratessel : e csatornázási 
mű vei etet összekeverte egy régi legendával.

Λ
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149. Másodszor Dareios foglalta el (1. III. 159). Az első bevétel, 
t. i. a Kyrosé, 538-ban történt, mert tulajdonkép már előbb is sokszor 
elfoglalták, de erről Herodotos m it sem tud.

150. I tt az a «királyi csatorna» van értve, melyet Nebukadnezár 
ásatott és délkelet felé ömlött a Tigrisbe.

151. Babyloniábau nem nő olajfa. A zezámgyümölcs neve külön
ben bőséges, jóízű olajat szolgáltatott.

152. Mylitta Belosnak a neje. Ezen erkölcstelen vallási szokás 
azon alapult, hogy Mylittának, a minden termékenység anyjának, 
mindenből felajánlandó az első termés. A hajadonok tehát az istennő
nek áldozták szüzességüket, hogy ne legyenek magtalanok.

153. A inassagetákat a régiek skytliáknak tartották, ép úgy, m int 
a getákat és thissagetákat (IV. 22), s Herodotos szerint az Araxes 
mellett laktak, az issedonokkal szemben, a kikről mesés szomszédaik
kal együtt Aristeas emlékezett meg Arimasj/ea czímű művében.

154. Herodotos nem járt e vidéken, s azért itt két folyamot 
téveszt össze ; az egyik Erzerum mellett ered és kelet felé folyik a 
Raspi tengerbe, a másik talán az Oxus vagy inkább a Jaxartes.

155. Ezt a helyes nézetet nem vallották Herodotos előtt, s utána 
is mindenki azt hitte, hogy a Raspi tenger összeköttetésben áll a 
Maiotis tavával. Csak Rr. u. a második században Claudius Ptolemaeus 
tudta e téves felfogást kiirtani.

156. Neko, egyiptomi király, phoinikiai hajókkal körülutaztatta 
Afrikát (IV. 42) ; azóta tudták a görögök, hogy az Atlanti és Indiai 
Óceán nincsenek egymástól elválasztva.

157. Herodotos számítása «szerint (II. 11) kerek hajón körülbelül 
nyolcz mérföldet lehet egy nap alatt behajózni. E szerint a Raspi 
tenger hosszúsága nyugatról keletre 120, legnagyobb szélessége 64 
mérföld volna. Újabb méretek szerint azonban hosszúsága 160, szé
lessége 32 mérföld.

158. Dareios családfája a köv etkező : Achaimenes, Teispes, Aria- 
rammes, Arsames, Hystaspes, Dareios. Ryros 529-ben halt meg, He- 
rodotos szerint tehát Dareios 549-ben született ; míg Rtesias szerint 
557-ben.

159. Más írók szerint Ryros 559-től vagy 560-tól uralkodott, 
tehát 30 vagy 31 évig. Herodotos szerint az 559. év még Astyages 
uralm ára esik.

160. A történetírót saját világfelfogása indította arra, hogy ezt a 
hagyományt tartsa legvalóbbszi uűnek. Xenophon szerint (Ryrop. VIII
7) öreg korában, ágyban halt meg; Rtesias szerint pedig a derbiku-
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sok ellen harczolt, s bár ellenségét legyőzte, kapott sebe következté
ben mégis meghalt a csatatéren. Herodotos hagyománya már azért is 
valószínűtlen, mert holttestét Pasargadaiban temették el, a hol azt 
Nagy Sándor vezére, Aristobulos, még látta.

JEGYZETEK A MÁSODIK KÖNYVHÖZ.
1. Kambyses még atyja életében, 530-ban lett Babylonia királya, 

és 19 vagy 20 évig uralkodott. Egyiptomi hadmenete 525-ben kezdő
dött. — Apósa, Pharuaspes, Achaimenes családjából származott,

2. Hephaistos az egyiptomi Ptali, a világmindenség atyja, és 
székhelyének, Mempliisnek szent neve : Hakaptah. Idevaló szentélye 
egyike a legrégibb és legnevezetesebb templomoknak.

3. Memphis, Heliopolis és Tliebai képviselik az egyiptomi vallá
sos rítusnak három főformáját. Mind e három városban előkelő papi 
osztály volt, mely tudománya által nagy tekintélyben állott. Mem
phisben Ptah, Heliopolisban Atum ( =  a nap) és Thebaiban Ammon 
állt a kilencz főistenség élén.

4. A keleti népek és a görögök évszámítása azért volt oly bizony
talan, mert a holdnak a változatait tették időszámításuk alapjává. 
Az egyiptomiak astronomiai tudománya m ár Ki·, e. 2000 körül any- 
nyira ki volt fejlődve, hogy a napot vették irányadóul, az évet tizen
két, 30 napból álló hónapra osztották föl, s a 360 naphoz még öt 
napot, sőt — a mit itt Herodotos nem tud, de az emlékek bizonyítják — 
minden negyedik évben 6 napot adtak hozzá, épúgy, m int a mi julia- 
nus naptárunk.

5. Menes, az első király, 3892-ben, más túlzó számítások szerint 
5702-ben élt Kr. e. Ö volt Memphis alapítója.

6. Perzsiában a parasangának megfelelő färsach vagy farsang 
még manapság is 18000 láb, vagyis 30 stadium. Az uj-perzsa sank 
(=  kő) mérföldkövet jelent, — A schoinosnak (— káka, kötél) Egyip
tom különböző vidékein különböző volt a hossza, 30—120 stadium 
közt ingadozott. Herodotos mindig 60 stadiumnyi hosszúnak veszi, 
s a hol adatai tényleges állapotokkal ellenkeznek, a tévedés sokszor 
innen származik.

7. Heliopolis (=  a nap városa) profán neve Ami, a bibliai On (I. 
Mos. 41. 45J. Romjai Kairótól két órányira Matarieh falunál vannak.
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8. Ezen oltárt Athénben Hippias fia, Peisistratos emelte, s úgy 
látszik, hogy a görögök minden távolságot innen számítottak, m int 
Kómában a Milliarium aureum-tól.

9. A Kasiai hegység (ma El Kas) tömege a deltától Thebaiig 
márványszerű kemény mészkő, melyet szoborművekre és a pyrami- 
sok külső falára alkalmaztak. Thebaiou tú l Syeneig a hegység homokkő, 
azután gránit és syenit. Az óriási kőbányák ina is láthatók, óriási 
nagy termek húzódnak bennük végig, telve történeti érdekű feliratok
kal. A köveket faszánakon ökrök húzták a Nílusig, onnan tutajokon 
továbbították a pyramisok helyéig.

10. Ez a futóhomok ma oly mély, hogy a pyramisoknak lába 
mélyen van eltemetve, s az óriási sphynxnek is csak a feje látszik ki. 
Már Strabon korában el voltak temetve a szent Apis-állatok sírjai, a 
Sarapeion. A Nilus balpartján körülbelül 30 pyramis van a sivatag 
és a termőföld között.

11. Herodotos 540 stádiumot számít egy napra a folyamon fölfelé, 
tehát 13χ/2 mérföldet. Ma könnyű hajó 12’ z nap alatt teszi meg ezt 
az utat.

12. A tenger és Tliebai közt a távolság valószínűleg a sebeunisi 
főágon értendő, nem pedig Heliopolison át. Mert ez az út (>360 sta
dium hosszú. Maga Herodotos mondja (c. 7), hogy a tengertől a távol
ság Heliopolisig 1500 stadium, innen Tliebai városáig ismét 486') 
stadium.

13. Herodotos a Níluson Elephantine városáig hatolt föl (c. 39).
14. A libyai hegyláncz köveiben nagyon sok csiga és kagyló volt, 

s a belőlük készült pyramisoknak szétváló köveiből nagy tömeg hul
lott a földre. — A só virágzása még most is látható, mert a szikes 
földtalajt reggelenként vékony sóréteg födi.

15. Az egyiptomiak földjüket fekete színe m iatt Chemi-nek vagy 
ham-mik nevezték, épúgy, m int a phoinikiaiak a magukét vörösnek.

16. Moiris király idejéből (c. 101), ki a Nílus szabályozása végett 
a hasonnevű tavat ásatta, még találni Nubiában Semneh és Kummeh 
szikláin jeleket, melyek a Nílusnak legmagasabb vízállását mutatják.
S ilyen adatok alapján mondták ezt az egyiptomi papok Herodo- 
tosnak.

17. Az emlékek chronologiája szerint Herodotos itt több m int 
1000, talán 2000 évvel tévedett ; különben is lehetetlen, hogy a Nilus 
völgye 900 év alatt 7—8 rőffel, azaz 31/»—4 méterrel emelkedjék. 
IJjabb kutatások szerint az emelkedés évenként csak 4— 5 hüvelyk.

18. Sertéstenyészet nagyban dívott Egyiptomban, ámde az emlő-
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kék azt bizonyítják, liogy a földművelést a gazdák főleg markákE 
végezték. Lehetséges azonban, hogy a deltának buja földjére a vetés 
alkalmával disznócsordákat hajtottak.

19. Perseus őrhelye a kanobosi torkolat és Alexandria között, 
Abukir hegyfokánál volt. A pelusioni halszárító helyek megkülönböz- 
tetendők magátol Pelusion városától, mely 20 stadiumnyira feküdt a 
tengertől. Kerkasoros jelentése : Osiris vágása, s a mai Saidijeli var 
közelében volt.

20. Újabb kutatások szerint a cultura haladása ép megfordítva, a 
Níluson fölfelé haladt. A legrégibb emlékeket Memphis szolgáltatja, 
azután következik Thebai, s végül Merőé, melyet hibásan tartanak 
az egyiptomi műveltség bölcsőjének.

21. Katadupok alatt a kis katarakta értendő, ma Sellali a neve. 
Elephantine és Philai szigete közt a Nilus granitsziklák közt zuhog 
le, s itt kezdődik Egyiptom.

22. A salsi torkolat nem Sai's városától kapta a nevét, mert ez a 
ny ugaton fekszik ; volt talán egyszer egy keleti Sais is. A másik tor
kolatot Mendes városáról nevezték el.

23. A rómaiak idejében boráról híres Morea városa a hasonnevű 
tó mellett perzsa őrállomás volt Libya ellen. Apis városát a tenger
parton 35 mérföld választotta el Alexandriától, s öt napi út kellett 
tőle, hogy Ammon jóshelyéhez (Siva oázis) jusson az ember.

24. A jropikus tavaszi esőzések Aithiopiában idézték elő, vala
m int ma is, a Nilus áradását. Ez rendesen június 21-én kezdődik, 
augusztus 10-ke körül a folyam m ár kilép a medréből és szeptember 
20-án a legnagyobb. Októberben már apad a víz, s ez így tart egész 
télen át.

25. Ezen állítás csak annyiban igaz, hogy ezen a vidéken semmi
féle szél nem támad ; de azért a Nilus völgy ében gyakran fú a szél.

26. Syriában az Orontes és a Leontes, Libyában a Kinyps és 
Triton (IV. 175, 178).

27. E második magyarázat a miletosi Hekataiostól ered.
28. E harmadik magyarázatnak Anaxagoras az apja, s bármeny

nyire czáfolja Herodotos, bizonyára a legészszerűbb. Herodotos, és utána 
még Diodoros sem tudta, hogy az egyenlítőhöz közel, az abyssiniáí 
hegyeken sok hó és jég van.

29. Felső-Egyiptomban nem szokott esni, s ezért azt hitték, hogy 
Aithiopiában sincs eső (IH. 10). De a Nilus forrásvidékén ép május
tól szeptemberig tartanak a nagy esők, s velők együtt a hegyekről 
leolvádó hó idézi elő a Nílusnak szabályos áradását.
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30. Herodotos sima lapnak képzeli a földet, a melyre merőlege
sen esik az égboltozat. Ennek közepén van a napnak rendes, eredeti 
pályája, a melyet azonban csak a nyári napéjegyenkor közelít meg. 
Ezután az északi szelek a napot délre szorítják, s ezért van Európá
ban és Egyiptomban tél, míg Aitliiopiában rekkenő hőség. A tél elmúl
tával a nap ismét légi pályája felé közeledik. — Herodotos főleg azl 
akarja megmagyarázni, hogy miért vau a Nílusban télen kevesebb 
víz, m int nyáron, míg más folyamokban a nyári vízállás a rendes, 
nem pedig a téli.

31. Saisban Neith istennőnek, a uap ősanyjának volt híres szen
téhe, s a görögök Athénéval azonosították. — Az Írnoknak a papi 
collegiumban igen előkelő állása volt, a ki a hieroglyph iratokban, a 
mathematikábau és földrajzban nagyon jártas szokott lenni.

32. Elephantine (egyiptomi nyelven Abu =  elefáutsziget) onnan 
kapta nevét, hogy az aithiopiai elefántcsont kereskedőknek itt voltak 
raktáraik. Atellenében volt Syene (ma Assuan).

33. Ma sem a szigetnek, sem a tónak semmi nyoma. Strabon 
Tacliompsonak két népét Pliilai szigetén lakatja.

34. E szerint Merőé távolsága Elepliantinétől tizenkét schoiuos 
és tizenkét napi hajóút, vagyis összesen 13200 stadium, körülbelül 
325 mérföld.

35. Az emlékek igazolják, hogy Aitliiopiában leginkább Zeus- 
Ammont és Dionysos-Osirist tisztelték.

36. Azaz 56 napig.
37. iJaphnai az ó-testamenturni Taliphauhes, közel Pelusionhoz.
38. A hagyomány szerint 240000 harczos vándorolt ekkor Aitliio- 

piába, főleg azért, hogy Psammeticlios az idegeneket, különösen a 
görögöket kedvelte ; ők voltak tehát az egyiptomi műveltség terjesztői 
Aitliiopiában.

39. Etearclios egyiptomi neve Taharaka.
40. A nausamonokról 1. IV. 172.
41. Soloeis Mauretaniának tengerpartján a mai Gap Cantiu. Soloeis 

phoinikiai név =  magaslat, szikla.
42. A város a Niger folyónak (ma Djoliba) felső folyásánál feküdt, 

talán Timbuktu.
43. Herodotos nem ismerte Európa északi és nyugati részét ; azt 

hitte, hogy nagysága és fekvése megfelel Afrikának, s mindkettőjüket 
egyformán egy nagy' folyam szeli keresztül. Az Istros pályáját másutt 
4IV. 99) írja le bővebben, s szerinte Európa legnyugatibb részében 
ered, keletre tart, majd délre kanyarodik és délkeleti irányban ömlik

4



458 JEOYZETEK A MÁSODIK KÖNYVHÖZ.

a tengerbe. Kp így a Nilus is nyugati Libyából kelet felé folyik. nu.jd 
alsó folyásában északi irányban tart a tengernek. — Pyrene a tenger
parton feküdt a Pyremeusok lábánál, s az 5. századig Kr. e. jelenté
keny tengeri kikötő volt.

44. Nyugat-Euiópávól csak azok a kereskedők tudtak beszélni, 
kik Herakles oszlopain hajóztak át északra. A kelták Galliában és 
Ibéria nyugati részén, a kiuesiusok (vagy kinetek IV. 79) Ibeiia 
dél-nyugati részében laktak.

4 5 . Istria (ma Istere) a mai Küsztendzse közelében volt a ten
gerparton, .500 stadiumnyira a Dunának sz. György-ágától.

40. Ép így szól e szokásról Sophokles (Oed. Col. 437—341) :
«Oh, mily híven követi a testvéri pár 
Egyiptom népe jellemét s szökésit !
A rokka mellett ülnek ott a férfiak 
Ki nem mozdulva házukból, mig nejeik 
Kinn járnak és az élet gondját viselik.»

(Csiky Gergely ford.)
47. E szokás manapság is dívik.
48. Ezt csak úgy lehet érteni, hogy nő nem örökölhetett papi 

hivatalt a collegiumban ; mert különben maga Herodotos is említ 
papnőket (c. 54) Thebaiban s az emlékek szintúgy mondják, hogy nők 
is szerepeltek az isteni szertartásokban.

49. Görögországban a törvény kötelességévé tette a fiúnak, hogy 
öreg vagy beteg szüleit eltartsa. Solon atimiával sújtotta azt, ki ez 
ellen vétett.

50. Papok és királyok kopaszra nyírták hajukat; de ha utczára, 
léptek, fürtös parókát vettek magukra, minőket az emlékeken is 
látunk. A hosszú szakáll szintén mesterséges haj volt.

51. Ez csak a szegény néposztályra vonatkozik, mely ma is együtt 
él állataival.

52. A férfiak ruházata vászonból készült alsó- és gyapjúból készült 
felsőruha (c. 81 ) ; de az emlékeken csak az előkelőknek van két ruhá
juk. A nők melltől lábig érő, testükhöz simuló ruhát viseltek, melyet 
vállszalagok tartottak.

53. A legrégibb görög feliratokat, m int Phoinikiában is, jobbról 
balra vésték. Később dívott az úgynevezett bustrophedon írás, azaz. 
a sor fölváltva jobbról és balról kezdődött. Herodotos korában már 
ez is elévült.

54. Az egyiptomi nyelvben két dialektus volt : a régibb szent 
nyelv, melyet csak a papok ismertek és emlékszerű feliratokban hasz-
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náltak, és az ifjabb népnyelv. Az elsőt hieroglyphekkel írták, mely 
megrövidítve hieratikus betűket adott, s így vannak Írva pl. a papy- 
rus-tekercsek. Még rövidebb a démotikus írás.

55. A papi collegiumoknak nagy birtokaik voltak, s ezek össze
véve Egyiptomnak egyliarmadát képezték. A bérösszegből fedezték a ritus 
kiadásait, a kikötött naturaliák és állatok szolgáltatták az áldozatokat 
és látták el a papi collegiumok szükségleteit.

56. Egy papi collegiumban öt rangfokozat volt : legalsó rangban 
volt az énekes, azután következtek az idő- és jelvizsgáló (c. 82), az 
írnok (c. 28), a ruhatáros és áldozati felügyelő, végre a főpap. Ren
desen egyes családok privilégiuma volt egy-egy ily collegium, és a 
családtagok a papi hivatalokat fokonként örökölték, úgy hogy erős 
papi kasztot képeztek.

57. Epaphos, az egyiptomi Apis, a memphisi Ptali-Osiris szent 
bikája, a természet teremtő erejének symboluma. E bikának határo
zott jegyei voltak (III. 28), s tilos volt megölni.

58. A pecséten térdeplő ember volt ábrázolva, kezei összetéve, s 
torkára kard feszítve.

59. A fejet csak engesztelő áldozatoknál volt szokás elkülöní
teni, és Herodotos itt tévesen általánosít; m ert rendes áldozatoknál 
a fej is az áldozati részekhez tartozott.

60. A legnagyobb istennő alatt itt Isis értendő, kinek Pliilai szi
getén volt leghíresebb temploma. O a természet szülő erejének kép
viselője és így Osirisnak párja. Az emlékeken fejéből két tehénszarv 
emelkedik ki, s közöttük a holdtányér alakja látható. Ezért azonosítja 
Herodotos Isist Aphroditéval (=  Hathor), a kinek a tehén volt ele
ven symboluma.

61. Prosopitis szigetét a Nílusnak kanobosi és sebennvsi ága, 
meg az őket összekötő mesterséges csatorna képezte és külön járást 
alkotott (c. 165).

62. Zeusnak Thebaiban Ammon (Amen, Amim =  a titokzatos
ság) a neve; szentélye, Amun-Api (rr Amenophis), a város keleti 
részében épült. Tisztelete lassanként Merőéig terjedt.

63. Mendes (Binebded vagy Binded) a delta közepén feküdt, s 
Osirisnak itt a kos volt symboluma, s különösen mint a nők meg
termékenyítőjét tisztelték.

64. Az egyiptomi Herakles (Su) az égető, pörkölő nap. Thebai
ban Ammon tiaként szerepelt és helyi neve Khonsu-Neferhotep
’Αγάθοδαίιχιυν).

65. A tizenkét istenségről 1. c. 144. — Herodotos az egyiptomi

á
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vallás pantlieonjában három csoportot különböztet meg: az első cső 
port nyolcz istenből áll (1. e fejezet végét) ; ebből fejlődött a má80 
tlik csoport tizenkét istenséggel, s ebből ismét a harmadik emanáló 
dott Herodotos nem ismeri valamennyinek a nevét ; az elsőből 
említi Pánt és Létót (c. 46. 145. 156), a másodikból Heraklest 
íc. 145), a harmadikból Dionysost (c. 42. 145). Lásd különben a 
70. jegyzetet. Az emlékekből és az istenekre vonatkozó hagyoíná 
uyokból mindaddig nem sikerült ezen egyiptomi pantheont végleg 
megállapítani ; csak annyi bizonyos, hogy e három fokozatban i,i2o 
nyos fejlődés nyilatkozik, mely az egész természet és a csillagos ég 
felfogásával összefügg. így a tizenkét istenség nagyon összefügg az 
olymposi istenkörrel, valamint a tizenkét állatjegy gyei, melynek alap. 
ján az évet hónapokra osztották. — A «másik Herakles» a görög 
hős, Amphitryon és Alkmene fia ; — az egyiptomiaknak nem vojt 
heros-cultusuk.

66. Amasis Kr. e. 570-től 526-ig uralkodott.
67. Herakles itt a syriai Baal, kinek Tyrosban Melkart a neve
68. Thasos, Agenor fia és Kadmos testvére, gyarmatot alapított 

Thasos szigetén, a hová a plioinikiaiak már régóta jártak az arany
bányák kihasználása végett.

69. Az argosi Herakles, Amphitryon fia, és Polyneikes a trójai 
háború előtt egy nemzedékkel éltek. Minthogy pedig Polyneikest öt 
nemzedék (Kadmos, Polydoros, Labdakos, Laios, Oidipus) választja 
el Kadmostól, a tyrosi Herakles kortársától, következik, hogy a két 
Herakles között 150 évi időköz van.

70. Nyolcz istenséget nem ismernek forrásaink. A Manetho-féle 
első istendynastiából csak hat nevet említhetünk, s ezek : Hephais
tos, Helios, Kronos, Osiris, Typhon, Horos. Az öregebb istenségek, 
mélyek Tliebaiban és Memphisben a cultusban szerepelnek, kilenczen 
vannak, s ide tartoztak : Ammon, Ptah, Osiris, Isis, Typhon és Horos.

71. Az emlékszerű feliratok arról tanúskodnak, hogy az egyipto
miak más állatokat is áldoztak. Ha nem is mondhatjuk, hogy m in
den egyes járásnak külön, eltérő cultusa volt, mégis gyakran meg
történt, hogy az egyik járás gúnyból ép azokat az állatokat áldozta 
az isteneinek, melyeket a szomszédban tiszteltek és kíméltek.

72. Az emlékek ugyan nem mutatnak emberáldozati képeket, de 
azért mégis voltak emberáldozatok. így a thebaibeli járásban, Eilei- 
thyia városában a Sirius napjain nyilvánosan égettek el máglyáu 
embereket ; Amasis király pedig Heliopolisban emberek helyett viasz
bábuk áldozását rendelte el.
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73. Ez volt az a titkos szertartás, mikor a nők a bezárt temp
lomban a bakkecske előtt levetkőztek. A népies phantasia természe
tesen túlozta a dolgot, s azt mondta, hogy a nők közösültek vele ; s 
igy beszél róluk Pindaros is (Fr. 215).

74. Melampus a legrégibb és leghíresebb jósok egyike volt. Proi- 
tos, argosi király leányait kigyógyította a Dionysos által rájuk vará
zsolt őrjöngő betegségből, s ezért a királyságnak harmadrészét kapta 
ajándékul (VI. 34).

75. így Melampus családjából Amphiaraos és Theoklymenos, 
továbbá a orphikusok és Arion, a kardalnak feltalálója.

76. Melampus e szerint nem olyan istensugallta jós, m int Kalchas
az Iliasban és Euenios az Odysseiában. Úgy látszik, begy Herodotos 
ismeri azt a legendát, melyet Apollodoros (I. 9. 11) közül : hogy
Melampus fiatal kígyókat nevelt föl, s ezek hálából kiuyalták álma 
közben a füleit, mire ö megértette a madarak énekét és tudta a 
jövendőt. Majd az Alpheiosnál találkozott Apollonnal, s így lett oly 
kiváló jövendőmondó.

77. A bakcliikus szertartások őrjöngő és erkölcstelen jellege tény
leg ellenkezett a görög isteni tisztelettel, s hogy a külföldről jött be, 
az a monda is bizonyítja, hogy Lykurgos és Pentheus nem akarták 
befogadni, ép úgy, m int Proitosnak leányai.

78. Herodotos szerint az istenek nevei csak appellativumok, con
ventionalis egyezmény termékei, melyek különböző népeknél máskép 
hangzanak; s e helyütt azt akarja mondani, hogy a görögök az 
egyiptomi úteneknek typusait, jellemüket, tiszteletüket és szertartá
saikat vették át.

79. Az egyiptomiak elszigeteltségük m iatt nem folytattak tengeri 
kereskedést, sőt utálták ; és gonosz istenségük, Set (Typhon), volt az, 
a kinek befolyása alatt a tenger állott.

80. Az ithyphallikus Hermes, a termékenyítő földi isten, Árká
diában, Attikában, Samothrake és Lemnos szigetein teszteltetett. I t t  
m indenütt a pelasg nép volt az őslakó.

81. A kabeirusok phoinikiai eredetű istenek, kiket a pelasgok 
átvettek. Számuk a különböző írók szerint kettő és nyolcz között 
váltakozik, s ide tartoznak : Demeter, Persephone, Hades, Hermes, 
némelyek szerint Zeus és Dionysos is. Samothrake és Lemnos szige
tén voltak titkos szertartásaik.

82. Kendbe hoztak : /.coato 5εντε;. Az eredeti szöveget nem lehet 
a magyarban találóan visszaadni, mert Herodotos e helyütt etymolo- 
gizál, a mennyiben szerinte a 5εός  szó (isten) a "ώτ,μα igének 5 ε tövé-



JEGYZETEK A MÁSODIK KÖNYVHÖZ.462

bői származik. E purismus a görögöknél nagyon természetes, ők nem 
Ismerték az összehasonlító nyelvtudomány eredményeit, mely szerint a 
θεό; rokon a latin d e m ,  Z e u s ,  szanszkrit d t / a u s  szóval, s így eredeti 
jelentése : világos, fénylő, az ég.

83. Herodotos Kr. e. 440 körül írván e sorokat, Homeros és He- 
siodos korát körülbelül a kilenczedik század közepére teszi. De vala
mint elődeinek és utódainak, úgy neki sem voltak bizonyítékai, a ■ 
melyek alapján azt határozottan mondhatta volna. Homeros korát 
Krates 1100-ra, Eratostbenes 10X4-re, Aristoteles és Aristarchos az 
ión vándorlás idejére, 1144-re, a cliiosiak a kilenczedik századra, 
Euphorion és Theopompos Gyges idejére, Kr. e. 670-re teszik.

X4. Herodotos állítása, hogy a két költő állapította meg először 
rendszeresen az istenek származását és családját, kissé merész, mert 
a görögök pantheonja hosszú nemzeti culturfejlődésnek az eredménye. 
Némi alapja azonban mégis van : az isteni erők sejtelmes, alaktalan, 
durva fogalmai nemesebb, antliropomorphistikus formában legelőször 
a Homeros és Hesiodos müveiben jelennek meg mint egy család, s 
így a költők nagy befolyással voltak a későbbi görögök vallásos 
világfelfogására és művészetére. Természetesen Herodotos azt sem 
tudta, hogy Homeros eposai szintúgy egy nagy költői mozgalomnak 
végső gyümölcsei, valamint nem tesz különbséget Hesiodosnak tisz
tán didaktikus theogoniája és a homerikus eposok között.

85. Ilyenek Liuos, Musaios, Olenos, Orpheus stb.
86. Minden egyiptomi járásnak és városnak régtől fogva meg

állapított külön ünneprendje volt. Legfőbb ünnepek voltak a rende
sen öt napig tartó ünnepi gyűlések (h eb );  voltak azután «menetek»
/ sa ), midőn .az istenek képeit, legtöbbször délelőtt, a templomból a 
szabadba vitték, és. «blicsújárások» (liotep) délután, midőn ismét 
vissza vitt ék őket.

87. I tt azon ünnepi gyűlések vannak felsorolva, melyeket az j 
egész országban ugyanazon a napon tartottak meg. Bubastis (egyip
tomi nyelven Pibast =  Bast városa) romjai a mai Tel-Bast mellett 
vannak, a hasonnevű járás a pelusioni ág keleti partja mellett terült 
el, az arab öbölhöz vezető csatornától (c. 154. 158) északra. Bubas
tis istennő, kit Herodotos néha Ariemisnak nevez, a meniphisi Isis
nek egyik változata, karcsú nő macskafejjel ; szent állatját, a macskát, 
ott temették el.

88. Alsó-Egyiptoinban Osiris nevéről több várost hívtak Busi- 
risnak (Pi-Osiri). Az itt említett város valószínűleg a delta közepén, 
λ sebennisi ág balpartján fekvő busirisi járás székhelyé volt.-Osiris.
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minden szentélyében tisztelték egyszersmind Isist is, a megölt isten
nek testvérét és nejét. Osiris az az isten, a kinek nevét Herodotos 
gyakran vonakodik megnevezni.

89. Saisban Neith (Athene) istennőnek ünnepe volt. Szintén Isis
nek egyik változata, mert az ő templomában is megmutatták Osiris 
sírját (c. 170); itt is megünnepelték ennek szenvedéseit (c. 171); 
itt is kivitték Isis tehenét (c. 132). A mécsünnep valószínűleg Osiris 
symbolikus gyászünnepe volt.

90. E szent monda az egyiptomi my'tliologiának a magva. Plu- 
tarclios következőkép adja elő : Kronosnak (Seb) és Kheanak (Nut) 
öt gyermeke volt: Osiris, Arueris, Set, Isis és Nephthys. Osiris nőül 
r ette Isist és boldogan uralkodott Egyiptomban ; de Set (Typhon) 
72 társával Osirist csellel elfogta és egy ládába zárva, a tengerbe 
dobta. Sokáig kereste Isis a holttestet, végre Phoinikia tengerpartján, 
Byblos városa mellett ráakadt a tenger által kivetett ládára. Vissza
vitte Egyiptomba, de Set egy vadászat alkalmával a holttestet ismét 
hatalmába kerítette, tizennégy részre szakította és szétszórta. Isis 
egyenként fölkutatta a testrészeket, és tizennégy Osiris-sírt emelt ; 
csak a nemzőtagot nem találta meg, mert Set a Nílusba dobta.

91. Buto városa a sebennisi ág mellett, a delta északnyugati 
részén épült. Alsó-Egyiptomnak egyik legjelentékenyebb városa volt, 
híres szentélylyel és Buto (Leto) jóshelyével.

92. Papremis várost és járást csak Herodotos említ, Aresről is 
csak keveset tudunk. — Sayce azt hiszi, hogy7 Ares az egyiptomi 
Mentu-Ra, a harczias isten, ki a nap bárkáját kormányozza és Apo- 
pliis kígyót megöli. Héjja-fejjel ábrázolják.

93. Nem minden állatot tiszteltek mindenütt Egyiptomban. Min
den városnak és járásnak megvolt a maga szent állatja : Memphisben a 
bikát, Aphroditopolisban a tehenet, Arsinoében a krokodilt, Hermo- 
polis parva-ban az íbiszt, Horopolisban a karvalyt tisztelték.

94. Az állatok tiszteletének többféle okát adták az egyiptomiak. 
A papok szerint Isis hozta be ; mások azt mondták, hogy az istenek 
Typhon elől menekülve, állati alakba bújtak; majd, hogy Osiris m in
den járásnak külön állatokhoz hasonló tábori jeleket adott. Leg- 
valóbbszinű és legtermészetesebb oka azonban a lélekvándorlás tana 
(c. 123.).

95. Vert pénz t. i. nem volt Egyiptomban. — A férfiak lebe-
rotválták fejőket, de a fiukon hagytak hajcsomókat, és az emlékeken 
az előkelő osztály gyermekeinek fejéről hosszan font hajcsomók csüng
nek le. ■ -í . . . . . . .



464 JEGYZETEK A MÁSODIK KÖNYVHÖZ.

96. A kutya és a sakál a sírok istenének, Anubnak volt szen
telve, a kit Kynopolisban tiszteltek, s ugyanott nagy katakombákra 
bukkantak, melyekben kutya- és sakálmúmiákat találtak.

97. Egyiptomban két Heimopolis volt: a j  magna, a mai Esmu- 
nen, és h)  parva, a mai D am anhur; s itt ez utóbbi van értve, a 
deltában.

98. Medve sohasem élt Egyiptomban, az emlékeken sem fordul 
elő soha. Herodotos talán a hiénával téveszti össze.

99. Az egész ókorban így képzelték a krokodilt, és bajos e téve
dés okát megmagyarázni. A krokodil evés közben fölfelé tartja a 
fejét és így nehéz volt az alsó állkapocs mozgását észrevenni. Mind
já rt ezután Herodotos pióczákat említ, csakhogy ez nincs a Nilus 
vidékén. Valószínűleg a szúnyogoktól szabadítja meg a bibicz a 
krokodilt.

100. A krokodil Sebek istennek az állatja, s őt is krokodilfejjel 
ábrázolták. Arsinoeben, a Moiris tava mellett, volt a szentélye, s itt 
voltak a labyrinthuslioz közel a krokodilmúmiák (c. 148). A thebai- 
beli járás tisztelte a krokodilt, más vidék nem, így a többi között 
Elephantine. Ma krokodilt nem találnak Egyiptomban, csak a Nilus 
felső folyásánál, a kataraktáktól északra.

101. A ritus rendszeresen megállapította, hogy mely ünnepeken 
kell a szent állatokat földiszíteni. A macskák aranyfüggőket és nyak- 
lánczokat kaptak, a kígyókat legalább biborszőnyegre fektették.

102. A vízilovat Herodotos aligha a természet után irta le, 
különben is ritkán látható Egyiptomban. Lábán nem két, hanem 
négy köröm van, patái kicsinyek ; az ökörnél sokkal nagyobb, sörénye 
nincs, és farka is kisebb a lóénál ; fogait pedig csak akkor láthatni, 
ha száját kinyitja..

103. A pikkelyes hal és ángolna azért volt szent, mert a monda 
szerint ezek ették meg Osiris nemzőtagját. A Nílust (Hapi) az emlé
kek kövér embernek mutatják, fején és kezében vízinövényekkel. 
A rókaszinű lúd az emlékeken Seb-nék, a földi istennek az állatja.

104. A phönix (bennu) fía  istennek a szent állatja, és leginkább 
Heliopolisban tisztelték. Némelyek különféle astronomikus változa
tokkal azonosították megjelenését, így a többi közt a Venus bolygó
val is.

105. Ez tényleg a vipera cerastes, csakhogy ennek harapása 
feltétlenül öl. Thebaiban több múmiáját ástak ki, habár csak Hero
dotos említi viszonyát Zeus-Ammonhoz.

106. Brugsch azt hiszi, hogy itt arra a sáskaiajra kell gondolni,



JEGYZETEK A MÁSODIK KÖNYVHÖZ. 4·<)5

mely keletről jön Egyiptomba, s ma is nagy csapást okoz pusztítása. 
Vájjon mely állatok csontjait látta Herodotos, nehéz elgondolni.

107. Az íbisznek két faja volt ; az egyik a gólyához hasonlított, 
csőre, feje, nyaka, lába, szárnya és farktolla fekete, különben fehér, 
s ez az Uni* ieli/iwxa, Hermesnek (Tóth) madara. A «fekete» íbisznek 
csak a feje fekete, teste sötétbarna, szárnya és faika sötétzöld s csak 
távolról látszik feketének.

108. Az Ebers-féle papyros, az egyiptomi orvosok e kézikönyve, 
igen sok betegséget különböztet meg ; ámde tényleg ma sincs Egyip
tomban sokféle baj. Leggyakoribb a typhus, dysenteria és trachoma.

10!). A tényállás Herodotos ellen szól, mert az emlékek szerint 
Egyiptomban sokféle bor termett, habár azért a görögök és plioini- 
kiaiak is sok bort szállítottak. A jómódú, előkelő osztály egyáltalán 
bort ivott, a szegényebb nép pedig az olcsóbb árpa-bort, vagyis sört.

110. A körülhordott kép valószínűleg Osirist ábrázolta. Egyip
tomi felfogás szerint a derék ember halála után Osiris lényébe ván
dorol át, azért tettek a múmiákhoz oly sok Osiris-képet.

111. Syriában, Phoinikiában, Kypros szigetén és később másutt 
is a forró nyári napokban vagy az ősz elején ülték meg a nők 
Aphrodite kedvesének, a vadkan által megölt Adonisnak halálát, 
kinek a különböző vidékeken más-más neve volt, igy pl. Lydiábau 
és Phrygiában Atys, Mysiában Hylas stb. Három—hét napig tartott 
az ünnep, s ezen idő alatt ábrázolták az isten eltűnését, fölkeresését 
és eltemetését. Mikor a holttest megkerült, egy gyászdalt (threnos) 
énekeltek, melynek refrainje : ailenu (αιλινος) adta meg a dal nevét. 
A görögök a szót rosszul értelmezvén («i Λίνος =  jaj Linos), úgy a 
dalt m int az elhalt ifjút Linosnak nevezték el. A Linos-dal Ho- 
merosnál (II. XVIII. 570) m ár aratódal is. Az egész szertartás az 
ifjú természet búcsúját jelezte, a m int azt a nap heve vagy a kasza 
pengéje megöli. Az egyiptomi Maneros szintén egy dalnak a refrainje : 
ma-n-lira (=  jer hozzám, azaz : térj vissza), melylyel Isis a meghalt 
Osirist siratta. — Az első egyiptomi király alatt itt nem Menes 
értendő (c. 09), hanem Ptah isten.

112. Azaz egy, rendesen szomorú népdalmotivum, mert a papi 
irodalom sok rituális éneket hagyott hátra.

113. A titkos szertartásoknak (orgiáknak) azért orphikus a jelző
jük, mert a görög hagyomány szerint Orpheus alapította őket, bakclii- 
kus pedig azért, mert Dionysosnak élettörténetét adták elő. E szokás 
Kr. e. a hetedik században terjedt el, és a cerimoniák főleg a lélek 
eredetét, halhatatlanságát, vándorlását és tisztulását ábrázolták ; s a

30H erodotos.
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beavatottak életét asketikus szabályokkal korlátozták. Miért hozza 
őket Herodotos összefüggésbe Pythagoras tanaival, nem tudjuk bizo
nyosan.

111·. Az egyiptomi papok astronomia! tudománya hamar meg
teremtette az astrologiát és horoskopiát.

115. Az egyiptomi nők ma is úgy kezdik meg a gyászt, hogy 
sárral kenik be magukat.

11 fi. Chemmis, görögül Panopolis, egyiptomi nyelven Ekhmim, 
megkiilönböztetendő a hasonnevű szigettől. Neapolis a mai Keueh. 
A két város nem «közel», hanem 15 mérföldnyire volt egymástól, s 
Herodotos e tévedése sejteti, hogy a Perseusra vonatkozó dolgokat 
Chemmisben lakó görögöktől hallotta, a kik nem voltak megbízható 
emberek.

117. Bár az egyiptomiaknál közönséges dolog volt a tornajáték, 
mégsem lehet a görög pentathlonra (ugrás, dobás, diskos- és dárda
vetés, birkózás) gondolni. A versenyek nem lehettek vallásos jellegűek 
a papi kaszt el zárkózottsága miatt.

IIS. Perseus családfája a következő:

Danaos — Aigvptos testvérek
I I

Hypermnestra Lynkeus 
Abas

IAkrisios
I

Danaé
*  .  I

Perseus.

Ilit. Mocsarak alatt itt a mareatikus és a serbouisi tavak közt 
elterülő mocsaras partvidék értendő, mely nem volt olyr alkalmas a 
földmívetésre, mint a Nilus völgye és a delta felső része. Ezért csak 
halászok és pásztorok lakták a vidéket, kiket a többi lakosság gyűlölt, 
különben is a vidék mindenféle lázongó népnek menedéke volt, mert 
nagyon nehéz volt rajta eligazodni.

lítt. A mákszerű magvakat hozó lótusz (Linné rendszerében a 
nymphsea lotns) ma is tápláléka a delta vidékének; a másik fajta 
ma csak Indiában terem.

121. Ennek a növénynek a háncsából készült a régi papyros; 
ma már nem terem Egyiptomban.

13á. A syllikypris neve Árkádiában seseli volt, s főleg Kyprosban
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termett, innen a neve. Egyiptomban ma is sok terem belőle és ricinus 
communis a neve.

123. Az akantlius az arab sorit vagy sötét akáczfa (mimosa 
nilotica), melyet ma is liajóépitésre használnak.

124. Ezek a pyramisok Gizeh mellett vannak, s a 124. fejezetben 
várniuk leírva.

125. E két városnak a Nilus kanobosi ágától nyugatra kellett 
feküdnie.

126. A perzsa királyok városoknak a jövedelmeit engedték át 
feleségeiknek tűpénz gyanánt, s midőn Egyiptom perzsa fönbatóság 
alá került, itt is ez a szokás kapott lábra.

127. Menes nevét a különböző források különbözőkép írják. Manetho, 
a l’tolemseusok korában egyiptomi pap Heliopolisban és több tudós 
munkának a szerzője, Αιγυπτιακά czimű történeti müvében, melyből 
azonban csak a harmincz dynastia listája és a királyok uralkodási 
éve maradt főn Synkellosnál, Μηντ,ς H'.vlrr/:-nek (This városából) nevezi 
az első halandó királyt, szintúgy Eratostbenes is ; Diodorosná! ΑΙίνας 
a  neve. Josephosnál Mivolt, f, Aelianusnál Air,/'.;. A hieroglyph Al A Λ 
nem mondja meg, hogy milyen volt a hangzó az Al és A között.

128. A régi Memphis vidékén (a mai Kefe el Jat mellett) a 
Nilus ma is erősen keletre kanyarodik, mert különben közvetetlenül 
a libyai hegység alatt vezetne folyása. De a töltések ma teljesen 
eltűntek.

129. Hephaistos (Ptah) szentélye olyan nagy tiszteletben állott, 
hogy kiépítéséhez vagy fölszereléséhez a Herodotos által felsorolt 
királyok majdnem mindegyike hozzájárult (1. c. 101, 108, 110, 121, 
136, 141, 147, 151, 153, 176); szintúgy mindegyiknek a nevét vala
mely nevezetes műemlékkel köti össze. De már ez a körülmény is 
elárulja, hogy' nem a tudós papok közölték vele a királyok neveit és 
történetét, hanem alantas templomszolgák vagy görög vezetők ; s 
iuuen magyarázandók a mesés vonások, a királyok közt constatálható 
hézag, közbeszőtt görög episodok stb.

130. Királyok névsorát adja a turini papyrus is, s ilyen lehetett 
az a könyv, a melyet itt Herodotos említ. 0  minden egyes királynak 
uralkodását egy nemzedéknek veszi, mintha a trón mindig apáról 
fiúra szállt volna ; ezért is tartja Egyiptom történetét olyr ősréginek. 
De Manethóból tudjuk, hogy Psammetiehosig a királyok huszonöt 
dyuastiához tartoztak, s a régiebbek valószínűleg egyidejűleg is ural
kodtak a különböző vidékeken. Különben az aithiopiaiakról m int régi 
dynastiáról máshol nincs tudomásunk.

131. L. I. 185. — Egyiptomi feliratokon Nitaker a neve, s
30*
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Manetho szerint a hatodik dynastia utolsó tagja. Ő is, iniut Eratos
tbenes (ki nem fitestvért, hanem 'férjet’ em lít: ϊβζσίλεuct — ávxi τοϊ 
àvòoóc) közvetlen elődjének csak egy évi uralmat ad, s igy ez bizo
nyára erőszakos balállal m últ ki.

132. Ez volna Menes óta a 331. király. Minthogy Moiris a tizenkette
dik dynastiának a megalapítója, a huszonhatodik dynastiához tartozó 
Psammetichosig, tehát körülbelül 1 öl H( év lefolyása alatt Herodotos 
számítása szerint még legalább 45 királynak kellett volna uralkodni ; ile 
Herodotos csak tizenegyről emlékezik meg, s közöttük van a három 
pyramis-építő király is, pedig ezek a negyedik dynastiához tartoztak, 
s igy jóval Moiris előtt éltek. — Az emlékek különben nem ismernek 
Moiris nevű királyt, szerintük a Moiris tavának és a labyrinthusnak 
Amenem-hat (Manethonál Aιιε'/Ατ,ς) a neve, a három egynevű király 
közül az első, s a Moiris név valószínűleg valamely népszerű mellék
nevéből származott. Lepsin s szerint Kr. e. 2221-ben lépett a trónra, 
1073 évvel Meiies után.

133. Az előcsarnokok az egyiptomi szentélyeknek lényeges alkotó 
elemük. Nem szabad kapuknak képzelnünk, hanem önálló bemeneti 
csarnokoknak, melyek a templom különböző oldalán néha különböző 
királyok ‘alatt épültek. Rajtuk átmenve a belső udvarba jutott az 
ember, s csak azután a tulajdonképi előcsarnokokon át a templomba. 
A Ptali-szentélynek Memphisben négy előcsarnoka volt, s Herodotos 
szerént az északit Moiris, a nyugatit Rhampsinitos (c. 121), a keletit 
Asycliis (c. 130) és a délit Psammetichos (c. 153) építette.

134. Sesostris a XIX. dynastiához tartozó II. Ramses, a kit a 
nép Sesturának hívott. A mit pedig Herodotos följegyez róla, az 
Manetho és az emlékek szerint két királynak a műve : Ramsesé és 
atyjáé, kinek Setlios volt a neve. Ez 1439—1388-ig, Ramses pedig 
1388—1322-ig uralkodott.

135. Herodotos a zsidókat nem különbözteti meg a philisteu-
soktól és a plioinikiaiaktól. A philisteusok u. i. nem metszették körül 
a nemzőtagot, s talán a phoinikiaiak sem ; legalább Ezékiel próféta 
így szól (XXXII. 30): «Ott vágynak az északi minden Fejedelmek, 
és minden Sidonbeliek, a kik alámentek a megölettekkel, az ő rette
netes voltokkal az ő erősségekben megszégyeníttetvén, és feküsznek 
k ö h i l m e t é l e ü m e k  l é c e n ...........»

130. A Thermodon valószínűleg a mai Termeli, Halystól keletre, 
míg a Parthenios talán a d ia ti  vagy a Bartan, Halystól nyugatra. 
A makronokról nincsenek biztos adataink.

137. Sem Sardiniára nem lehet itt gondolni, mintha itt ké-
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szült volna e vászon, sem Sardisra. Valószínűleg hasonló hangzása 
volt az idegen szónak, és a görög a maga szája íze szerint alakí
totta át.

138. A mai Nahr-el-Kelb mellett a tengerre néző sziklákon tény- 
I leg assvr-perzsa és egyiptomi domborművek vannak liieroglyph föl

iratokkal és II. Ramses jelvényeivel ; de a női jeleket csak Herodotos 
pliantasiája láthatta.

139. Az Ephesoshól Hiokaiába vezető út tehát nem Smyruán 
át vezetett, hanem a Kaystros völgyéből az alsó Hermosnak völgyébe ; 
s ezen a vidéken, a Karabel hágó szikláin látható is egy .alacsony

Nicsalíasii'ű,· mely Herodotos leírásához hasonlít. Újabban, 1874-ben 
Hum ana egy hasonló magas domborművet talált e sziklafal közelé
ben, de rongált állapotban.

140. Itt nem az egyiptomi királynak hangzó szobra van értve 
Thebai mellett, hanem a mesés egyiptomi Memnon, a ki Homeros 
szerint Priamos segítségére jő és Achilleus fegyverétől elesik (Od. IV. 
188, XI. 521).

141. Manetho is megemlékezik e mesés történetről, de a két 
testvért Sethosis és Armate névvel jelöli, s a mesét azonosnak tartja 
azzal a mythossal, mely Aigyptost és Danaost egymással ellenséges 
viszonyba hozza.

142. Ramses tehát az összes adózó földbirtokot (a papi és katonai
kaszt adómentes volt) fölmérette és katastrális jegyzéket készíttetett ; 
ennek az alapján vetette ki az adót. V. ö. Mózes I. 47. 24 : «Es a 
gabonából adjatok Fáraónak ötödrészt, a négy7 rész legyen tiétek___»

143. Núbiai emlékek is bizonyítják, hogy a tartomány ennek a 
királynak birodalmához tartozott, de Herodotossal szemben az is 
bizonyos, hogy valamint a XVIII., XIX. és XX. dynastiából származó 
királyok voltak Niibia fejedelmei, úgy a XII. dynastiából valók is.

144. A nagy Ramsesnek ledőlt szobra Mitralienuy mellett egy 
mély edésben fekszik arczczal a föld felé, s nagysága 42 láb és nyolcz 
hüvelyk.

145. Pheron nevű királyt hiteles források nem ismernek s Ramses 
után a XIX. dynastiából még a következőkről van tudomásunk : 
Ammenephthes (Mineptali I.), II. Sethos (Seti), Ammenemes (Minep- 
tah  II.), Thuoris (Setnecht). Ez utolsó felel meg a Herodotos által a 
112. fejezetben említett Proteusnak, s így Pheron egyike az előbbi 
háromnak. A név maga valószínűleg fejedelmi czím : Pheron =  Pharao 
(per-aa =  nagy7 palota, ad analogiam «magas porta»); A Pheronról 
közölt mese pedig nem egyéb, m int az;asszonyok hűségének a satirája.
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1 Ki. V. ö. Xerxes viselkedését a Hellespontossal szemben VII. 
35. — A Nílust jótékony isten gyanánt tisztelték (c. 74), s így a 
király tette annál nagyobb szentségtörés volt, mivel az istent áldásos 
áradásában sértette meg.

147. Ez nagyítás. A lieliopolisi obeliszk 06 láb magas, s a leg
nagyobb egyiptomi (karnaki) obeliszk sem magasabb 122 lábnál.

148. A «memphisi ember» azt akarja mondani, hogy az új király 
nem a régi, hanem egy új dynastiához tartozott. Proteus Homerosnál 
(Od. IV. 385) tengeri isten, ki Pharos szigetén lakik ; ö a fókanyáj 
őre, igazmondó jós, de csak kényszerből és kedvetlenül jósol ; szám
talan alakot vált, hogy a jóslatkérő tur“' ’dfáraszsza, s csak 
lelánczolva mond jövendőt. Manetho szerint nem Proteusnak hívták a 
trójai háborít idején Egyiptom királyát, hanem Polybosnak (Od. IV. 120), 
a ki Menelaosnak vendégbarátja, és Thuorissal azonosítja, a ki Kr. e. 
1270 körül, tehát valóban a trójai háború idejében élt.

149. Az «idegen» Aphrodite nem más, m int a phoinikiai Astarte, 
a kit megkülönböztetésül a magukétól (c. 41) láttak el evvel a jelzővel. 
A görögök emeltek ugyan egyiptomi talajon isteneiknek templomokat, 
de hogy ez Helene temploma lett volna, csak görögtől mács által 
befolyásolt sejtelem.

150. Kanobos, nilusmelléki város, nevét a görög hagyomány 
szerint Menelaosnak itt meghalt evezőséről kapta.

151. Thonis egy régi, Kanobos által elnyomott városnak volt a 
neve, és a kanobosi torkolat mellett feküdt. Minthogy Polydamna, 
kitől Helene a, varázsszereket kapta, Thon felesége volt, a regemagya
rázók összekapcsolták a két nevet, s azt mondták, hogy Thonis, ki 
Menelaost és Helenét megvendégelte, egyiptomi helytartó vagy király 
volt, s hogy róla nevezték el a várost.

152. A versek az Ilias VI. 289 sk. sorai. «Diomedes vitézkedése» 
az alexandriai tudósok felosztása szerint csak az V. éneket jelölte, 
tényleg azonban a VI. ének egy része is hozzá tartozik. Ebből kivi
láglik, hogy Herodotos még nem ismerte az eposzt 24 énekre fel
osztva.

153. Az idézett helyek : Odysseia IV. 227 sk., és IV. 351 sk. 
Vonatkoznak Menelaos bolyongásaira, s nem lehet belőlük azt követ
keztetni, m int Herodotos teszi, hogy Alexandros Egyiptomban is lett 
volna.

154. A «Kypria» nevű cyklikus epost Homeroson kívül Stasi- 
nosnak és Hegesiasnak tulajdonították. Tartalma felölelte a trójai 
mondakörből a háború okát (Peleus lakodalma, Paris ítélete) egészen
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Achilleus haragjáig. Aristoteles (Poet. XXIII.) már határozottan 
tagadja liomerosi eredetét, szintúgy az alexandrinusok.

156. Stesichoros költő «Palinodia» czímű művében szintén tagadta 
Helenének Trójában létét; szerinte Paris csak Helene mását vitte 
Trójába, az igazit egy istenség Lenke szigetére hozta. Herodotos jám 
bor lelke tiltakozott a trójai háború ismert alacsony motívuma ellen, 
s valamint ő, úgy később Euripides is (Helene czimű drámájában) 
magasabb erkölcsi motívumokat tulajdonított Zeus intézkedéseinek.

156. Rhampsinitost Diodoros Remphisnek nevezi; Manetho a 
XX. dynastia tizenkét királyát nem jelöli meg névszerint. Az emlé
keken közös nevük Ramessu (III—XIV.); s ez itt egyike az el
sőknek.

157. A mesének eleje görög színezetű, s valószínűleg görög gyar
matosok vitték Egyiptomba. A görög mese szerint u. i. Erginos, 
orchomenosi királynak két fia, Throphonios és Agamedes, híres építő
mesterek, s Hyrieusnak, Hyria királyának kincsesházat építettek ; 
a külső falnak egy kövét azonban úgy rakták le, hogy azt kívülről 
ki lehetett venni, s az alkalmat többszörös lopásra használták fel. 
A király ezért hálókat tett az edények köré, s Agamedes beléjök is 
került, Trophonios, hogy ne jöjjenek rá a tolvajokra, testvére fejét 
levágja ; őt pedig a föld nyeli el a boiotiai Lebadeia mellett, a hol 
jóshelye támadt. — Különben a mestertolvaj regéje előfordul a hindu 
legendákban, az arab regékben (Ali Baba és a negyven tolvaj), s kö
zépkori mesékben is.

158. Keleten a szakái elvesztését i/yalázatnnk tartották (1. II. Sa
muel X. 4) ; Egyiptomban azonban a férfiak nem viseltek szakáit, s 
ez is elárulja a mese idegen eredetét.

159. Hasonló mystiko-symbolikus mythost közöl Egyiptomról 
Plutarchos (Moral. 355) : Hermes (Tóth) deszkajátékon mulat Sele- 
né\el, s elnyervén tőle az év napjainak */72 részét, nyereségéből 
alkotja meg az év 360 napjához szükséges 5 napot. — Demeter itt 
Isis, a föld, mely magot kap és fizet, s symbolikusan koczkát játszik 
a kinesgyűjtő királylyal ; a király, ki tőle (földmívelés által) nyerni 
igyekszik, aranytörülközőt, azaz jó termést kap ajándékba.

160. A sakálok Amt/ι istent ábrázolják, a halottak őrét és a lel
kek vezetőjét.

161. «Előbb», t. i. az orphikusok, továbbá a Syros szigetéről való 
Pherekydes és állítólagos tanítványa, Pythagoras; — «később», t. i. 
Empedokles, az orvos és philosophus, Herodotos kortársa. Megjegy
zendő azonban, hogy a görögök a lélekvándorlást nem természetes
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lelki processusnak, hanem a bűnösök tisztuló bűnhödésének tekin
tették.

102. A liáiom pyramis-építő király: Cheops. Ckepliren és Myke- 
rinos, a IV. dynaetiához tartoztak, Lepsius szerint Kr. e. 3124—2840-ig 
uralkodtak, s így még Moiris előtt több századdal éltek ; s Herodotos 
mégis a XX. dynastia után beszél róluk. A hiba valószínűleg onnan 
eredt, hogy Herodotosnak a vezetők előbb Memphisnek látványossá
gait mutatták meg, s előbb beszéltek a velők kapcsolatos királyokról; 
csak azután tértek át a pyramisokra, melyek Memphistől egy mért- 
földnyire, Gizeh falu mellett emelkednek. Herodotos tehát a hiányos 
közlések alapján két királycsoportot különböztet meg : az egyik Mem
phis emlékeinek, a másik a pyramisoknak építésével örökítette meg 
magát. — A mi Cheopsot illeti (Manethonál Supliis, Eratosthenesnél 
Saophis, az emlékeken Chufu vagy Supini =  a hosszúhajú), Hero
dotos rosszakaratú görög tolmácsok közlései alapján hamis képet ad 
róla. Elfoglalta a sinai félszigetet réz- és türkizbányái kiaknázása 
czéljából, s nemcsak hogy nem volt vallástalan, hanem Isisnek hatal
mas templomot épített.

163. A legnagyobb pyramisban a két felső sírbolton kívül egy 
földalatti sírboltot is találtak, 100 lábnyi mélyen a pyramis alatt; de 
még ez is 36 lábbal magasabb a Nilus felszínénél, s így lehetetlen, 
hogy a Nílusból csatorna vezetett volna ide.

164. Perring méretei szerint a pyamis alapoldalának hossza ere
detileg 7Ò6, magassága pedig 604 görög láb volt.

165. Perring szerint e kis pyramis alaphossza 169 görög láb; a 
nagy pyramistól keletre esik.

166. Chephren neve Diodorosnál Chabryas, a feliratokon 
Cliafra.

167. Habár ez a pyramis magasabb helyen áll, m int a «nagy», 
mégis 38 lábhal alacsonyabb, tehát 566 görög láb ; alapjának oldal
hossza 700*12 görög láb.

168. Mauetho szerint Cheops 63, Chephren pedig 66 évig ural
kodott ; lehetetlen tehát, hogy testvérek lettek volna. Diodoros szerint 
Chephren Cheopsnak fia (valószínűleg azonban csak veje) volt.

169. Valószínűleg ebben a népmondában emlékszik meg a hagyo
mány a syro-sémi pásztortörzsnek, az ú. n. hikszoszoknak uralmáról 
(körülbelül 2100—1600), a kik ép oly zsarnokok voltak, m int a py- 
ramis-építők.

170. Mauetho szerint Mencheres, Eratosthenesnél Moscheres, a 
feliratokon Menkara.
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171. Királynőket néha tehénalakú sarkcsillagokban temettek el, s 
Isissel azonosították őket, a kinek a tehén volt symboluma.

172. Herodotos itt téved; volt u. i. a XXVI. dynastiában is egy 
király (II. Psammetichos, Herodotos szerint Psammis, 1. c. Pld), 
kinek egyik mellékneve Mykerinos (Menkara) volt, s ennek az ágya
sairól van itt szó. Sais u. i. csak Psammetichos alatt lett királyi 
székhely, s a saisi papok közléseit Herodotos a IV. dynastiához tar
tozó Mykerinosra vonatkoztatta.

173. Egyiptomi nőket nem ábrázoltak meztelenül; ruházatok 
azonban olyan szorosan simúlt a testhez, hogy görög ember könnyen 
mezteleneknek nézhette, különösen, ha a ruhák színes szegélye elha- 
laványúlt.

174. A tehén Isisnek volt szent állatja és symboluma, Saisban 
Keit r/agy Nit volt a neve. Herodotos megjegyzései tehát nem Myke
rinos leányára, hanem Isisre illenek, s csak a népies mythos érthette 
félre a dolgot.

175. Herodotos nem mondja meg, hogy hány évig uralkodott 
Mykerinos, de egész előadása azt sejteti, hogy a király leányának 
halála uralkodása első évére esik, s hogy ő maga csak hat évig ural
kodott. Ez azonban Psammetichos-Psammisnak az uralkodására illik 
(c. löl), míg ez a Mykerinos 44 évig ült a trónon (Manetho szerint 
63 évig). A pyramis építése is több időt kívánt, m int hat évet.

176. E hagyomány teljesen a 62. fejezetben említett mécsünuepre 
illik, melyet Saisban Osiris tiszteletére tartottak; Herodotos hasonló 
tévedésből, m int előbb, ezt is a IV. dynastiához tartozó Mykerinos- 
nak a történetébe szövi be.

177. E harmadik pyramis a másik kettőtől délnyugatra áll; ere
deti magassága Perring méretei szerint 273, alaphossza 350 görög láb, 
s így Herodotos megjegyzése a magasságra vonatkozik.

17K. Midőn itt Herodotos görög írók tévedését helyreigazítani 
akarja, ép maga téved ; Manetho is Rhodopisnak tulajdonítja a har
madik pyramis építését, csakhogy ez a név a VI. dynastiához tartozó 
Nitokris királynő egy melléknevének ( rózsaarczú ) görög fordítása. 
Úgy látszik, hogy a pyramist tényleg más fejezte be, m int a ki épít
tetni kezdte; Aelianus szerint (Var. Hist. XIII. 33) Rliodopist Psam
metichos vette nőül, II. Psammeticliosnak neje pedig egy Neitakrit 
nevű nő volt. Ha már most liozzáveszszük Psammetichos hajlam át a 
görögök iránt, s hogy Amasis görög nőt vett feleségül : felfoghatjuk, 
miért írtak így a görögök a harmadik pyramis építéséről.

179. Plutarclios (Mór. 557) és egy aristophanesi scholion (Dara
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zsák V. 1446) m iliti azt a hagyományt, hogy a delphoibeliek Aisopos 
meseköltőnek — akár azért, hogy Kroisos követeként hozott pénzt 
czivódásból Sanlisba küldte vissza, akár azért, hogy életmódjukat, 
korholta — egy aranycsészét csúsztattak a batyujába, s templomrablás
sal vádolván, a tengerbe dobták. Az isten azonban nyomorba taszí
totta őket; mire a delphoibeliek a gyilkosság kiengeszteléséül pénz
összeget ajánlottak föl, de csak három nemzedékkel később jelentkezett 
érte a samosi Iadmon, lévén Aisopos nagyatyjának a rabszolgája, s ő 
oldotta fel a delphoibelieket a bűn alól.

180. T. i. Naukratisba, mely vári is a saisi járásban feküdt, a ten
ger közelében a kanobosi ág jobb partján. (L. 178. fej.) I tt annyi 
samosi telepedett le, hogy egy Heraiont alapítottak.

181. A többi forrás ilyen nevű királyt nem ismer. Diodoros sze
rin t Mykerinosra Bokchoris következett ; ugyanő az üt törvényhozó 
király közül másodiknak Sasychist említi, s Bunsen szerint ez volna 
Asychis, a ki így a három pyramis-építő király előtt élt.

1N2. Diodoros szerint ezt Bokchoris rendelte el ; s görög ember 
ezt annál feltűnőbbnek tarthatta, mert görög felfogás szerint a sírok 
szentek és istentől védett családi ereklyék, melyeket lefoglalni vagy 
elidegeníteni szentségtörés lett volna.

183. Manetho szerint a XXIV. dynastiához tartozó Bokchoris 
alatt törtek be az aithiopiaiak Egyiptomba. Anysis nevet más író 
nem említ, s így sem azt nem tudjuk, melyik az a király, sem azt, 
hogy hol keresendő az ilynevtí járás és város.

184. Manetho listájában az aithiopiai dynastia a XXV. helyen 
áll, s hálom tagja van : Sabakos, Sebiclios és Tarakos (az ótestamen- 
tomi Tirháka, Királyok II. könyve XIX. !() ; szintígy szólnak az. 
emlékek is. Herodotos a XXV. dynastiát tévesen az egy Sabakosban 
foglalja össze.

18ö. Hermes az egyiptomi Thoth. Temploma a leírás után a vá
rosnak keleti részében állott.

186. A hétszáz év ellenkezik Herodotos egyéb adataival. Szerinte 
in i. Psammetichostól, a m indjárt alant (141. c.) említett Sethos utó
dától Kambyses koráig 145 év, Kambysestől Aniyrtaiosig 75 év, tehát 
összesen 220 év m últ el, Sethos uralmával együtt körülbelül 250 év. 
E chronologiai tévedésnek alig adhatjuk elfogadható magyarázatát. — 
Manetho különben nem említi Sethost, a pap-királyt, s a XXV. dy
nastia után közvetlenül a XXVI. (saisi) dynastiára tér át, s ennek 
első tagja Psammeticlios. így szólnak az egykorú fehratok is. De m i
vel Sanherib hadjárata 'Tirháka idejére esik, lehetséges, hogy az Alsó-
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Egyiptommal keveset törődő aitliiopiai király tétlensége miatt a i ’tah- 
szentély főpapja szélitá fegyverre a népet, s a népies hagyomány a 
később említett szoborra támaszkodva mentő királyként tüntette 
föl, Tirliákáról pedig egészei) megfeledkezett, habár ő volt Egyip
tom nra.

1N7. Sanherib hadmenetének főczélja Egyiptom elfoglalása volt. 
előbb azonban Jiukeát kellett elfoglalni, mint Egyiptom szövetségesét, 
s ezért tünteti fel az ó-testamentum e hadmenet czéljáúl Judiea 
leigázását; Királyok II. könyve XVIII. 1·'!: «Ezékias királynak pedig 
tizennegyedik esztendejében feljőve Sénakliérib, az assyriabeli király, 
Indának minden kerített városai ellen, és megvevé azokat.» L. még 
u. ο. XIX. 9.

188. A mocsaraktól környezett Pelusion a Nilus keleti ága mel
lett kulcsa volt Egyiptomnak Syriával és Arábiával szemben ; ezért 
őrizték mindig a leggondosabban.

189. Az ó-testamontum szerint ez nem l ’elusiounál, hanem a. 
Jeruzsálemből Egyiptomba vezető úton, Libnah mellett történt, s San- 
beribet a dögvész tette tönkre. Királyok II. könyve XIX. 45: «Lön 
azért azon éjjel, kijőve az Úrnak angyala, és levág a. az assyriabeli 
táborban száznyolczvanöt ezeret ; felkelének pedig jó reggel, és imé 
mindenütt holttestek valáuak. (3ti). Elindulván azért elméne és visz- 
szatére Sénakliérib az assyriabeli király, és lakék Ninivében».

190. Herodotos honfitársaival, különösen a miletosi Hekataiossal 
szemben kiemeli az egyiptomi történet ősrégiségét, meg akarván így czá- 
folni azt a hiedelmet, mintha az istenek még nem is nagyon sok idővel

.{ ezelőtt az emberek közt éltek volna. Azonban két dologban téved ; 
j először is a 341 király nem felel meg 341 nemzedéknek, mert az 

első 25 dynastia idejében sok király és dynastia egymás mellett és 
egyidőben uralkodott ; másodszor pedig ez egyiptomi főpapi hivatal 
nem egy ugyanazon családnak birtoka volt, s ezt csak idegenek előtt 

I említhették, hogy annál inkább imponáljanak.
191. Az egyiptomi csillagászat sokkal jobban ki volt fejlődve 

hogysem itt szószerint vehetnők a Herodotos közlését. Herodotos
! valószínűleg nem értette meg a papok beszédét, melynek valószínűleg 
i a következő értelme van : az egyiptomi polgári év 3(15 napból állott,
I de mivel jól tudták, hogy a csillagászati év hat órával tovább tart, 
j minden negyedik evben hozzátoldtak egy napot (c. 4j ; csakhogy ez 
I nem volt mindig így, s a polgári és Sirius-esillagzati (— Sothisj év 
j között minden évben nagyobb lett a különbség ; a polgári év minden 

négy évben egy nappal előre haladt, s a vallási ünnepek hovatovább
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más-más időszakra estek. H a tehát a csillagászati év első napja az 
sUö Thothra (=  július 20.) esett, négy év múlva már a másodikra, 
40 év múlva 10 nappal, 400 év múlva 100 nappal volt később az új 
•év, s négyszer 365 év, azaz 1460 év alatt az évnek minden napjára 
esett új év. így minden 1460 évben (=  1401 polgári év) ugyan
azon a helyen kel föl a Sirius, s Herodotos mozgó csillagnak te
kintvén a napot, onnan magyarázza a naptárnak ilyen előhaladását, 
hogy a nap mindig megváltoztatja keltének helyét, mig 1460 év 
múlva ismét ugyanazon a helyen kel föl. A papok állítása szerint 
tehát Menes korától Sethosig legalább háromszor 1400 évnek kellett 
lefolyni, hogy ezalatt a nap folytonos helyváltozásában kétszer keleten 
-és kétszer nyugaton kelt legyen föl.

192. Kleomenes király, ki Hekataios kortársa volt. Heraklesnek 
lniszadizigleni utóda (VII. 204), tehát Zeus volt 21. ősatyja, s vele 
szemben Hekataios törzsfája hihetetlenül előkelőbb lett volna, m int a 
kinek már tizenhatodik őse lett volna Zeus.

193. Piromi az egyiptomi jri ( =  articulus) romi, és jelentése: férfi. 
Herodotos tolmácsa nemes értelmet adott neki.

194. Egyiptomi hagyomány szerint Menes előtt három isten- 
dynastia uralkodott ; az első nyolcz tagból, a második tizenkét tagból 
állott; a harmadiknak Herodotos nem adja számát; A második dynas- 
tia 1700, a harmadik 1500 évvel uralkodott előbb, m int Amasis. 
Manetho is két isteni és egy félisten-dynastiát vesz föl Egyiptom tör
ténetének kiindulópontj ául.

195. Oros a feliratok szerint az első dynastiához tartozik, szint
úgy Typhon is, kinek egyiptomi nyelven Set, Suti vagy Sutech a 
neve ; volt azonban Menesnek közvetlenül egy H or nevű elődje, a 
kit a feliratok eszménykép gyanánt dicsőítenek. — Typhon a rombo
lás szelleme, Osiris ellensége, a kit azonban Oros legyőz ; s a serbonisi 
tóban (1. III. 5 és a jegyzetét) lelánczolják, a mint tényleg Egyiptom 
későbbi történetében megszűnik a tisztelete.

190. Kadmos és Herakles között öt nemzedéket számít Herodo
tos, é mivel Dionysos Semelének fia, s így Kadmosnak unokája, 
közte és Herakles közt három nemzedék, vagyis 100 év különbség 
van. Ha már most Herodotos szerint Herakles 900 év előtt született, 
Dionysost nem 700, hanem csak 10O évvel idősebbnek kellene mon
dania.

197. A spártai királyok listája Heraklestől Leonidasig húsz nem
zedéket ölel föl (VII. 204. V ili, 131), s ez 067 évűek felel meg; 
innen Herodotos férfikoráig, azaz 430-ig Kr. e. hozzászámíthatunk

476
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még 50 évet, s ez összesen 717 év. De Herodotus nem a spártai, ha
nem a lydiai geneologiát veszi kiindulópontul ; a lydiai herakleidák 
őse, Agron, Kr. e. 1221-ben lépett a trónra, 791 évvel Herodotus 
előtt; Agron azonban Herakles ötödik utóda, ez tehát 133 évvel élj 
előbb, vagyis Herodotos korát 924 évvel előzte meg.

198. Herakles a trójai hősöknél egy nemzedékkel öregebb, Pan 
pedig egy nemzedékkel ifjabb ; köztük tehát nem 100, hanem csak 
67 év különbség van. E számítás szerint a trójai háború Kr. e. 1260· 
évre esik, szintígy számítja Tliukydides is.

199. E  mythos Dionysosnak nevéből eredt. Nysát rendesen 
Indiában keresték, de volt több hasonnevű város Ázsiában is. Hero
dotos Aitliiopiába teszi, s így alapot nyer arra, hogy az istent Osirissel 
azonosítsa.

200. Assyriai feliratok szerint Egyiptom az assyriai fenhatóság 
alatt nem tizenkét, hanem húsz satrapiára volt felosztva, s a satrapák 
közt egyik leghatalmasabb volt a saisi Nekos, Psammetichos atyja. 
Sayce szerint a tizenkettes szám a labyrinthusok tizenkét udvarával 
függ össze, melyet Herodotos hibásan az egyiptomi történetnek ezzel 
a korszakával fűz egybe.

201. A városnak, a hol a labyrinthus állott. Sebek volt a neve, 
egy hasonnevű isten után, a kinek a krokodil volt syinboluma (azért 
nevezi Herodotos krokodil-városnak is) ; Ptolemaios Philadelphos korá
ban ennek nejéről, (ki egyúttal testvére volt) Ardnoe-nek hívták ; az. 
arabokról pedig mai napig is Medinet el Fnyum a neve, és most is lát
hatók még a régi városnak romjai. Úgy látszik, hogy az épület foly
tonos hozzáépítés által kapta bony’olódott szerkezetét, s a feliratok 
szerint a XII. dynastiához tartozó III. Amen-em-hat idejében épült. 
Strabon szerint az udvarok száma nem 12, hanem 27 volt, s minden 
járás itt jött össze a maga udvarába fontosabb ügyek megbeszélése 
végett.

202. A régi Memphistől 10 mérföldnyi távolban nyiílik a libyai 
hegyekben egy sziklahasadék, mely a Nilus völgyénél mélyebb vidék
hez vezet, a mai Fayumhoz ( =  tóvidék) ; itt, kellett lenni Moiris tavá
nak, fenekét azonban a beömlő Nilus iszapja folytonosan emelte, úgy 
hogy a hozzá vezető csatorna vize többé nem áraszthatta el. Nagy
sága azonban nem volt 3600 stádium ; itt Herodotos vezetője nagyított.

203. Ennek csak úgy van értelme, ha a «földalatti» tó alatt a 
mai Birket el Knrun érthető, mely Fayumtól nyugatra hegyektől 
van körülvéve és a környéknek földjét ma is rendkívül megtermé
kenyíti.
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204. Psammetichos egyiptomi neve Psametik. Manetho mitaem 
tud a tizenkét királyról, és Psammetichosnak három elődjét nevez 
meg: Steplianites, Nechepsos és Necliao, Herodotosnál Nekos, a ki — 
m int a 240. jegyzetből tudjuk — saisi satrapa volt assyriai fenható 
ság alatt ; s így Herodotos előadásának nincs történeti alapja.

205. Aisclivlosnak ezen tragédiája elveszett.
206. Wiedemann szerint, ki mindjárt atyja halálától számítja 

uralmát, 60 évig (664—604) uralkodott. Herodotos adatai szerint 
671—617-ig. — Azonos az ótestamentumi Asdőd (a mai Esdud), az öt 
szövetséges philisteus város egyike.

207. Az emlékek tanúsága szerint már II. Ramses (Sesostris) 
úsatta e csatornát ; perzsa emlékek, melyeket a Suez csatorna mentén 
találtak, szintén azt bizonyítják, hogy Dareios az arab öbölig ve
zette.

208. Patumos valószínűleg Pithoin, melyet az arab pusztaság 
határán a zsidók építettek egyiptomi rabszolgaságuk alatt (Mózes II. 
könyve I. 11).

200. Ugyanígy II'. 41 ; csakhogy ott a kiinduló pont nem a 
kasiai hegység, hanem helyesen a földközi tenger mellett levő Pelu- 
sion városa. Ma a tenger és a suezi öböl között a legkisebb távolság 
Lesseps szerint 113 kilométer.

210. A syriaiak itt a zsidók, és Herodotos arra az ütközetre ezé-' 
loz, midőn Josiás király Nekos ellen harczolva sebet kap és meghal
IKirályok II. könyve XXIII, 20). Ez azonban nem Magdolosuál 
t =  Migdol), hanem a  Megiddo völgyében történt. —· Kadytis, mint 
később kitűnik (III. .5), a mai Gaza, az öt philisteus város közűi a 
legdélibb fekvésű.

211. Manetho szerint csak hat évig uralkodott; de egy Mariette 
által feltalált Apis-oszlop Herodotos adatát igazolja, hogy t. i. egy 
Apis-borjú Nekosnak 16-ik, azaz uralkodása utolsó évében született. 
Wiedemann szerint uralkodása évei: 610—591 Kr. e. — Psammis 
neve a feliratokban nagyatyjáéval azonos : Psametik ; Manetho szerint 
TánjjLO'jJu; ίτΞΟΟς, o *»■ 'I ym/v.yος.

212. Egyiptomi neve Uliapra ; Manethonál Uaplnes, az ótestamen
tumban Hophra. Manetho szerint 19 évig uralkodott, s az emlékek 
igazolják ezen állítást.

213. Ma Menuf, mely a Nilus kanobosi ágától a mareatikus 
tóhoz vezető csatorna mentén feküdt, s úgy látszik, Egyiptom kulcsa 
volt Liby'a felől. Innen nyomult előre Amasis.

214. A katasirisiek, és hermotybisiek valószínűleg ruházatukról
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kapták nevüket (az egyiptomi kelasir =  bőrpánczélos). Egyiptom 
már a pyramisépítő királyok idejében járásokra volt felosztva, egy 
központtal, a honnan nevét kapta, külön védőistenével, szent állat 
jával és szertartásaival. Különböző időben e járások száma külön
böző volt.

21 ö. Apries (Hoplira) féktelen gőgjéről a szentírás is szól. Ezé- 
kiel szerint (XXIX. 3.) így szólt volna: «Enyim a folyóvíz, és én 
teremtettem magamnak». Herodotos azért emeli ki, hogy szerencsét, 
lcnsége megérdemlett büntetetésnek lássék.

21 ö. Jeremiás XLIV. 30: Ezt mondja az Ű r: ím e ón adom 
Fáraó Ofrát, Egyiptomnak királyát, az ő ellenséginek kezekbe, és az 
ő lelkének keresőinek kezekbe . . .

217. Amasis nem csakhogy a sai'si járásból származott, hanem 
Apriesnek sógora is volt ; ezért temettek a családi sírboltba.

218. Az egyiptomi oszlopnak feje legtöbbször lótuszt, néha papy- 
rnst vagy pálmát utánzóit, tehát belföldi motívumokat.

219. Herodotos a mysteriumokba be volt avatva, s fogadalmához 
képest vonakodik körülményesebben szólni róluk.

220. A Thesmophoriákat kizárólag a nők ünnepelték l’yauepsion 
havának (október—november) 9— 11. napjain. E mysteriumi ünnep
nek istenei Demeter Thesmophoros és leánya, Kora, valáuak. Ekkor 
már befejezték az őszi vetést, a téli munka véget ért, s így hálát 
adtak az istennőnek, hogy pihenőt ad a munkásoknak ; de egyszers
mind jó termésért is könyörögtek. Az első napon az asszonyok lármás 
orgiával bevonultak Halimosba, egy Athéntől délre es őfaluba. s csak har
madnap tértek vissza.

221. Amasis neve egyiptomi nyelven Aalmies, Manethónál Amo- 
si>. Siuf-ot Brugsch Sotep-pal, Sayce Setfeh-vel azonosítja, mely utóbbi 
Saistól északra esett.

22 ’. Megkülönböztetve a görög sphynxektől, melyeknek nő! fejők 
vau. A legnagyobb egyiptomi sphynx a pyramisok mellett, Gizelt falu
nál látható, és a napistennek volt symboluma.

223. Plutarclios szerint (Solon 17) Drakon halállal büntette azo
kat, kik nem tudtak kereseti forrást kimutatni ; Solon e törvényt fel
oldotta s szelidebb büntetést szabott ki.

224. Nem Rhodos városa, hanem a szigeten levő három dór 
város: Liudos, Ialysos és Kameiros, melyek csak Kr. e. 498 bán egye
sítve alkották Rhodos városát. — Phaselis városa Lykia és Pamphili» 
határán feküdt..

22ü. A templom Kr. e. ö48-bau égett le, s Herodotos kiemeli»
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hogy nem gyújtották föl, a m int némelyek állították. (L. Sehol. Pind. : 
Pyth. VII. 9.) Restaurálásáról 1. V. 62.

220. Battos, Apri es kortársa, Kyrene megalapítójának, Battosnak 
unokája, ki Apries hadát keményen megverte. — Arkesiluos II. Bat
tosnak volt a fia.

227. Ez úgy értendő, hogy mióta Kydrost görög gyarmatosok 
lakták. Mert azelőtt a phoinikiaiak és az assyriaiak fen hat ósága alatt . 
állott (VII. 90).

JEGYZETEK A HARMAP3K KÖNYVHÖZ.

JEGYZETEK A HARMADIK KÖNYVHÖZ.
1. Perzsa királynak csak benszülött nő lehetett törvényes felesége, 

sőt Dareios óta csak a mágus ellen fellázadt 7 perzsa főiírnak család
jából származó asszony (c. 84).

2. A ehronologia nincsen összhangzásban a perzsa hagyomány
nyal : Apries 569-ben Kr. e. halt meg, Kambyses pedig 529-ben 
lépett a trónra. Mivel tehát legalább 40 év választja el őket, lehetet
len, hogy Apries patai leányát küldötte volna Kambyseshez. Ha van 
valami igaz e hagyományban, akkor valóbbszínű, hogy Kyros volt a 
kérő. A leigázott egyiptomiak nemzeti büszkeségüket legyezgették, 
midőn Kambyses egyiptomi uralmának legitimitást igyekeztek adni.

3. Psammeticlios óta az iónok és kúriaiak egyiptomi zsoldban 
állottak.

4. Janysos a mai El-Arish vidékén keresendő, s az araboknak 
kereskedő helye volt, az arab öböltől a földközi tengerig vezető ka
ravánéit egyik főhelye. Ide hozták az arabok czikkeiket, különösen 
illatszereket, s innen szállították Egyiptomba és máshová. Janysostól 
a partok nyugatra kanyarodnak, sós mocsarakkal tarkított homoksi
vatagot képeznek ; e sós mocsarak közös neve : Serbonis (a héber 
sharab =  puszta).

5. Typhon a görög mythologiában Uranos és Gaia fia, egy tuz- 
okádó, sárkáuyfejű szörny, a kit Zeus iszonyú küzdelem után villá
méival siíjt és a Tartarosba dob. Ezt a helyet a különböző vulcani- 
kus jelenségek szerint majd Lydiában, majd Kilikiában, majd Syriá- 
ban, majd Siciliában vagy Italiában keresték. — Midőn Typliout az 
egyiptomi Set istennel azonosították (II. 144), akkor terjedt el a  
monda, hogy a Serbonis távéinál van elrejtve.



6. A görögök is körben nyílták bajukat, de mert a halántéknál nem 
nyestek úgy le, a hajkör náluk szélesebb volt, m int az araboknál, 
a kik alatt itt a sinai félszigeten és a syriai pusztákon lakó ismaelita 
törzsek (midianiták, edomiták stb.) értendők.

7. Orotalt =  öratli-él =  ignis dei, a ki különféle módon, vilá
gosságban, tűzben, lángban nyilatkozik. — Alilat a fény istennője 
fénylő csillag (Venus).

8. Korys nevű folyam, mely a Vörös (vagyis a mai arab) ten
gerbe folynék, nincs és nem is volt. Az egész történet tehát mese, 
történeti alap nélkül.

9. Manetho is azt mondja, hogy Amasis 44 évig uralkodott (570— 
520. Kr. e.).

10. Az egyiptomi arabok ma is csodát kiáltanak, ha esik, bár e 
jelenség felső-Egyiptomban nem olyan ritka jelenség. Újabb utazók 
gyakran emlékeznek meg rövid permetezésekről.

11. Achaimenes Dareiosnak és Atossának a fia, tehát Xerxesnek 
édes testvére volt (1. VII. 97.); Inaros lázadásának kitöréséig, tehát 
Kr. e. 400-ig Egyiptom satrapája volt ; ekkor azonban megöletett.

12. Inaros lázadása Kr. e. 460-tól 455-ig tartott (L. Thukyd. I. 
104). Valószínűleg szövetkezett a trónra vágyó Amyrtaiossal, s vele 
meg a Kyprosból jövő athéniekkel együtt megverte Achaimenest Papre- 
mis városánál. Midőn azonban Megabyzos a szövetségeseket legyőzte, 
úgyszintén Prosopitis szigeténél az athéni hajóhadnak is föléje kere
kedett, Inaros fogolyként Perzsiába került és keresztre feszíttetett. 
Mindazonáltal Amyrtaios a Delta mocsarai közt tovább uralkodott és 
449-ben újra egy athéni hajóhadat hívott segítségül. Mi m ár nem 
tudjuk, hogy végződött sora; de nem szabad összetéveszteni a XXVIII. 
dynastiához tartozó Amyrtaiossal, a ki Kr. e. 405—400 között sike
resen védelmezte Egyiptomot Artaxerxes Mnemon ellen.

13· Perzsa és egyiptomi felfogás szerint a holttest meggyalázása 
még nem volt szentségtörés ; de elégetését a Zendavesta gonosztett
nek, elkövetőjét pedig tisztátlannak és bűnösnek nyilvánítja.

14. Az ammoniusokról 1. IV. 181. — Herodotos nyugati és keleti 
vagyis libyai és ázsiai aithiopiaiakat különböztet meg. A kik Libya 
déli részén, úgy az egyenlítő körül laknak, azok közt sok törzs van, 
s közös jellegük a fekete bőr ; így a nomád aithiopiaiak aNilus felső 
völgyében laknak, tőlük délre az egyiptomizáltak (II. 29.),a Nílustól 
nyugatra a kistermermetű négerek ; a félig mvthikus, lígynevezett 
hosszuéletű aithiopiaiak lakhelye tehát a tengerpart. Viszonyaikról 
Herodotos nem adhatott világos fogalmat.
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15. A napnak asztala a görögöknél ép úgy közmondásossá vált 
valamely értékes dologra, m int Kroisosnak vagy Gygesnek kincse. 
Már Homeros elviszi néha az isteneket a messzelakó aitliiopiaiak- 
lioz (II. I. 423 ; XXIII. 205 ; Od. I. 22) lakomára, a hol a nap jóté
kony hatása leginkább nyilatkozik. Herodotos e mythikus vonást 
már észszerüleg átalakítja és jámbor csalásnak tünteti föl.

16. A halevők a Vörös tenger partjain halászatból élő emberek 
voltak ; s ha Herodotos Elephantine városából említ ilyeneket, azt 
úgy kell érteni, hogy közülük többen mint bevándorlók laktak itt.

17. A perzsa hagyomány szerint Phoinikiát Kambyses hódította 
meg (III. 34); Xenophon (Kyr. I. 1. 4) és Polybios szerint (XVI. 
40) már Kyros.

18. Bizonyára nem a mi kristályunk, hanem talán valami átlát
szó porczelláu. Tudjuk, hogy Herodotos idejében a görögök az üve
get egyenértékűnek tartották az aranynyal, s így az eltemetésnek ily 
módja csodálatosnak ttint fel.

19. Ez a Thebaitól 6—7 napnyi távolságra eső Kliargeli-oázis 
lehetett, a hol egy Dareios által épített templomnak romjai láthatók. 
Különben az emlékek hét oázisról emlékeznek meg: 1. Du-hesmen 
(a nátron-hegység), alsó-Egyiptomtól nyugatra; 2. Uit, egy*kis oázis, 
az előbbitől délnyugatra; 3. Uit-mehit, az «északi oázis» (a mai El- 
Uah-El-Bahharieli) ; 4. Ta-n-ah (a tehenek vidéke), a mai Faraf- 
reh-oázis ; 5. Kenem vagy' Khargeli ( =  a külső oázis), a mai Ghá
náim ; 6. Testes (=  a belső), a mai Dakhel, az előbbitől nyugatra, s 
vele együtt közös nevük Uit-rís (=  déli oázis) ; 7. Sokhet-am =  
datolyapálma földje, a m ai Sivali, a hol Zeus Ammonnak temploma 
volt.

20. A samosiak még gyarmataikban is mindig tengeri kereske
dést űztek; érthetetlen tehát, miért telepedtek le oly messze a 
tengertől. A név maga m int törzsnév szintén ismeretlen ; Kr. e. a 
negyedik században Aischrionnak hívtak egy samosi jambusköltőt.

21. Perzsa ember istenkép nélkül fohászkodott égi urához (I. 131), 
ép azért furcsának, sőt hihetetlennek tűnhetett föl előtte a közönsé
ges borjúnak imádása.

22. Az Apis-borjakat a papok nagy ünnepséggel szokták volt a 
Serapeionban, azaz Osiris-Apis szentélyében eltemetni. Ide a Psali- 
szentélytől nyugatra egy sphinx-sétányon át vitt az út, mely utób
bit Strabon idejében m ár homok takarta. A borjakat földalatti üre
gekben értékes koporsókban állították föl, és Mariette, ki a spliinx- 
sétányt és a Serapeiont fölásatta, 64 ilyen sírt talált feliratokkal III.



Amenophis király idejében (Kr. e. 1500) kezdve egészen a Ptolernaeu- 
sok koráig, köztük egyet Kambyses idejéből, melyen a király nevé
nek fölemlítése a mellett bizonyít, hogy Herodotos perzsaellenes 
informatiók alapján írt, s hogy Kambyses vallásellenes őrjöngése csak 
az egyiptomiak phantasiájának szüleménye.

23. Tényleg Bardila. Bardes, Aischylosnál (Pers. 780) Mardos ; 
Ktesias Tanyoxarkesnek hívja, Xenophon Tanaoxaresnek.

24. Az" egész történet népies legenda lehetett, s a behistuui felirat 
tényleg bizonyítja, hogy Kambyses még egyiptomi hadmenete előtt 
megölette testvérét; sejteti ezt különben a 32. fejezet is. — A Vörös 
tenger itt, mint Herodotosnól mindenütt, a mai perzsa öböl.

25. Ezen legfelső államtanács hét tagból állott. L. Esther könyve 
I. 14 ; Xenoph. Anab. I. 6.

26. T. i. Atossát, a ki egymásután Kambysesnek, ál-Smerdisnek 
-és Dareiosnak felesége volt (c. 68. 88, 133) ; egy harmadik nőtestvére 
Artystone (c. 88).

27. Szent betegség-en az epilepsiát kell érteni, m ert a népek 
valószínűleg isteni büntetésnek ta: tották.

28. A Pataikosok az egyiptomi Ptah (plioinikiai : Patakli) isten
nek fiai, a kiket kis törpék alakjában ábrázoltak ; valószínűleg a 
kabeirus istenekkel azonosították.

29. Ugyanezt a barbár szokást követték Herodotos szerint a 
massageták (I. 126), az issedonok (IV. 26) és az indus padaiusok 
(III. 99).

30. Pindaros e költeménye elveszett, de Platon (Gorgias 484. b) 
is utal reá, midőn a természet törvényéről beszél, s Boekh e pinda- 
rikus helyet a következőkép reconstruálta :

ΡίΛρος ó πάντων βασιλεύς 
ένατων τε και αθανάτων 
άγει δίκαιων το βιαιότατον 
υπέρτατα χεφί * τεκααίροααι 
εργοισιν 'Ηοακλεος · επε'ι Γηρυόνα βόας 
Κυκλωπίων επ'ι προ-θΰρων Εύρυσ^εος 
άναιτητας τε κα\ άπριάτας ή'λασεν.

Értelme : a törvény, mely emberek és istenek fölött uralkodik, ha 
talmas kezével igazságossá teszi az erőszakot. Tanúskodnak erről He
rakles munkái ; mert ő Geiyon ökreit sem pénzért sem jó szóért 
nem hajtotta Eurystheus kyklopsi palotájához.

31. Polykrates valószínűleg előkelő családból származott, s bőke-
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hűsége által szerzett párthíveket. Államcsínyét egy Hera-ünnepen 
követte el, midőn az áldozás alatt a polgárok letették fegyverüket, m ire 
Polykrates testvérei, Syloson és Pantagnotos, lekonczolták őket; maga 
pedig a várost szállotta meg. Ez valószínűleg Kr. e. 532-ben történt. 
Polykrates Samoson nagyon áldásossá tette uralm át : a tudományok 
és művészetek buzgó pártfogója volt; Anakreon és Ibykos költők, 
valamint Demokedes, a híres orvos, udvarában éltek ; nyilvános könyv
tárt alapított. A híres Heraion, a királyi palota, a nagy alagút egy 
hegyen át (c. 60), és még sok más az ő alkotásai valának.

32. Az istenek irigysége nem Amasisnak az elve, hanem Herodo- 
tosé ; az egésznek görög íze van. L. I. 32, VII. 10 stb.

33. L. I. 51, és az első könyv 36. jegyzetét.
34. A földbirtokos polgári osztály volt ez (γεωμό&οι) s ennek a 

kezéből ragadta ki a hatalm at Polykrates.
35. A kis Karpathos sziget (ma Scarpanto) Rhodos és Kréta 

között fekszik, abban a tengerszorosban, mely a földközi tenger dél
keleti medenczéjét az aigaiosi tengerrel köti össze. A szigetet kör
nyező tengerrészt karpathosi tengernek is nevezték.

36. A kormányzókon az ephorok értendők ; ők vezették a kül- 
ügyeket, ők fogadták tehá* a külföldi kiíveteket (1. IX. 7). Voltak 
azonban esetek, midőn e követek az egész spártai néphez is szóltak 
(L. I. 152; Tkuk. I. 90), valószínűleg akkor, ha az ephorok nem 
merték elvállalni a felelősséget teendő intézkedéseikért.

37. L. I. 70.
38. L. II. 182.
39. «Egy emberkorral» azaz körülbelül 30 évvel előbb. A spár

taiak a vegyitőedényt akkor küldték Kroisosnak, midőn a jóslat intel
mére segítségüket kérte (I. 70), tehát Kr. e. az 556. év után ; Poly
krates ellen indított hadmenetük ß szerint Kr. e. 525 körül történt; 
ugyanekkor foglalták el a perzsák Polykrates segedelmével Egyipto
mot. De ezen chronologiai adatnak ellentmord az alant jelzett ese
mény, hogy ugyanekkor ' küldötte volna Polykrates a fiúkat Alyattes- 
hez. Mert Alyattes már 560-ban, Periandros pedig (uralkodása évei 
625—584) még előbb meghalt. Plutarclios (Mór. 860) egy emberkor 
helyett hárm at vesz föl, de ez meg azzal az adattal ellenkezik, 
hogy ugyanekkor rabolták volna el a vegyítőedényt. Herodotos kút
fő rrása a régi görög történetre nézve főleg a szájhagyomány, s ennek 
tulajdonítandó e chronologiai zavar.

40. Plutarclios (Mór. 860) és Plinius (Nat. Hist. IX. 25) szerint
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nem aamosiak, hanem knidosiak mentették meg a fiúkat és vitték 
vissza Kerkyrába.

41. Más források szerint Periandros nejének Lysidike volt a 
neve, anyósa pedig Eristlieneía, Arkadia királyának, II. ArÍRtokrates- 
nek leánya.

42. Aristoteles (Pol. V. 12.) szerint nem is ő lett atyja utóda, 
hanem Psammetichos, Gordias fia, Periandros unokaöcscse.

43. A régi városrész és a fellegvár az Ampelos hegy hátán terült 
el, az újabh rész a hegy tövétől a tengerig eső síkon, míg a külváros 
délnyugatra a tenger mentében húzódott az Imbrasos folyóig és 
azon mocsaras lapályig, a hol a  híres Heraion állott.

44. Pitane Spártának egy önálló városnegyede volt ; Spárta t. i. 
négy községből alakúit : Pitane, Limnai, Messa és Kynosura.

45. Pausanias (X. 11, 2) látta a kincstárt, de a bánya megszűnt, 
mert elborította a tenger, midőn a siphnosiak fukarságból a Delphit 
megillető adót nem akarták tovább fizetni. A régi bányában az ása
tások réznek és vasnak a nyomára akadtak, ólmot is találtak a 
szigeten.

46. Kydonia Krétának a sziget északnyugati partján épült gyar
mata ; Diktyne Artemisnek egyik jelzője s jelentése összefügg a δίχτυς 
szóval (— vadászháló).

47. Az alagút hossza 1260 méter, 1882-ben sikerült fölfedezni. 
Ilyen alagutat sokat építettek Görögországban a víznek levezetésére.

48. T. i. a Heraion. L. a 43. jegyzetet és az I. könyv 36. jegy
zetét.

49. A Dareios által fölállított beliistuni fölirat is szól a mágus
lázadásról; ő az ál-Smerdist Gaumatansk. nevezi, ak i Pisiyauvada vidé
kéről, az Arakadris hegye alól indult ki hadával. — Ktesias és Justi
nus is megemlékeznek e lázadásról, de előadásuk nagyon eltér a fel
iratétól és Herodotosétól.

50. A behistuni felirat szintén öngyilkosnak mondja Kambysest. 
A tett színhelye valószínűleg a Phoinikiából Damaskuson át Syriába 
vezető úton volt; Josephos szerint Kambyses Damaskusban halt meg.

51. Manetho szerint Kambyses 10 évig uralkodott, azonban vele 
szemben mégis Herodotosnak van igaza ; mert Kyros uralkodása évei : 
558—529, Dareiosé: 521—-485, Kambysesé tehát 529—522.

52. Otanes tagja volt az uralkodó achaimenida családnak, Kyros- 
nak sógora, Kambysesnek nagybátyja és apósa.

53. A meghalt királynak háremét m int királyi birtokot az utód 
örökölte, így később Dareios is (c. 88).



48«

54. A behistuni felirat szerint az ál-Smerdist nem Otanee terve, 
hanem Dareios buktatta meg. — Gobryas Mardoniosnak atyja (VI- 
43), Dareios sógora és apósa.

55. A behistuni felirat a következőkép nevezi meg Dareios szövet
ségeseit : 1. Vidaframá. Vayaspára fia, 2. Utána, Thukhra fia, 3. Gau- 
baruva, Marduniya (Mardonios) fia, 4. Vidarna, Bagábigna fia, 5. Bagá- 
bukhsa, Dáduhya fia, és 6. Ardumanis, Yahuka fia.

5«. Hystaspes az achaimenidák ifjabb ágának a feje, s úgy lát
szik, m ár Kyros Perzsia satrapájává nevezte ki (I. 209). Legidősebb 
fia Ivr. e. 521-ben körül-beliil28 éves volt Herodotos szerint; Ktesias sze
rint azonban 72 évet élt, s mivel 585-ben halt meg, 521-ben már 
36 éves volt. Az öregebb acliaimenida ág kihalta után Hystaspes lett 
volna a törvényes örökös, de ő valószínűleg fia javára leköszönt.

57. I. 13S szerint a perzsák nagy bűnnek tartották a hazugságot. 
A behistuni felirat is igy nyila.’-.ozik. Dareios casuistikájában tehát 
görög sophista szellem nyilvánul.

58. A tények csodálatos összetalálkozása Herodotos phantasiájában 
fogamzott meg; tényleg három hagyomány maradt a mágus leálczá- 
zásáról ; az egyik szerint Dareios, a másik szerint Otanes, a harm a
dik szerint l ’rexaspes érdeme volt ; Herodotos mind a három hagyo
mányt összeolvasó otta.

59. Sext. Emp. szerint (adv. Ehet. 33) a perzsa főnemesek a 
király halála után rendesen öt napig kormányfő nélkül voltak.

60. Úgy látszik, hogy Herodotos művének ezt a részét már előbb 
közzé tette, s hogy nagyon skeptikus fogadtatásra talált. Innen 
a nyomatékos biztosítás, hogy a tanácskozást valóban megtartották. 
Meg kell ugyan engednünk, hogy úgy, a miként Herodotos azt a  
tanácskozást leírja, az nem történhetett meg, mert egészen görög 
mezbe van öltöztetve. Másrészt azonban jogosulatlan Herodotos állí
tásának igazságát, m int kétségtelenül tisztességes és értelmes forrásét, 
egyáltalán tagadni. Gobineau (Histoire des Perses I. 583 sk.) helye
sen utal arra, hogy az iráni nemesek feudális aristokratiát alkot
tak ; voltak kiváltságaik, melyek bizonyos függetlenséget biztosítottak 
számukra ; s egy olyan tyrannusnak halála után, a minő Kambyses 
volt, nagyon valószínű, hogy a főurak a kormány formáról is tanács
koztak.

61. Dareios beszéde leginkább magán viseli a görög jelleget. 
Az út u. i ,  a mely az oligarchiából tyrannisra vezet, csakis görög 
viszonyoknak felel meg. Athénben és Megarában pl. Peisistratos és 
Theagenes csak a Dareios által előadott módon lettek tyrannusokká.
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Az pedig, hogy a féktelenkedő tömeg uralma rosszaknak szövetségét 
idézi elő, mely mindaddig garázdálkodik, míg egy kiváló ember 
meg nem buktatja, a ki ezáltal csakhamar tyrannusként tűnik fel: 
ép azt a lieyzetet festi, melyet Herodotos Athénben látott. Mert 
könnyű kitalálni, hogy a rosszak szövetsége alatt Kleon és a többi 
demagógok vannak értve; az akiváló ember pedig, a ki ezeket meg
buktatja és a ki ezáltal oly nagy lesz a nép szemében, nem más 
m int Perikies, a kit ellenségei igazán azzal vádoltak, hogy tyrannus 
akar lenni.

02. Otanes különleges helyzetét elősegítette az is, hogy leánya, 
Phaidime, Kambysesnek, majd Dareiosnak volt felesége ; családjáét pe
dig az, hogy unokája, Amestris, ismét Xerxesnek volt a neje.

63. Kétségtelen, hogy itt népies legendával van dolgunk. Menny
dörgés és villám a mythosokban az ég szavát és akaratát jelöl i; 
szintúgy a lónak, m int a napisten (Mithra) szent állatjának nyerítése 
augurium gyanánt szerepel.

64. Oibares perzsa nyelven Ubara, mely szót Nikol. Damask. 
áyaSáYVcXos-nak fordít. Cselére Dareiosuak bizonyára nem volt szük
sége, mert törvényes örökös volt.

65. Dareios korántsem vette át békésen a birodalmat. A behis- 
tuni feliratban maga sorolja fel, mennyi lázadást kellett levernie, 
melyeknek élén hatalmas emberek állottak.

66. I tt azok az arabok vannak értve, a kik m int vándor ismae- 
liták a Sinai félszigettől kezdve Mesopotamia déli részéig laktak.

67. Atossáról 1. c. 23. Fiai voltak : Xerxes, Masistes (VII. 82), 
Achaimenes (VII. 97) és Hystaspes (VII. 04). Artystone fiai: Arsa- 
mes és Gobryas (VII. 69, 72).

68. T. i. Phaidyme, kiről a 68. fej. szólt.
69. Dareios károm feliratban kétfélekép sorolja fel birodalmának 

tartományait, mert mindegyik más-más időben állíttatott fel. A behis- 
tuni felirat 23-at sorol fel, szintannyit a persepolisi, míg sírirata 
Nakhs-i Eustamban 29-et. A Herodotos által közölt felosztásnak alapja 
nem annyira a közigazgatás, m int inkább az adó, bár valószínű, hogy 
minden adójárásnak külön satrapája volt.

70. Az euboiai ezüst talentum értéke 2500 arany forint, míg a 
babyloni sokkal értékesebb, körülbelül 2920 arany forint.

71. Az első adójáráshoz tartozott tehát Kis-Azsiának nyugati és 
déli partvidéke, középpontja Ionia, azért ión járásnak is nevezték. 
A satrapa székhelye majd Magnesia a Maiandros mellett, majd az 
scoi Kyme (1. c. 122 és VII. 194). Az ázsiai magnesiaiaktól (1. I.
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161) megkülönböztetendők az európaiak, a kik Thessalia keleti részén 
laktak.

72. A második járás központja Lydia, székhelye Sardis. A lato- 
niaiakról és kabalisiakról 1. VII. 77. — A liytennisiek egy pisidiai 
hegyi városnak lakói voltak.

73. A harmadik járás központja Phrygia, székhelye Daskyleion. 
A hellespontosiak itt az ázsiai parton letelepedett dórok és iónok. 
A syriaiakról 1. I. 72.

74. Posideion városa az Orontes torkolatától délre feküdt, s való
színűleg Kilikia régi határvárosa volt (később u. i. Kilikia kisebb 
lett) Phoinikiával szemben. Alapítója, Amphilochos, a híres jós, ki a 
trójai háború után vetődött ide.

75. A hetedik járás népei közül a gandariusok a mai Kandahar 
vidékén laktak, a többiek velők bizonyára határosak.

76. Susa Kissiának fővárosa; maga a tartomány egykor hata
lomra nézve vetekedett Médiával és Babylonnal. L. V. 49.

77. A parikaniusokról nincs biztos tudomásunk, valószínűleg Mé
diával határos nép volt. — Az orthokorybantiusok etymologiája nem 
biztos ; némelyek azt hiszik, hogy' a szó jelentése : azok, a kik fenn 
hordják a tiarát ; Eawlinson összekapcsolja a szó elejét a zend 
eredhica-val (;= magas), Jaquet pedig a szó végét a zend gerewanto-val 
( = lakos), és így' jelentése «hegyi lakó» volna.

78. A kaspiusok a Kyros (ma Kur) és Araxes között laktak ; a 
pausikf k valószínűleg a khorasmiusok szomszédai voltak. A panti- 
natusokról és dareitákról semmit sem tudunk.

79. Baktria egyik legkiválóbb tartománya volt a perzsáknak, 
fővárosa Baktra (ma Beleli) az Oxus mellett feküdt. — Aigle népe a 
Jaxartes mellett lakhatott.

80. Paktyika itt nem az Indus felső folyása mellett elterülő ta r
tomány, melyet Herodotos többször is említ (c. 102, IV. 44, VII. 85), 
hanem az iráni fensík keleti hegyvidéke. L. 90. jegyzet.

81. -A tizennegyedik járás népei az iráni fensík belsejében élő 
nomád törzsek valának. Herodotos (VII. 85) említi, hogy Xerxes 
hadseregében 8000 sagartius lovas volt. Az utiusok és mykusok Per
zsia és Karmania között laktak. Végre ehhez az adójáráshoz tartoztak 
a perzsa öböl szigetei is.

82. A sakák Baktriától északkeletre lakó kitűnő lovas vad nép 
voltak ; a XV. járásbeli kaspiusok megkülönböztetendők a XI. járás
beliektől. — A XVI. járásnak négy népe híres volt az ókorban, 
a parthusok Baktriától nyugatra, a chorasmiusok északnynyugatra az

4 8 8  j e g y z e t e k  a  h a r m a d ik  k ö n y v h ö z .
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Oxus és Arai tó között (ma Khwárizm), a sogdusok északra és az 
areiusok délnyugatra (a mai Hérát körül) laktak.

83. A parikaniusok Gedrosiában vagy Beludsisztánban laktak ; a 
ma is itt lakó braliüi törzs sötét színe indította a görög írókat arra, 
hogy ázsiai aithiopiaiaknak nevezzék őket. A perzsa háborúban az 
utiusokkal és mykusokkal egy csoportban liarczoltak (VII. 68).

84. A matienusok (1. I. 189) Media és az Araxes között laktak, 
a saspeirok (I. 104) Media és Kolchis között, azaz Georgia azon részé
ben, a hol ma Tiflis terül el. Az alarodiusok talán az Araratnak 
voltak lakói. — A XIX. járásnak négy népe közül a moschusok a 
Phasis eredeténél, nyugati Koldusban laktak, a többi három a fekete 
tenger mentében a Phasis és Thermodon között.

85. Indusok alatt Herodotos az Industól keletre lakó népeket 
érti. Hogy azonban meddig terjedt itt ki Dareios hatalma, nem 
mondhatja meg, mert magának sem volt biztos fogahna Indiáról, a 
melyen túl egy óriási homoksivatagot képzel (c. 98. 10G; TV. 40).

86. Herodotos, m int tudjuk, nem volt pontos matliematikus, de 
különben is valószínű, hogy itt a szöveg (a m int az számoknál egy
általán nagyon lehetséges) el van rontva. Ha összefoglaljuk Herodotos 
számadatait: az első 19 járás 7680 babyloni talentumot, azaz 8960 
euboiai talentumot, a 20-dik 4680-at, tehát összesen 13640 euboiai 
talentumot fizetett, nem pedig 14560-at. 13640 talentum a mi pénz
értékünk szerint 34.100,000 arany forint.

87. Dareios óriási jövedelmét kincstárakban őrizte, ilyenek vol
tak minden satrapiában, a legnagyobbak Susában, Agbatanában és 
Persepolisban.

88. L. H. 146, és a második könyv 199. jegyzetét.
89. E téves felfogást már Aristoteles (de gen. anim. II. 2) kiiga

zítja.
90. Ez a Paktyika (megkiilönböztetendő a 93. fejezetben említett 

hasonnevű tartománytól) Afghanistan északkeleti része, és lakosai ma 
is pakhtum-oknak hívják magukat. Kaspatyrost Hekataios (Fr. 179) 
helyesebben Kaspapyrosnak mondja, s ez a mai Kabul régi neve, 
Kaspapuras =  a kaspiusok városa. Innen indult Skylax indusi útjára 
(IV. 44).

91. Wilson azt gyanítja, hogy e néphit abból a körülményből 
ered, hogy a Kis-Tibetben gyűjtött arahyat közönségesen pi}álika-nak 
hívták, jelentése: «hangya-arany», s s ^ ^ S fe k , hogy a hangyák tú r
ják fel, mikor lakásukat készítik. Arrianos szerint (Indic. 15) Near- 
chos, Nagy Sándor hadvezére, látta is ezen óriás-hangyáknak a bő
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rét, csakhogy ez a Tibetben előforduló mormotának a bőre lehetett, 
a perzsa királyok számára foghattak is ilyen állatokat; de az már a 
nép phantasiája, hogy ezen állatok üldözik az embereket. L. különben 
Lassen : Indische Altertümer I. 849—850.

92. Különös, hogy itt az indusokat e rege tevéken utaztatja, 
mert ez az állat itt nem fordul elő ; Xerxes hadseregében csak az 
araboknak vannak tevéik, az indusoknak lovaik és vadszamaraik 
(VII. 86). A következő fejezetben a tevének hibás leírását már Ari
stoteles megrója (hist. anim. II. 1).

93. «A piaezról előszóinak# görög kifejezés, jelenti pedig a déli 
11— 12 óra közötti időt, a midőn t. i. a görögök a hőség miatt a 
piaczi összejövete'ekből haza mentek.

94. A storaxból nyert gummi elégetve nagyon tisztítja a levegőt, 
még ma is nő Syriában és a vele szomszédos vidékeken.

95. A kasia nem más m int a Laurus cassia, a kinamonmn a 
Ceylon szigetén termő Lauras cinnamonum ; a ledanum pedig a 
Kypros és Kreta szigetén termő Cistus creticus vei ladaniferus.

96. Eridanos tisztán mythikus folyam, melyet hiábavaló dolog a 
Póval, Rhoneval, Rajnával vagy a Visztulával azonosítani, s igaza van 
Strabonnak, midőn azt mondja, hogy az seholsem létezik.

97. A borostyánt a balti tenger partjairól a phoinikiaiak hoztál 
először irgalom ba. Az ónt pedig bizonyára az Angolországtól délnyu
gatra feLvő kis Skilly-szigetekről hozták.

98. Ez az Akes folyam ép oly mesés, m int az Eridanos, mert í 
fölemlített népek messze esnek egymástól (1. c. 93) ; s itt Herodoto: 
csak a perzsa király hatalmával kérkedő tolmácsnak a befolyása alatt áll 
Az említett népek által lakott vidék ép az Oxus, Hilmend, Amu 
Murghab és Heri-rud folyóknak csatornázásától nyeri bő termékeny 
ségét. Lehet azonban, hogy a Heri-rud csatornáinak használatán 
kivetett vízadó szolgált e mesének alapjául.

99. Ugyanily érveket hangoztat Antigone is Sophokles tragédiája 
bán (Q05—912), melyek Csiky fordításában így hangzanak :

Volnék anya, ki elhunyt magzatot sirat,
Vagy volnék hitves s látnám férjem hamvait :
A törvény ellen nem lázadtam volna fel.
S miért tevém most, mit nem tennék máskoron? 
Az elhunyt férj helyett találnék másikat,
Szülnék más gyermeket, ha egyik elveszett ;
De más testvért nem kaphatok soha,
Ha már apám, anyám Hadeshez költözött.
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Bizonyára a történetíró hatása ismerszik itt meg, melyet a költőre 
tett.

100. Sardis itt Lydia helyett áll, a székhely sokszor az egész 
satrapiát jelöli.

101. Anakreon Folykrates haláláig Samos szigetén tartózkodott. 
5 2 2 -ben Hipparchos meghívására Athénbe költözött.

102. E syrakusíei tyrannnsok Gelon és Hieron (484—467), a kik 
rendkívül fényes udvart tartottak, művészetet és tudományt pár
toltak, s udvarukban huzamosabb ideig olyan férfiak tartózkodtak, 
mint Aischylos, Pindaros, Simonides, Bakchylides.

103. Aristopliilides bizonyára a spártai Phalanthosnak, Tarentum 
megalapítójának egyik utóda. Maga a város később demokratikus 
alkotmányt kapott.

104. Sylosonnak Dareiossal való egyiptomi kalandja ismét csak 
legenda, m ert Dareios aligha volt Kambysessel Egyiptomban, legalább a 
behistuni felirat nem említi, azután m int achaimenida bizonyára 
«nagy tekintélyben» állott.

105. Később a perzsák Lykaretosra bízták Lemnos szigetének ural
mát (V. 27).

106. Herodotos a Dareios uralkodása alatt történt dolgokat aligha 
beszéli el chronologiai rendben ; így Babylon ostromát úgy tünteti 
fel, m intha az csak Samos elfoglalása után következnék. Azonban 
Babylon még a Dareios trónraléptekor kitört zavarok alatt föllázadt 
521-ben Kr. e., hogy függetlenségét kivívja.

107. A behistuni feliratban részletesen elbeszéli Dareios az ost
romot : az ál-Smerdis megölése után egy Attirici nevű ember szövet
kezve Xaditabira- vai, a ki magát Nabukadressarnak, Nabunita fiának 
mondotta, föllázította Babylont ; de Dareios megölte Atrinát, Nadita- 
birát pedig több csatában legyőzvén, bevette Babylont.

108. Ktesias szerint (Excerp. Pers. 22.) Babylon nem Dareios, 
J  hanem Xerxes alatt lázadt föl, és nem Zopyros, hanem fia, Me-

: gabyzos, foglalta el a várost, bosszút állván rajta, hogy megölték 
I atyját, a ki Babylon satrapája vaia. Az öncsonkítás igen sok keleti 
I legendában előfordul, s Zopyros cselét" szintén ilyen mytliosnak tart- 

i'j hatjuk.
109. Babylonnak Herodotos szerint (I. 179.) száz kapuja volt; 

itt öt van fölemlítve. A Semiramis kapuja valószínűleg a régi nyu
gati városrészben volt, a ninosi kapú Xiniveh felé északra nézett, a 
chaldaiusi kapu délre, a belisi kapu délnyugatra volt, közel Belos temp
lomához; végre a kissiai kapu keletre nézhetett, a kissiai hegyek felé.



110. Először Kyros foglalta el (I. 191). Később Babylon újra 
fellázadt Dareios ellen egy Arakhu nevű ember vezérlete alatt, a ki 
szintén Nabukadressarnak. adta ki magát. Dareios bizonyára csak 
részben bontatta le a város falát, mert Herodotos (I. 179, 181) még 
látta és leírta.

111. L. Tkuk. I. 109. Megabyzos Xerxesnek veje volt, Egyip
tomnál megverte az athéni hajóhadat és elfoglalta Egyiptomot.

112. Ez Ktesias adatai szerint 425-ben történt. Zopyros egy athéni 
hajóhad élén a kauniusok ellen vonult, de itt megölték. Herodotos 
Zopyrosnek Perzsiából Athénbe szökését csak művének revisiója 
alkalmából szőhette be, ha ugyan nem más kéz toldotta be az ő 
ha 41a után.
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A F ra n k i h l- T árs illa t kiadásában Budapesten megjelent:

A ris to te le s  p o é tik  á ja .  Görögből fordította, bevezetéssel és magyarázó 
jegyzetekkel ellátta (ír. Geréb J ózsef. (Oá '. 287) 30 kr.

C ajus V a le r iu s  C a tu llu s Versei. Ford. Csengeri J ános. (O F . 105) 30 kr. 
QU. H o r a tiu s  F la c c u s . A  k ö lté s ze trő l.  Levél a Pisóklioz. Fordította 

Czuczor Gergely. (OÁ\  37) 20 kr.
S o p h o k le s  tra g o e d iá i.  Fordította Csiky Gergely. Kiadta a Kisfaludy - 

társaság. Fűzve 4 frt. Félbőrkötésben 5 frt.
F in á ly  H e n r ik  «Ir. A  l a t i »  n ye lv  s z ó tá r a .  A kútfőkből a legjobb 

és legújabb szótárirodalomra támaszkodva 10 frt.
Félbőrkötésben 11 frt.

F rary  R ez ső . A  la t i t i  n ye lv  kérdése . Franeziából ford. dr. F erenczy 
J ózsef és dr. Varga Bálint. 1 frt 50 kr.

S árfty  A la d á r . A  c la ss icu so k  r h e to r ik á ja  1 írt.
S c h ill S. G örög ré g isé g e k  és a  g ö rö g  m ű v é sze t tö r té n e te  1 frt 40 kr. 
— G örög iro d a lo m tö r té n e t  1 frt 40 kr.
D o m a n o v sz k y  E. A  re n a is sa tic e k o r i b ö 'c sésze t tö r tén e te  4 frt. 
M ill J á n o s  S tu a rt. A  d e d u c tiv  és in d u c tiv  lo g ik a  ren dszere . 

Mint a megösmerés elveinek és a tudományos kutatás módszerének 
előadása. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából fordította 
Szász Béla. Három kötet 9 frt.

F ilo zó fia i í r ó k  T ára. A Magyar Tud. Akadémia támogatásával szer
kesztik Alexander Bernát és Bánóczi J ózsef. Eddig 9 füzet :

I. füzet. :D escartes . Ford. és m agyarázatokkal ellátta  Alexander 
B ernát 1 fr t 20 kr.

II. füzet. S ch open h au er. Fordította és m agyarázatokkal ellátta 
Bánóczi J ózsef 1 frt.

III. füzet. F a m e . Vizsgálódás az emberi értelemről. Fordította és
magyarázatokkal ellátta Alexander Bernát 1 frt 20 kr.

IV. füzet, ‘F a ìn e . Francziaország klasszikus filozófusai a X I X .  szá
zadban. Ford. P éterffy J enő 1 frt. 40 kr.

V. füzet. A  X I X . s z á z a d  p e s s z im iz m u s a  (Schopenhauer és
Hartmann ). Irta  Alexander Bernát 1 frt.

VI. füzet. F r d é ly i  .Iános. A bölcsészet Magyarországon 80 kr.
VII. füzet. H a  con . A  noram organum első része. Ford. és magya

rázatokkal ellátta Balogh Ármin 80 kr.
VIII. füzet. F a n t  Prolegomenái minden leendő metafizikához, mely 

tudományként fog  szerepelhetni. Fordította és bevezetéssel ellátta 
Alexander Bernát 1 frt.

IX. füzet. F a n t  .7. A tiszta ész kritikája  4 frt.



GÖRÖG ÉS LATIN REMEKÍRÓK.
Kiadja a m. tud. Akadémiának classica-philologiai bizottsága.

A N  A K i í E O N .
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. 

Ára fűzve 1 frt 60 kr. — Görögül és magyarul. Ara fűzve 2 frt.

A  F r a n k i  t n - T á rs  a la t  k i a d á s á b a n  B u d a p e s t e n  m e g j e l e n t  :

C I C E R O  A  K Ö T E L E S S É G E K R Ő L .
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János.

Ara fűzve 7 fr t — Latinul és magyarul. Ara fűzve 1 frt 60 kr.

G A IU S  RÓ M A I J O G I  IN S T IT U T IÓ IN A K
N É G Y  K Ö N Y V E .

Magyarra fordította s jegyzetekkel kísérte Dr. Bozóky Alajos.
Ára fűzve 2 frt. — Latínul és magyarul. Ára fűzve 3 frt

T H U K Y D I D E S .
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Zsoldos Benő.

I. kötet. I., Π. és ΙΠ. könyv . . .  1 frt 40 kr. Görögül és magyarul 2 frt 40 ké
Π. kötet. IV. és V. könyv . . .  — frt 80 kr. Görögül és magyarul l f r t 4 0 k r

ΓΠ kötet. VI., VII. és VIII. könyv 1 frt — kr. Görögül és magyarul 2 frt — kijj
Mind a bárom kötet egy kötetbe fűzve magyarul. Iskola kiadás 2 frt 40 kr;

PUBLIUS VERGILIUS MARO AENEISE.
Fordította és jegyzetekkel kísérte Bevezetéssel ellátta

Dr. Barna Ignácz. Dr. Némethy Géza.
Ára fűzve 2 frt. — Latinul es magyarul. Ara fűzve 3 frt.

P L A T O N  T H E A I T E T O S A .
Fordította, bevezetéssel ‘•s jegyzetekkel ellátta Simon József Sándor.

Ára fűzve 60 kr. — Görögül és magyarul 7 frt 20 kr.

GÖBÖG ANTHOLOGIABELI EPIGBAMMAK.
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. 

Ára fűzve 7 frt. — Görögül és magyarul 2 frt

CATO B Ö L C S  M O N D Á S A I.
Szövegét megállapította, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 

Dr. Némethy Géza.
Ára fűzve 40 kr. — Latinul és magyarul 60 kr.
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