
GÖRÖG· ÉS LATÍN REMEKÍRÓK.
KIADJA A M. TŰD. AKADÉMIÁNAK CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA,

H E R O D O T O S
3 f /  '

TÖRTÉNETI KÖNYVEI.
■ (P '

GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL.

FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA

GERÉB JÓZSEF.

HARMADIK KÖTET.

VII—IX. KÖNYV.

BUDAPEST.
P R A N K L I N - T Á R S U L A T

MAGYAR ÍRO D . INTÉZET É8 KÖNYVNYOMDA.

1894.

Ára 2 írt 80 kr.









(  μ .  a c a d k m i a T \
V K Ö N Y V TA R A

A hetedik könyv tartalma.

Uj előkészületek Görögország ellen (1). Viszály a trónöröklés 
rendje fölött (2—3). Dareios halála, Xerxes trónralépte (4). Mardo- 
nios, az Aleuadák és Peisistratidák befolyása Xerxesre (5—6). Egyip
tom leigázása (7). Államtanács ; Xerxes, Mardonios és Artabanos be
széde (8—11). Xerxes ingadozása és álomlátása (12—13). Újabb álom
látás; a háború elhatározása (14—-18). Újabb álomlátás; nagyszabású 
előkészületek (19—21). Az Athos átvágása, raktárak (22—25). A liad- 
menet Sardisig; a lydiai Pythios gazdagsága (26—32). A Hellespon
tos áthidalása (33—36). A hadmenet Sardistól Abydosig; Pythios ké
relme és megbüntetése (37—39). A hadmenet rendje, Zeus kocsija, 
Xerxes kocsija (40—43). Hadi szemle Abydosban (44). Xerxes és Ar
tabanos beszélgetése (45—52). Xerxes beszéde a perzsákhoz ; átvonu
lás a hídon (53—56).

Hadmenet a Hellespontostól Doriskosig; a hadsereg megszámlá
lása (57—60): a) a gyalogság (61—83); b) a lovasság (84—88); c) a 
hajóhad (89—99). Xerxes hadi szemléje (100). Beszélgetése Demara- 
tossal (101—105). Maskames és Boges vitézségének megjutalmazása 
(106—107). Hadmenet Doriskostól Akanthosig; a hadsereg élelmezése 
(108—121). Hadmenet Akanthostól Therméig (122—126). Pihenés 
Thermében; kirándulás a Tempéhez (127— 130). Követek kiküldése; 
Talthybios haragja; Bulis és Sperthias (131—137).

Athén érdemei; két jóslat; a fabástya; Themistokles hajóhadat 
szervez (138—144). A görögök viszálykodásának kiegyenlítése: a,) ké
mek kiküldése Sardisba; Xerxes nagylelkűsége velők szemben (145— 
147) ; b) alkudozások Argossal (148—152); c) Gelon Syrakusaiban, 
trónrajutásának története (153— 156), alkudozásai a görög követekkel 
(157—162), Gelon követe Delphoiban (163—164), Gelon és Tlieron 
győzelme Amilkas fölött (165—167); d) a kerkyraiak kétszínű vi-
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selkedése (168); e) Kréta; Minos és a krétaiak régibb története 
(169—171).

A thessaliaiak ; a Tempe-szoros (172—174). A görög hajóhad 
Artemisionnál, a gyalogság Themopylainál ; jóslat, a szelekről (175— 
178). Első tengeri csata; a perzsa hajóhad Sepias mellett, a görög 
hajóhad Chalkisnál (179—183). A perzsa haderő átnézete (184— 187). 
Háromnapi vihar, a perzsák vesztesége (188—191). A görög hajóhad 
ismét Artemisionnál, a perzsa Aphetainál (192—195). Xerxes Thes- 
saliában és Achaiában ; az Athamasra és Phryxosra vonatkozó mythosz 
(196— 197). A vidék Thermopylai körül (198—201).

A görög hadsereg és Leonidas (202—207). Perzsa kémek ; Xer
xes és Demaratos beszélgetése (208—209). Kétnapi harcz a szo
ros nyugati részén (210—212). Ephialtes árulása; a perzsák kerülő 
útja (213—218). A görög szövetséges csapatok elbocsátása; utolsó 
küzdelem (219—225). Egyes hőstettek; feliratok (226—228). A szöke
vények megbüntetése; a thebaibeliek árulása (229—233). Xerxes ta
nácskozása Demaratossal és Achaimenessel (234—237). Bút bánásmód 
Leonidas holttestével (238). Demaratos titkos izenete Spártába (239).

A nyolczadik könyv tartalma,

A görög hajóhad Artemisionnál; viszály a fővezérlet miatt; The- 
mistokles megvesztegetése az euboiaiak által (1—5). A perzsa hajó
had Euboia körül; Skyllias, a búvár (6—9). Első csata Artemision
nál; vihar, mely a perzsa hajóhadat tönkre teszi (10—14). Második 
csata Artemisionnál (15— 17). A görögök visszavonulása; az euboiaiak 
kára (18—21). Themistokles és az iónok (22). A perzsák Euboiá- 
ban (23).

A halottak szemléje Tliermopylainál (24—25). Az olympiai ün
nep ; a thessaliaiak és pliokisiak ellenségeskedései ; a perzsák Pho- 
kisban (20—33). Hadmenet Boiotiába; kiportyázás Delphoiba (34— 
39). Az athéniek kivándorlása (40—41). A görög hajóhad Salamisnál 
(42— 48). Görög hadi tanács; a perzsák betörése Attikába (4!)—51). 
Az athéni várhegy elfoglalása; a szent olajfa (52—55). A görög had
vezérek vitája ; Themistokles és Eurybiades ; a határozat, hogy ma
radnak (56—64). Csodajel Eleusis mellett (65).
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A perzsa hajóhad Phaleronnál ; hadi tanács és Artemisia be
széde (66—69). Az Isthmoson épített bástyafal; a peloponnesosi né
pek (70—73). A peloponnesosiak el akarnak hajózni Salamistól ; The- 
mistokles követsége Xerxesnél, ki a görög hajóhadat bekeríti (74—82). 
A salamul csata (83—-,96). Xerxes követe Susában ; a perzsa nép han
gulata (97^99). Mardonios és Artemisia tanácsa (100— 102). Az 
eunuch Hermotimos és bosszúja (103—106). A perzsa hajóhad mene
külése ; üldöztetése Androsig; görög hadi tanács; Themistokles má
sodik követsége Xerxesnél (107—110). Andros ostroma; a szigetek 
hadi adója (111—112). Xerxes visszavonulása (113— 120). A görögök 
zsákmánya; áldozati ajándékok (121—122). A vezérek kitüntetése; 
Themistokles Spártában (123—125).

A 480—479. év közötti tél. Artabazos elfoglalja Olynthost és Po-, 
tidaiát (126— 129). A 479. év tavasza. A perzsa hajóhad Samosnál, a 
görög Aiginánál. Leutychides és ősei; ión emberek a görögöket De 
losig vezetik (130— 132). Mardonios követe, Mys, a görög jóshelyeken 
(133—135). Alexandros követsége Athénben (136). A makedón királyi 
ház eredete (137—1391. Alexandros és a spártai követek beszéde 
Athénben (140—142). Az athéniek önérzetes feleletei (143—144).

A kilenczedik könyv tartalma.

Mardonios betörése Attikába ; békeajánlatok ; Lykidasnak és csa
ládjának megkövezése (1—5). A spártaiak késedelmezése ; a spártai 
sereg harczbavonulása (6—11). Az argosiak intelme; Mardonios vissza
vonulása Boiotiába (12—15). Lakoma Thebaiban; a phokisi sereg 
megpróbáltatása (16—18). A görögök Erythrai mellett; a perzsa lo
vasság támadása ; Masistios halála és meggyászolása ; a görögök a 
plataiai síkságra vonulnak (19—25). Az athéniek és tegeaiak vitája a 
hadi állás fölött (26—27). A két hadsereg csatarendje (28—32). A két 
tábor jóspapja; a görögöknél Tisamenos (33—35), a perzsáknál He- 
gesistratos (36—37). A perzsák a Kithairont elvágják a görögök elől; 
perzsa hadi tanács ; jóslatok (38— 13).

A makedón Alexandros intelme ; kísérlet a csatasor megváltoz
tatására; a görögök visszavonulása (44—51). A görög tábor centra-
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mának szökése; a lakedaimoni Amompharetos makacssága Pausa- 
niassal szemben (52—57). A plataiai csata : a j  a spártaiak és tegeaiak 
vitéz küzdelme (58—65) ; b)  Artabazos szökése, az athéniek győ
zelme, a többi görögök (66—69) ; c) a perzsa tábor elfoglalása ; egyes 
hőstettek (70—75). Pausanias és a kosi asszony ; a mantineaiak és 
elisiek ; PauSanias és az aiginai Lampon (76—79). Hadi zsákmány, 
fogadalmi ajándékok, sírok (80—85). Thebai Ostroma ; a médpártiak 
megbüntetése ; Artabazos csele és megmenekülése (86—89).

Samosi követek a görög hajóhadnál; Euenios jóspapnak csodás 
története (90—95). A mykalei csata (96—105). A görögök samosi ta
nácskozása (106). A perzsa vezérek perpatvara (107). Családi botrány 
a perzsa királyi házban (108—113). Sestos elfoglalása (114—118). 
A perzsa menekülők sorsa; Artayktes halála (119=120). Az athéniek 
hazatérése (121). Artembares tanácsa, Kyros válasza (122).



H E R O D O T O S

TÖRTÉNETI KÖNYVEI.

( GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL.)



Ή P Ο Δ 0 TOT
ΓΙΟΛΓΜΝΙΑ.

1 Έπεί δε άγγελίη άπίκετο περί τής μάχης της έν Μαρα- 
θ·ώνι γενομένης παρά βασιλέα Δαρεΐον τον Ύστάσπεος, καί 
πριν μεγάλως κεχαραγμένον τοϊσι Άθηναίοισι διά τήν ές Σάρδις 
έσβολήν, καί δή καί τότε πολλφ τε δεινότερα έποίεε καί μάλ
λον δρμητο στρατεύεσθαι επί τήν Ελλάδα, καί αυτίκα μέν 
έπηγγέλλετο πέμπων αγγέλους κατά πόλις έτοιμάζειν στρατιήν, 
πολλφ πλέω επιτάσσων έκάστοισι ή πρότερον παρέχειν, καί νέας 
τε καί ίππους καί σίτον καί πλοία, τούτων δέ περιαγγελλομένων 
ή Άσίη έδονέετο επί τρία Ιτέα, καταλεγομένων τε τών άριστων 
ώς επί τήν Ελλάδα [στρατευομένων] καί παρασκευαζομένων. 
τετάρτψ δέ ετει' Αιγύπτιοι ύπό Καμβύσεω δουλωθέντες άπέστη- 
σαν άπο ΙΙερσέων. ενθ·αύτα δή καί μάλλον δρμητο καί επ' άμ- 
φοτέρους στρατεύεσθαι.

2 Στελλομένου δέ Δαρείου έπ’ Αίγυπτον καί Αθήνας, τών 
παίδων αυτού στάσις έγένετο μεγάλη περί τής ήγεμονίης, ώς δει 
μ,ιν άποδέςαντα. βασιλέα κατά τον ΙΙερσέων νόμ-ον ουτω στρατεύ- 
εσθ·αι. ήσαν γάρ Δαρείφ καί πρότερον ή βασιλεύσαι.γεγονότες ΐρεΐς 
παΐθες εκ τής προτέρης γυναικός, Γοβρύεω θ·υγατρός, καί βασι- 
λεύσαντι έ£ Άτόσσης τής Κύρου ετεροι τέσσερες. τών μέν δή προ- 
τέρων έπρέσβευε Αρτοβαζάνης, τών δέ έπιγενομένων Ξέρξης. εόν- 
τες δέ μητρος ού τής αυτής έστασίαζον, δ μέν Αρτοβαζάνης κα- 
τότι κρεσβύτατός τε είη παντός τού γόνου καί δτι νομιζόμενον είή 
προς πάντων άνθ-ρώπων τον πρεσβύτατον τήν άρχί]ν εχειν, Ξέρςης 
δέ ώς Ατόσσης τε παίς είή τής Κύρου θ-υγατρος καί δτι Κύρος είή
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POLYMNIA.

Midőn a marathoni csatának híre Hystaspes fiának, Dareios 1 
királynak füleihez jutott, haragja, mely már azelőtt is forrt benne 
az athéniek ellen, hogy Sardisba betörtek, most hatalmasabban ki
tört és még inkább megérlelődött benne az a szándék, hogy hadat 
indít Görögország ellen. El is küldötte rögtön követeit szerteszét 
a városokba katonasorozás végett, valamennyire többet róva ki, 
mint a mennyit előbb állítottak volt ki, szintúgy hajókat, lovakat, 
eleséget és járóműveket.1) E parancs kihirdetése után Ázsiában há
rom éven át nagy sürgés-forgás uralkodott, mialatt a legkiválóbba
kat válogatták ki és készítették elő a görögországi hadmenetre. 
Negyedik évbena) a Kambyses által leigázott egyiptomiak elpártol
tak a perzsáktól ; mire azután még szilárdabb lett a szándéka, hogy 
mind a két népet megtámadja.

Mialatt Dareios Egyiptom és Athén ellen készülődött, fiai között 2 
nagy viszály támadt az uralom miatt, mert a királynak perzsa szo
kás szerint előbb ki kell nevezni utódát, s csak úgy vonulhat hadba. 
Dareiosnak ugyanis, mielőtt király lett volna, három fia szüle
tett előbbi feleségétől, Gobryas leányától ; uralma alatt pedig 
Kyros leányától, Atossától másik négy. Az előbbiek közül a leg
idősebb Artobazanes vaia, emez ifjabbak közül viszont Xerxes. 
Nem egy anyának lévén gyermekei, viszály tört ki közöttük ; Arto
bazanes magának követelte a trónt, mert az összes utódok közül ő 
volt a legöregebb ; már pedig az egész világon úgy tartják, hogy a 
legöregebbet illeti az uralom. Xerxes másrészről arra hivatko
zott, hogy ő Atossának, Kyros leányának a fia, s hogy Kyros volt
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3 ό κτησάμενος τοισι ΓΙέρσησι την έλευθερίην. Δαρείου δεοόκ άπο- 
δεικνυμένου κω γνώμην, έτύγχανε κατά τώυτό τόύτοισι καί Δημά- 
ρητος ό Αρίστωνος άναβεβηκώς ές Σοδσα, έ.στερημένος τε τής έν 
Σπάρτη βασιληίης καί φυγήν έπιβαλών έωυτφ εκ Λακεδαίμονος. 
οδτος ώνήρ πυθόμενος τών Δαρείου παίδων,τήν διαφορήν, έλθών, 
ώς ή φάτις μιν έχει, Ξέρξη συνεβούλευε λέγε tv προς tótat ελεγε 
επεσι, ώς αυτός μέν γένοιτο Δαρείφ ήδη βασιλεύοντι καί έ'χοντι 
το Περαέων κράτος, Αρτοβαζάνης δέ έτι ιδιώτη έόντι [Δαρείφ]* 
ο οκών ούτε οίκος ειη ούτε δίκαιον άλλον τινά το γέρας εχειν 
προ εωυτοδ * έπεί γε καί έν Σπάρτη εφη ό Δημάρητος υποτι
θέμενος ουτω νομίζεσθαι, ήν ο? μέν προγεγονότες εωσι πριν ή 
τον πατέρα αφέων βασιλεδσαι, δ δέ βασιλεύοντι οψίγονος έπι- 
γένηται, τοδ έπιγενομένου τήν εκ δες tv τής βασιληίης γίνεσθαι. 
χρηααμένου δέ Ξέρξεω τη Δημαρήτου υποθήκη, γνούς ό Δαρειος 
ώς λέγοι δίκαια βασιλέα μιν άπέδεξε. δοκέειν δέ μοι, καί ανευ 
ταύτης τής υποθήκης βασιλεδσαι αν Ξέρξης * ή γάρ Άτοσσα 

4 είχε το παν κράτος, άποδέςας δέ βασιλέα ΓΙέρσησι Ξέρξην 
Δαρειος όρμάτο στρατεύεσθαι. άλλα γάρ μετά ταδτα τε καί 
Αίχύπτου άπόστασιν τφ υστέρφ Ιτει παρασκευαξόμενον συνήνεικε 
αυτόν [Δαρεΐον], βασιλεύσαντα τα πάντα εξ τε καί τριήκοντα 
έτεα, άποθανεΐν, ουδέ οί εςεγένετο ούτε τούς άπεστεώτας Αι
γυπτίους ούτε 'Αθηναίους τιμωρήσασθαι.

Άποθανόντος δέ Δαρείου ή βασιληίη άνεχώρησε ές τον 
παιδα τον εκείνου Ξέρξην. 6 τοίνυν Ξέρςης επί μέν την Ελλάδα 
ούδαμώς πρόθυμος ήν κατ’ άρχάς στρατεύεσθαι, επί δέ Αί
γυπτον έποιέετο στρατιής άγερσιν. παρεών δέ καί δυνάμενος 
παρ’ αύτψ μέγιστον Περσέων Μαρδόνιος ό Γοβρύεω, δς ήν 
Ξέρςη μέν ανεψιός Δαρείου δέ άδελφεής παΐς,. τοιούτου λόγου 
εϊχετο, λέγων «δέσποτα, ούκ οικός έστι Αθηναίους έργασαμέ- 
νους πολλά δή κακά ΙΙέρσας μη ου δοδναι δίκην τών έποίησαν. 
άλλ’ εί το μέν νυν ταδτα πρήσσοις τά περ έν χερσί έχεις" 
ήμερώσας δέ Αίγυπτον τήν έξυβρίσασαν στρατηλάτεε έπί τάς 
Αθήνας, iva λόγος τέ σε εχη προς ανθρώπων αγαθός, καί τις 
ύστερον φυλάσσηται έπί γήν τήν σήν στρατεύεσθαι.» ούτος μέν 
οί ό λόγος ήν τιμωρός* τοδδε δέ τοδ λόγου παρενθήκην ποιε- 
εσκετο τήνδε, ώς ή Ευρώπη περικαλλής είη χώρη, καί δένδρεα 
παντοία φέρει τά ήμερα, αρετήν τε άκρη, βασιλέι τε μούνφ θνητών
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az, ki a perzsa szabadságot kivívta.8) Mielőtt még Dareios kimon- 3 
dotta volna határozatát, történt, hogy ugyanekkor jött fel Susába 
Demaratos is, Ariston Ha, ki spártai trónjától megfosztva, önként 
vándorolt, számkivetésbe Lakedaimonból.*) Ez az ember hallva Da
reios fiainak viszálykodásáról, mint a hagyomány mondja, elment 
Xerxeshez és azt tanácsolta neki, hogy érveihez tegye hozzá azt 
is, hogy ő akkor született, mikor Dareios már király volt és bírta 
a perzsa főhatalmat, míg Artobazanes születése arra az időre esik, 
mikor Dareios még csak magán ember volt ; tehát nem volna sem 
méltányos, sem igazságos dolog, ha más valaki örökölné helyette 
a koronát ; mert még Spártában is az a szokás, mondá tanácsolva 
Demaratos, ha a királynak előbb születtek fiai, mintsem trónra 
jutott volna, s azután is születik gyermeke, hogy akkor ez örökli 
a királyságot. Xerxes Demaratos tanácsát követte, s Dareios 
belátván, hogy igazat beszél, őt nevezte ki utódává. Véleményem 
szerint azonban ezen tanács nélkül is Xerxes lett volna a király, 
mert Atossa mindenható vaia.5) Miután Dareios Xerxest utódául 4 < 
jelölte ki, hadmenetéhez látott ; csakhogy ezután készülődései kö
zepette, az egyiptomi lázadást követő évben, összesen harminczhat f  
évi uralkodása után, meghalt ; s igy nem állhatott bossziít a fel- » 
lázadt egyiptomiakon meg az athénieken.0)

Dareios halála után a királyság fiára, Xerxesre szállott. Ennek 5 . 
azonban egy csepp kedve sem volt mindjárt Görögország ellen · 
indulni, s inkább Egyiptom ellen gyűjtött hadat. Azonban Mardo- 
nios, Gobryas fia, ki az udvarban élt, s a perzsák között a legbe
folyásosabb ember vaia, — mert Dareios nőtestvérónek lévén a fia, 
Xerxesnek unokatestvére volt, — ez a Mardonios ilyen szavakkal 
fordáit hozzá: «Még sem illik, óh Uram, hogy az athéniek, kik oly 
sok gonoszát követtek el a perzsákkal szemben, ne bűnhődjenek 
tetteikért. Ha tehát végére érsz annak, a mibe most fogtál s leigáz- ■ 
tad a féktelen Egyiptomot, vezess hadat Athén ellen is, hogy 
jó híred legyen az emberek között, s mindenki óvakodjék ezentúl 
birodalmadat megtámadni. » E szavait a bosszúvágy sugallta ; 
gyakran azonban azt is felhozta még érvül, hogy Európának gyö
nyörű vidéke van, melyen mindenféle gyümölcsfa terem, termé
kenysége ritkítja párját, s csak a király méltó rá a halandók közül,
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άςίη έκτήσθαι. ταύτα έλεγε οία νεωτέρων έργων επιθυμητής 
6 έών καί θέλων αυτός τής Ελλάδος ύπαρχος είναι, χρώνιρ δε. 

κατεργάσατο τε καί άνέπεισε ώστε ποιέειν ταύτα Ξέρξην" συνέ
λαβε γάρ καί αλλα οι σύμμαχα γενόμενα [ές το πείθεσθαι 
Ξέρξην]. τούτο μέν άπό τής Θεσσαλίης παρά των Άλευαδέων 
άπιγμένοι άγγελοι έπεκαλέοντο βασιλέα πασαν προθυμίην παρε
χόμενοι επί τήν Ελλάδα" οί δέ Άλευάδαι ουτοι ήσαν Θεσσα
λίης βασιλέες· τούτο δέ ΙΙεισιστρατιδέων οί άναβεβηκότες ές 
Σούσα, των τε αυτών λόγων έχόμενοι τών καί οί Άλευάδαι, 
καί δή τι προς τοότοισι ετι πλέον προσωρέγοντό οί. εχοντες 
Όνομάκριτον, άνδρα Άθηναίον χρησμολόγον τε καί διαθέτην 
χρησμών τών Μουσαίου, άναβεβήκεσαν, τήν έχθρην προκατα- 
λυσάμενοι" έςηλάθη γάρ υπό Ιππάρχου τού Πεισιστράτου ό 
Όνομάκριτος ές Άθηνέων, επ’ αυτοφώρφ άλούς υπό Λάσου 
τού Έρμιονέος έμποιέων ές τα Μουσαίου χρησμόν, ως αί έπί 
Λήμνιρ έπικείμεναι νήσοι άφανιζοίατο κατά τής θαλάσσης" διό 
έςήλασέ μιν δ Ίππαρχος, πρότερον. χρεωμένος τα μάλιστα, 
τότε δέ συναναβάς δκως άπίκοιτο ές δψιν τήν βασιλέος, λεγόν- 
των τών Πεισιστρατιδέων περί αυτού σεμνούς λόγους, κατέλεγε 
τών χρησμών · εί μέν τι ένέοι σφάλμα φέρον τφ βαρβάρψ, τών 
μέν έλεγε ουδέν, δ δέ τα ευτυχέστατα έκλεγόμενος έλεγε, τόν 
τε Ελλήσποντον ως ζευχθήναι χρεόν είη υπ’ άνδρός Πέρσεω 
τήν τε έλασιν έςηγεόμενος. ουτός τε δή χρησμφδέων προσεφέ- 
ρετό [οί] καί οΤ τε ΙΙεισιστρατίδαι καί οί Άλευάδαι γνώμας 
άποδεικνύμενοι.

7 'Ως δέ άνεγνώσθη Ξέρςης στρατεύεσθαι έπί τήν Ελλάδα, 
ένθαύτα δευτέρφ μέν έτεΐ μετά τόν θάνατον τον Δαρείου πρώτά 
στρατηίην ποιέεται έπί τους άπεστεώτας. τούτους μέν νυν κα- 
ταστρεψάμενος καί Αίγυπτον πάσαν πολλόν δουλοτέρην ποιήσας 
ή έπί Δαρείου ήν, έπιτράπει Άχαιμένεϊ άδελφεφ μέν έωυτού 
Δαρείου δέ παιδί. Άχαιμένεα μέν νυν έπιτροπεόοντα Αίγυ
πτου χρόνιρ μετέπειτα έφόνευσε Ίνάρως ο Ψαμημτίχου άνήρ

8 Αίβυς. Ξέρξης δέ μετά Αίγυπτου αλωσιν ως έμελλε ές χείρας 
άξεσθαι το στράτευμα το έπί τάς Αθήνας, σύλλογον έπίκλη- 
τον Περσέων τών άριστων έποιέετο, ίνα γνώμας τε πύθη- 
ται σφέων καί αυτός έν κάσι είπη τά θέλει, ως δέ συνε-

α)λέχθησαν, έλεξε Ξέρξης τάδε, «άνδρες Πέρσαι, ουτ’ αυ
τός κατηγήσομαι νόμον τόνδε έν όμΐν τιθείς, παραδεξά-



hogy birtokát élvezze. Azért beszélt így, mert mozgalmakra vá
gyott, s maga kívánt lenni Görögország kormányzója. Idővel meg 6 ·' 
is nyerte tervének Xerxest, és rábeszélte, hogy így tegyen ; mert 
más körülmények is kedveztek neki Xerxes rábeszélésében. így 
első sorban Thessaliából jöttek követek az Aleuadáktól, kik a ■* 
királyt Görögországba hívták és minden erejüket felajánlották - 
támogatására. Ezek az Aleuadák Thessaliának voltak királyai.7) 
Szintúgy a Peisistratidák közül is följöttek nébányan Susába, kik 
ép oly ajánlatot tettek, mint az Aleuadák, s azonfelül még nagyobb 
hatást tettek a királyra, mert velük volt Onomakritos, egy athéni.  
jós, a Musaios jóslatainak rendezője, ki a Peisistratidákkal kibékül
vén, szintén velük tartott. Hipparchoá’ugyanis, a Peisistratos fia, 
Onomakritost száműzte Athénből, mert a hermionei Lasos rajta- * 
kapta, a mint Musaios jóslatai közé becsempészte, hogy a Lemnos- 
sal szomszédos szigetek el fognak sülyedni a tengerbe. Ezért vetette 
Hipparchosszámkivetesbe, bár előbb a legsűrűbb érintkezésben volt 
vele.8) Onomakritos azonban ekkor velők tartva, mivel a Peisistrati
dák sok csodás dolgot beszéltek róla, valahányszor a király elé já-· 
rúlt, néhány jóslatot idézett ; ha egyik-másik azután csapást jöven
dőit a barbárokra, kihagyta, s csak a legkedvezőbbeket válogatta 
ki ; így azt is, hogy a végzet szerint egy perzsa át fogja hidalni 
a Hellespontost, s megmagyarázta az átkelést. így ő is ösztönözte 
a királyt jóslatával, meg a Peisistratidák és az Aleuadák is kifej
tették rábeszélő tehetségüket.

Mikor azután Xerxes engedett a kéréseknek, hogy hadat 7 .. 
vezessen Görögország ellen, a Dareios halálát követő második 
évben előbb a lázadók ellen vonult seregével ; ezeket leverte, és 
egész Egyiptomot sokkal nagyobb szolgaságba vetette, mint a 
milyen Dareios idejében nyomta ; azután átadta Achaimenesnek, 
édes öcscsének, Dareios fiának. Ezt azonban mint egyiptomi hely
tartót később a liíyai Inaros, Psammetichos fia, megölte.“) Midőn 8 
Egyiptom leigázása után Xerxes Athén ellen készült háborúra, 
gyűlésbe hívta a perzsa nemeseket, hogy megismerje nézetüket, 
s hogy maga is kifejtse előttük terveit.10) Midőn tehát össze
gyűltek, így szólt hozzájuk Xerxes: «Perzsa férfiak ! Nem az a a) 
szándékom, hogy uj szokást honosítsak meg közietek, hanem azt
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μένος τε αύτψ χρήσόμαι. ως γάρ εγώ πυνθάνομαι των πρε
σβυτέρων, ούδαμά κω ήτρεμίσαμεν, έπείτε παρελάβομεν τήν 
ήγεμονίην τήνδε παρά Μήδων, Κόρου κατελόντος Άστυά- 
γεα ' αλλά θεός τε ουτω άγει καί αυτοΐσι ήμΐν πολλά έπέ- 
πουσι συμφέρεται επί το άμεινον. τά μέν νυν Κόρος τε καί 
Καμβύσης πατήρ τε έμύς Δαρείος κατεργάσαντο καί προσ- 
εκτήσαντο έ'θνεα, έπισταμένοισι ευ ουκ άν τις λέγοι. εγώ 
δέ επείτε παρέλαβον τον θρόνον τούτον, έφρόντιζον οκως μή 
λείψομαι των πρότερον γενομένων έν τιμή τήδε μηδέ έλάσσω 
προσκτήσομαι δόναμιν Πέρσησι· φροντίζων δέ ευρίσκω άμα 
μέν κόδος ήμΐν [τε] προσγινόμενον χώρην τε τής νυν έκτή- 
μεθα ουκ ελασσόνα ουδέ φλαυροτέρην παμφορωτέρην δε, αμα 

fi)8k τιμωρίην τε καί τίσιν γινομένην. διό όμέας νυν εγώ συνέ- 
λεςα, Τνα το νοέω πρήσσειν -ύπερθέωμαι υμίν ' μέλλω ζεόςας 
τον Ελλήσποντον έλάν στρατόν διά τής Ευρώπης έπί τήν 
Ελλάδα, Τνα Αθηναίους τιμωρήσωμαι όσα δή πεποιήκασι 
Πέρσας τε καί πατέρα τον έμόν. ώράτε μέν νυν καί πατέρα 
τον έμόν Δαρεΐον ίθόοντα στρατεύεσθαι έπί τούς άνδρας 
τούτους, άλλ’ δ μέν τετελεότηκε καί ουκ έξεγένετο αύτψ 
τιμωρήσασθαι · έγώ δέ υπέρ τε έκείνου καί των άλλων Περ- 
σέων ου πρότερον παόσομαι . . πριν ή ελω τε καί πυρώσω 
τάς Αθήνας, οί γε εμέ καί πατέρα τον έμόν υπήρξαν άδικα 
ποιεΰντες. πρώτα μέν ές Σάρδις έλθόντες, άμα ’Αρισταγόρη 
τψ Μιλησίψ δούλψ δέ ήμετέρω άπικόμενοι, ένέπρτ'σαν τά 
τε άλσεα καί τά ίρά ’ δεύτερα δέ ήμέας οία έρςαν ές 
τήν σφετέρην άποβάντας, δτε Δάτίς τε καί Άρτα^ρένης 

γ} έατρατήγεον, τά έπίστασθέ κου πάντες. τούτων μέν τοίνυν 
εινεκα άνάρτημαι έπ’ αυτούς στρατεύεσθαι, άγαθά δέ έν 
αυτοΐσι τοσάδε άνευρίσκω λογιζόμενος * ει τούτους τε καί τούς 
τοότοισι πλησιοχώρους καταστρεψόμεθα, οι Πέλοπος του Φρυ- 
γός νέμονται χώρην, γην τήν Περσίδα άποδέξομεν τψ Διάς 
αιθέρι όμουρέουσαν · ουδέ γάρ άλλην χώρην γε ούδεμίαν κατό- 
ψεται ήλιος δμουρον έούσαν τή ήμετέρη, άλλα σφέας πάσας έγώ 
άμα ΰμΐν μίαν χώρην θήσω, διά πάσης διεξελθών τής Ευρώπης, 
πυνθάνομαι γάρ ώδε Ιχειν, ούτε τινά πόλιν άνδρών ούδεμίαν ούτε 
έθνος ούδέν ανθρώπων υπολείπεάθ αι, το ήμΐν οίόν τε έ'σται 
έλθεΐν ές μάχην, τούτων των κατέλεςα ύπεξαραιρημένων. ούτω 
ο" τε ήμΐν αίτιοι εξουσι δοόλιον ζυγόν οι τε αναίτιοι, υμείς δ’ άν
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fogom követni, melyet őseinktől örököltünk. Mert mint az öre
gektől hallom, még sohasem vesztegeltünk, mióta Kyros Astya- ,í 
gest legyőzte, s a főuralmat a médektől elhódítottuk. Bizonyára az 
isten akarja így, s akaratát követve vállalataink nagyrészt javunkra 
válnak. Mi szükség felsorolni, hisz úgy is tudjátok, hogy hány népet 
igázott le Kyros, Kambyses meg Dareios atyám, s csatoltak biro
dalmukhoz ! Én azonban, mióta trónra léptem, azon töröm a feje
met, hogy ne maradjak hátrább elődeimnél e dicsőségben, s hogy 
ép annyival növeljem a perzsák hatalmát, mint ők. Ezen gondol
kozva tehát találtam egy módot, mely nekünk dicsőséget is, meg 
sem kisebb, sem rosszabb, sőt gazdagabb földet fog szerezni, mint 
a minőnek most vagyunk urai ; egyszersmind elégtételt is kapunk, 
és bosszút is fogunk állani. Azért hívtalak most össze benneteket, b) 
hogy előadjam, mit szándékozom tenni. Hidat akarok verni a Hel- , 
lespontoson, hogy Európán át Görögország ellen hadat vezessek, 
s hogy bosszút állják az athénieken, kik már oly sok jogtalanságot 
követtek el a perzsák és atyám ellen. Láttátok, hogy atyám, Da
reios is háborúra akart kelni ez emberek ellen ; de ő meghalt, s 
nem érhette meg, hogy bosszúját megállhassadMagam tehát az ő és 
a többi perzsák érdekében nem nyugszom addig, míg Athént, 
melynek lakói ellenem és atyám ellen minden ok nélkül jogtalan
ságot követtek el, be nem veszem és föl nem perzselem. Először is 
Sardisba jöttek a miletosi Aristagorassal, a mi rabszolgánkkal, s ott 
felgyújtották a templomokat és berkeket ; mindnyájan tudjátok 
továbbá, hogy mikép bántak velünk, midőn Datis és Artaphrenes 
földjükre vonúlva, hadakoztak ellenük. Ezek az okok késztetnek c) 
engem velők szemben a hadviselésre ; s úgy gondolom, a következő 
haszon járna a dologgal : ha őket és szomszédaikat, kik a phrygiai 
Pelopsnak a földjén laknak, leigázzuk, akkor a perzsa birodalmat 
addig tévesztjük ki, míg az isten ege ér ; akkorra nap nem fog olyan 
országra sütni, mely a mienkkel határos lenne ; mert én egész 
Európán átvonulva, veletek együtt egy országgá egyesítem vala
mennyit. Értesülésem szerint ugyanis így áll a dolog : ha azokat, a 
kikről szóltam, megsemmisítjük, nem marad város, sem emberi 
népfaj, mely képes lenne velünk szembeszállani. így azután igánk 
alá jutnak a bűnösök is, meg a kik nem adtak rá okot. Ti pedig, ha d)

Herodotos III. köt.
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μ-ot τάδε ποιέοντες χαρίζοισθε' έπεάν ύμΐν σημήνω τόν χρόνον 
ές τόν ήκειν δει, προθύμως πάντα τινά ύμέων χρήσει παρείναι. 
δς αν δέ έχων ήκη παρεσκευασμένον στρατόν κάλλιστα, δώσω 
οί δώρα τά τιμιώτατα νομίζεται είναι έν ήμετέρου. ποιητέα μέν 
νον ταύτα έστί ούτω' ίνα δε μή ιδιοβουλεύειν ύμΐν δοκέω, τίθημι 
το πρήγμα ές μέσον, γνώμην κελεόων υμέων τον βουλόμενον 
άποφαίνεσθαι.» ταδτα είπας έπαύετο.

9 Μετ’ αυτόν δέ Μαρδόνιος Ιλεγε « ώ δέσποτα, ου μοδνον 
εις τών γενομενων ΙΙερσέων άριστος αλλά καί τών έσομένων, 
δς τά τε άλλα λέγων έπίκεο άριστα και αληθέστατα, καί 
νΙωνάς τους εν τη Ευρώπη κατοικημένους ουκ έάσεις κατα- 
γελάσαι ήμίν έόντας άναςίους. καί γάρ δεινόν άν εϊη πρήγμα, 
εί Σάκας μέν καί Ινδούς καί Αίθίοπάς τε καί Άσσυρίους 
άλλα τε έθνεα πολλά καί μεγάλα άδικήσαντα Πέρσας ούδέν, 
αλλά, δόναμιν προσκτάσθαι βουλόμενΟί, καταστρεψάμενοι δού
λους εχομεν, "Έλληνας δέ ΰπάρξαντας άδικίης ού τιμωρησό- 
μεθα' τί δείσαντες ; κοίην πλήθεος συστροφήν ; κοίην δέ χρη- 

α)μάτων δόναμιν; τών έπιστάμεθα μέν τήν μάχην, έπιστάμεθα 
δέ τήν δόναμ,ιν έοδσαν άσθενέα * εχομεν δέ αυτών παΐδας κα- 
ταστρεψάμενοι, τούτους οι έν τη ήμετέρη κατοικημένοι Μωνές 
τε καί Αίολέες καί Δωριέες καλέονται. έπειρήθην δέ καί αυ
τός ήδη έπελαύνων έπί τούς άνδρας τούτους υπό πατρός του 
σού κελευσθείς, καί μοι μέχρι Μακεδονίης έλάσαντι καί ολί
γον άπολιπόντι ές αύτάς Αθήνας άπικέσθαι ούδείς ήντιώθη 

λ) ές μάχην, καίτοι γε έώθασι "Έλληνες, ώς πυνθάνομαι, άβουλό- 
τατα πολέμους ΐστασθαι υπό τε. άγνωμοσύνης καί σκαιότητος. 
έπεάν γάρ άλλήλοισι πόλεμον προείπωσι, έςευρόντες το κάλλι- 
στον χωρίον καί λειότατον, ές τοδτο κατιόντες μάχονται, ώστε σύν 
κακφ μεγάλψ [καί] οί νικώντες απαλλάσσονται' περί δέ τών 
έσσουμένων ουδέ λέγω αρχήν, έςώλεες γάρ δή γίνονται ' τούς 
χρήν έόντας όμογλώσσους κήρυξί τε διαχρεωμένους καί άγγέ- 
λοισι καταλαμβάνειν τάς διαφοράς καί παντί μάλλον ή μά- 
χη σ ι' εί δέ πάντως έδεε πολεμέειν προς άλλήλους, έςευρί- 
σκειν χρήν τη έκάτεροι είσί δυσχειρωτότατοι, καί ταύτη πείράν, 
τρόπφ τοίνυν Ου χρηστώ Έλληνες διαχρεώμενοι, έμέο έλάσαν- 
τος μέχρι Μακεδονίης γής, ούκ ήλθον ές τούτου λόγον ώστε
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kedvembe akartok járni, következőkép fogtok cselekedni : ha majd 
kitűzöm az időt, mikorra meg kell jelennetek, mindegyikőtök szí
vesen jelenjék meg ; a ki azután a legjobban fölszerelt sereggel 
fog jönni, annak olyan ajándékot adok, a minőt nálunk a leg- 

1 többre becsülnek. így kell nektek cselekednetek. De hogy senkise 
tartson közületek önfejűnek, elétek terjesztem a dolgot, s fölkér
lek, hogy kedve szerint bárki adja elő, mikép vélekedik a dologról. »
E szavaival Xerxes elhallgatott.

Utána Mardonios így beszélt : « Oh Uram ! Nemcsak az elhúnyt, 9 * 
hanem a születendő perzsák közt is te vagy a legkiválóbb. A leg- 
igazabb és leghelyesebb dolgokat érintéd beszédedben, főleg akkor, 
midőn .kijelentetted, hogy nem engeded meg, hogy az európai 
iónok, kiknek rá semmi joguk sincsen, rajtunk kaczajt üssenek. 
Különös is volna, hogy míg a sakákat, indusokat, aithiopiaiakat, , 
assyriaiakat s más egyéb hatalmas népeket, melyek a perzsákat 
semmivel sem bántották meg, s melyeket csak hatalmunk növe
lése végett igáztunk le, rabszolga járomban tartunk, — a görögö- 

1 kön, habár ők kezdették a jogtalankodást, nem állanánk bosszút ! 
Mitől is félhetnénk ? Miféle népcsődülettől, milyen kincshalmaz
tól ? Hisz ismerjük harczmódjukat, s tudjuk, hogy erejük gyenge ! a ) 
Azután meg gyermekeiket is leigáztuk már, kik iónok, íeolok és 
dórok neve alatt laknak földünkön. Magam is megpróbálkoztam 
már atyád parancsára ez emberekkel szemben ; egész Makedoniáig 
nyomultam, kevés híján magáig Athénig, és senkisem szállt velem 
szembe. Aztán a görögök, mint hallom, a legügyetlenebb módon l>) 
állnak föl a harczban, bizonyára tapasztalatlanságuk és gyávaságuk 
miatt. Ha ugyanis hadat izennek egymásnak, a legszebb és legsikabb 
vidéket keresik ki ; ide szállnak le harczba, úgy hogy a győzők is 
a legnagyobb vereséggel vonóinak tova ; a legyőzőitekről meg nem 
is szólok, mert ezek teljesen elpusztúlnak.11) Egynyelvüek leven, vi
szályaikat hírnökökkel, követekkel kellene elintézniök, s mindennel 
inkább, mint háborúval ; vagy ha már minden áron harczolniok 
kell egymással, ott kellene fölállaniok, s ott mérkőzni meg, a hol 
mindkettőnek a legnehezebb feladat volna győzni. S habár ilyen 
ügyetlen harczmódjuk van, mégsem jutott odáig a dolog, hogy 
mikor Makedoniáig nyomultam előre, szembe szállottak volna ve-

i g*
I



20 'ΗΓΟΛΟΤΟί' Η.

γ) μάχεσθαι. σοί δέ δή μέλλει τίς ώ βασιλεύ άντιώσεσθαι πόλεμον 
προφέρων, άγοντι καί πλήθος το έκ τής Άσίης καί νέας τάς 
άπάσας ; ώς μεν εγώ δοκέω, ουκ ές ' τούτο θρασέος άνήκει τα 
Ελλήνων πρήγματα * εί δέ αρα έγωγε ψευσθείην γνώμη καί 
εκείνοι έπαερθέντες άβουλίη ελθοιεν ήμιν ές μάχην, μάθοιεν 
αν ώς είμέν άνθρώπων άριστοι τα πολέμια, έστω δ’ ών μηδέν 
άπείρητον αυτόματον γάρ ούδέν, άλλ’ από πείρης πάντα άνθρώ- 
ποισι φιλέει γίνεσθαι.»

10 Μαρδόνιος μέν τουσαύτα έπιλεήνας τήν Ξέρξεω γνώμην 
έπέπαυτο · σιωπώντων δέ τών άλλων Περσέων καί ου τολμών- 
των γνώμην άποδείκνυσθαι άντίην τή προκειμένη, Άρτάβανος 
ό Ύστάσπεος, πάτρως έών Ξέρςη, τφ δή καί πίσυνος έών 

α) έλεγε τάδε, «ώ βασιλεύ, μή λεχθεισέων μέν γνωμέων άντιέων 
άλλήλησι οδκ έ'στι τήν άμείνω αίρεόμενον έλέσθαι, άλλα δεί 
τή ειρημένη χράσθαι, λεχθεισέων δέ έ'στι, ώσπερ τον χρυσόν 
τον άκήρατον αυτόν μέν έπ’ έωυτού ου. διαγινώσκομεν, έπεάν 
δέ παρατρίψωμεν άλλφ χρυσψ, διαγινώσκομεν τόν άμείνω. 
εγώ δέ καί πατρί τφ σφ, άδελφεφ δέ εμφ, Δαρείφ ήγόρευον 
μή στρατευεσθαι επί Σκύθος, άνδρας ουδαμόθι γής άστυ νέ" 
μοντας* δ δέ έλπίζων [Σκυθας τους νομάδας] παταστρέψεσθαι 
έμοί τε ουκ έπείθετο * στρατευσάμενός τε πολλούς καί άγαθούς 
τής στρατιής άποβαλών άπήλθε. σύ δέ ώ βασιλεύ μέλλεις έπ’ 
άνδρας στρατευεσθαι πολλόν άμείνονας η Σκυθας, οΐ κατά θά- 
λασσάν τε άριστοι καί κατά γήν λέγονται είναι, τό δέ αυτοϊσι 

β) ένεστι δεινόν, έμέ σοί δίκαιον έστί φράζειν. ζεύξας φής τόν 
Ελλήσποντον έλάν στρατόν διά τής Ευρώπης ές τήν Ελλάδα, 
καί δή καί συνήνεικέ σε ήτοι κατά γήν ή καί κατά θάλασσαν 
έσσωθήναι, ή καί κατ’ άμφότερα" οι γάρ άνδρες λέγονται είναι 
άλκιμοι, πάρεστι δέ καί σταθμώσασθαι, εί στρατιήν γε τοσαό- 
τήν συν Δάτι καί Άρταφρένεϊ έλθούσαν ές τήν Αττικήν χώρην 
μούνοι Αθηναίοι διέφθειραν. ουκων άμφοτέρη σφι έχώρησε. 
άλλ’ ήν τήσι νηυσί έμβάλωσι καί νικήσαντες ναυμαχίη πλέ- 
ωσι ές τόν Ελλήσποντον καί έπειτα λύσωσι τήν γέφυραν, τούτο 

γ) δή βασιλεύ γίνεται δεινόν, έγώ δέ οόδεμιή σοφίη οίκηίη αυτός 
ταύτα συμβάλλομαι, άλλ’ οίον κοτέ ήμέας ολίγου έδέησε κατα-
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lem. Ki merne hát ellened vonúlni, óh Király, ki egész Ázsiának c) 
összes népeit és hajóit viszed a harczba ? E vakmerőségre, úgy 
hiszem, nem vetemedik a görögök ereje. De ha csalódnám is hitem
ben, s ők butaságból harczra kelnének ellenünk, tapasztalnák, 
hogy a harczban mi vagyunk a legkiválóbb emberek. Mindenesetre 
meg kell kísérelni a dolgot ; mert semmit sem ér el az ember vak
tában, csak tapasztalatok árán.»

Mardonios ilyetén módon tüntette föl kedvező színben Xerxes 10 
nézetét, s elhallgatott. A többi perzsák sem szakították meg a csen
det ; nem mertek az eléjük terjesztett indítványnyal ellenkező fel
fogást kifejteni. Azonban Artabanos, Hystaspes fia, ki Xerxesnek 
nagybátyja volt, s ép e rokonságára támaszkodott, következőkép 
beszélt: «Oh király! Ha az egymással ellenkező nézeteket nem a) 
adják elő, nem lehet a jobbikat kiválasztani ; az ember akkor azt 
kénytelen követni, a melyet kifejtettek ; míg ha a másikat is elő
adják, lehetséges a választás. Valamint a tiszta aranyat sem fehet 
önmagában felismerni, s csak ha más aranyhoz dörzsöljük, ismer
szik föl a jobbik. Atyádnak is, Dareiosnak, a ki testvérem volt, azt 
tanácsoltam, hogy ne indítson hadat a skythák ellen,12) mely nép
fajnak földjén sehol sincs város. De ő abban a reményben, hogy a 
vándor skythákat leigázhatja, nem hallgatott rám, s hadat indítva, 
serege legjobbjainak elvesztése után tért vissza. De te a skythák- 
nál sokkal kiválóbb emberek ellen készülsz háborúba, óh király, 
kiket a hír tengeren is, szárazon is a legügyesebbeknek mond. Mél
tányosnak tartom hát rámutatni, hogy mit találok ebben borzasztó
nak. Azt mondod, hogy hidat versz a Hellespontoson, és úgy veze- b) 
ted a hadsereget Európán át Görögországba. Tegyük fel már most, 
hogy akár a szárazon, akár a tengeren, akár mindkét helyen vere
séget szenvedsz ; mert ama férfiak hír szerint nagyerejűek, s ezt 
onnan is következtethetjük, hogy azt a nagy hadsereget, melyet 
Datis és Artaphrenes vezettek Attika földjére, maguk az athéniek 
tették tönkre. Tegyük fel azonban, hogy ez nem sikerül nekik 
mindkét helyen ; de ha ránk csapnának hajóikkal, s tengeri csa
tában győzve a Hellespontoshoz hajóznának és a hidat lebontanák : 
ez, Uram, borzasztó volna. Mindezt pedig nem a magam feje c) 
után képzelem el; hisz mily kevés híja volt, hogy bennünket

1
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λαβείν πάθος, δτε πατήρ σός ζεύξας Βόσπορον τον θρηίκιον, γεφυ- 
ρώσας δέ ποταμόν Ιατρόν διέβη επί Σκύθας. τότε παντοίοι έγέ- 
νοντο Σκύθαι δεόμενοι Ίώνων λύσαι τον πόρον, τοίσι έπετέτραπτο 
ή φυλακή [τών γεφυρέων του Ιατρού]. καί τότε γε Ίστιαιος δ 
Μιλήτου τύραννος εί έπέσπετο τών άλλων τυράννων τή γνώμη μηδέ 
ήκαντιώθη, διέγραστο αν τα Περσέων πρήγματα. καίτοι καί λόγω 
άκούσαι δεινόν, επ’ άνδρί γε ένί πάντα τα βασιλέος πρήγματα 

β) γεγενήσθαι. σύ ών μή βούλευ ές κίνδυνον μηδέ να τοιοδτον άπικέ- 
σθαι μηδεμιής ανάγκης έοόσης, άλλα έμοί πείθευ- νυν μεν τον 
σύλλογον τόνδε διάλυσον, αύτις δέ, όταν τοι δοκέη, προσκεψάμενος 
επί σεωυτού προαγόρευε τά τοι δοκέει είναι άριστά, το γάρ ευ βου- 
λεύεσθαι κέρδος μέγιστον ευρίσκω έόν * εί γάρ καί έναντιωθήναί 
τι i θέλει, βεβούλευται μέν ούδέν ήσσον ευ, εσσωται δέ υπό τής 
τύχης το βούλευμα- ό δέ βουλευσάμενος αίσχρώς, εϊ οί ή τύχη 
έπίσποιτο, εύρημα ευρηκε, ήσσον δέ ούδέν οί κακώς βεβούλευται. 

ι) όρας τα υπερέχοντα ζφα ώς κεραυνοί ό θεός ουδέ έά φαντάζε- 
σθαι, τά δέ σμικρά ούδέν μιν κνίζει- ορή.ς δέ ώς ές οικήματα 
τά μέγιστα αίεί καί δένδρεα τά τοιαύτα άποσκήπτει τά βέλεα- 
φιλέει γάρ ό θεός τά ύπερέχοντα πάντα κολούειν. ούτω δέ καί 
στρατός πολλδς ύπδ ολίγου διαφθείρεται κατά τοιόνδε- επεάν 
σφι δ θεός φθονήσας φόβον έμβάλη ή βροντήν, δι’ ών έφθά- 
ρησαν άναξίως έφυτών. ού γάρ έφ φρονέειν μέγα ό δεδς άλλον 

ζ)ή έωυτόν. επειχθήναι μέν νυν παν πρήγμα τίκτει σφάλματα, έκ 
τών ζημίαι μεγάλαι φιλέουσι γίνεσθαι * έν δέ τφ έπισχεΐν 
έ'νεστι αγαθά, εί μή παραυτίκα δοκέοντα είναι, άλλ’ άνά χρόνον 

η) εζεύροι τις αν. σοί μέν δή ταύτα ώ βασιλεύ συμβουλεύω ' σύ 
δέ, ώ παΐ Γοβρύεω Μαρδόνιε, παύσαι λέγων λόγους ματαίους 
περί Ελλήνων ούκ έόντων άξιων φλαύρως άκούειν. 'Έλληνας γάρ 
διαβάλλων έπαείρεις αύτδν βασιλέα στρατεύεσθαι- αύτοΰ δέ 
τούτου εινεκα δοκέεις μοι πάσαν προθυμίην έκτείνειν. μή νυν 
ούτω γένηται. διαβολή γάρ έστί δεινότατον- έν τή δύο μέν 
είσί οί άδικέοντες, εις δέ ό άδικεόμενος. δ μέν γάρ διαβάλλων 
άδικέει ού παρεόντι κατηγορέων, δ δέ άδικέει άναπειθόμενος πριν
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ilyen csapás nem ért, mikor atyád a thrák Bosporoson és az Istros 
folyamon hidat vervén, skytha földre vonult. Akkor a skythák 
mindenfélekép igyekeztek rábeszélni az iónokat, a kikre az 
Istros hídjának őrizete bízva volt, hogy tegyék lehetetlenné az át
kelést. S ha Histiaios, Miletos kényura, a többi kényur felfogá
sához járul és nem ellenkezik : a perzsák hatalma elpusztul. , 
Már pedig maga a gondolat is borzasztó, hogy egy emberen for
duljon meg a királynak összes hatalma. Ne akarj tehát minden d) 
kényszer nélkül ilyen veszedelembe rohanni, hanem hallgass a 
szavamra. Oszlasd föl most ezt a gyűlést ; később azután, mikor 
jónak látod és meghánytad-vetetted magadban, jelentsd ki, a 
mit a legjobbnak tartasz. Én a jó tanácsot a legnagyobb kincsnek 
tekintem ; mert ha máskép üt is ki a dolog, mint a hogy reméljük, 
a tanács nem kevésbbé volt jó, s csak a véletlen kerekedett fölé. 
Míg a rossz tanácsot követő, ha kedvez is neki a sors, csak véletlen 
kincset talált ; a tanács mindazonáltal nem kevésbbé volt rossz, 

j Látod, hogy az isten a nagyobb termetű állatokat sújtja villámával,
"s nem engedi, hogy fennhéjázólag viselkedjenek ; mig a jelenték
telenekkel semmikép sem törődik. Látod, hogy mindig a legna- e) 
gyobb palotákra és a legmagasabb fákra csapnak mennykövei; mert 
az isten a kimagasló dolgokat szokta megsemmisíteni. Ezért 
pusztul el gyakran nagy sereg is a kicsinynyel szemben, ha az 
isten irigységében félelmet vagy égi vihart küld rája, s ennek kö
vetkeztében méltatlanúl is tönkre jut. Mert az isten senkinek se en
ged büszke önérzetet, csak magának. Szintúgy a sietés is hibáknak a f )  
szülőanyja rendszerint, melyekből nagy károk szoktak eredni ; míg 
a halasztásban a jónak magva rejlik, mely ha nem látszik is meg 
mindjárt, idővel mégis megnyilatkozik. Ezt tanácslom én neked, y)  
óh király. Te pedig, Mardonios, Gobryas fia, hagyj fel a görögök
kel szemben kicsinylő beszédeddel ; nem érdemlik meg azok, hogy 
semmibe se vegyük őket. Mert a görögök vádolásával biztatod a 
királyt, hogy személyesen indítson hadat ; erre irányúi minden 
törekvésed, pedig ennek nem így kellene történni. Mert a vád igen 
gonosz dolog; általa ketten követnek el és egy szenved jogta
lanságot. A vádló ugyanis jogtalanságot követ el, hogy távollevőt 
rágalmaz, szintúgy a másik is, hogy hamarébb ad hitelt, mielőtt
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ή άτρεκέως εκμάθη · ό δέ δή άπεών τού λόγου τάδε έν αύ- 
τοΐσι άδικέεται, διαβληθείς τε υπό τού ετέρου καί νομισθείς

&) προς τού ετέρου κακός είναι, άλλ’ εί δή δεί γε πάντως έπί 
τούς άνδρας τούτους στρατεύεσθαι, φέρε, βασιλεύς μέν αυτός 
έν ήθεσι τοϊσι Περσέων μενέτω, ήμέων δε άμφοτέρων παρα- 
βαλλομένων τα τέκνα, στρατηλάτεε αυτός σύ έπιλεξάμενός τε 
άνδρας τούς έθέλεις καί λαβών στρατιήν όκόσην τινά βοόλεαι. 
καί ήν μέν τή σύ λέγεις άναβαίνη βασιλέι τα πρήγματα, κτει- 
νέσθων οί έμοί παΐδες, προς δε αύτοΐσι καί εγώ * ήν δέ τή 
εγώ προλέγω, οί σοί ταύτα πασχόντων, σύν δέ σφι καί σύ, ήν 
άπονοστήσγ]ς. εί δέ ταύτα μέν ύποδύνειν ούκ έθελήσεις, σύ δέ 
πάντως στράτευμα άνάξεις έπί την Ελλάδα, άκοόσεσθαι τινά 
φημί των αυτού τήδε όπολειπομένων Μαρδόνιον, μέγα τι κακόν 
έξεργασάμενον ίΐέρσας, ύπύ κυνών τε καί Ορνίθων διαφορεόμε- 
νον ή κου έν γή τη Αθηναίων ή· σέ γε έν τη Λακεδαιμονίων, 
εί μή άρα καί πρότερον κατ’ οδόν, γνόντα έπ’ οιους άνδρας 
άναγινώσκεις στρατεύεσθαι βασιλέα.»

11 Άρτάβανος μέν ταύτα έ'λε£ε, Ξέρξης δέ θυμωθείς αμεί
βεται τοϊσιδε. «Άρτάβανε, πατρύς εις τού έμού άδελφεός· 
τούτο σε ρύσεται μηδένα άςιον μισθόν λαβεϊν. έπέων ματαίων. 
καί τοι ταύτην την άτιμίην προστίθημι έόντι κακφ καί άθύμφ, 
μήτε συστρατεύεσθαι Ιμοιγε έπί την Ελλάδα αυτού τε μένειν 
αμα τήσι γυναιςί · έγώ δέ καί άνευ σέο δσα περ είπα επιτε- 
λέα ποιήσω, μή γάρ εΐην έκ Δαρείου τού 'Γστάσπεος τού Άρσά- 
μεος τού Λριαράμνεω τού Τεΐσπεος τού Κόρου τού Καμβύσει» 
τού Τεΐσπεος τού Άχαιμένεος γεγονώς, μή τιμιορησάμενος Α θη
ναίους, εύ έπιστάμενος ότι εί ημείς ήσυχίην άξομεν, άλλ’ ούκ 
έκεΐνοι, άλλα καί μάλα στρατεύσονται έπί τήν ήμετέρην, εί χρή 
σταθμώσασθαι τοϊσι ύπαργμένοισι ές έκείνων, οί Σάρδις τε 
ένέπρησαν καί ήλασαν ές τήν Άσίην. ούκων έξαναχωρέειν ουδε- 
τέροισι δυνατώς έ'χει, αλλά ποιέειν ή παθείν πρόκειται άγων, ΐνα 
ή τάδε πάντα ύπύ "Ελλησι ή έκεϊνα πάντα υπό Πέρσησι γένη- 
ται- το γάρ μέσον ούδέν τής εχθρης έστί. καλόν ών προπεπον- 
θότας ήμέας τιμωρέειν ήδη γίνεται, ΐνα καί το δεινόν το πείσο- 
μαι τούτο μάθω, έλάσας έπ’ άνδρας τούτους, τούς γε καί ΓΙέλοΊ



a dolgot alaposan megvizsgálná ; míg a távollevő kétszeresen 
szenved jogtalanságot, a mennyiben az egyik vádolja, a másik 
pedig azt hiszi róla, hogy gonosz. De ha már mindenkép szüksé-új 
ges ezen emberek ellen háborút viselni, hagyján, maradjon maga 
a király perzsa szokás szerint itthon ; adjuk át mindketten gyer
mekeinket kezesekül, s légy te magad a vezér ; válaszd ki azokat, 
a kiket kívánsz, s vigy magaddal akkora sereget, a mekkorát 
akarsz. Ha azután úgy üt ki a királyra a dolog, a mint te mon
dod : ölessenek meg az én gyermekeim s rajtuk kívül én is ; de ha 
úgy esik, a mint én jövendölöm : haljanak meg a tieid, s velők 
együtt te is, ha haza jösz. Ha nem állsz is rá erre a fogadásra, 
hanem minden áron hadat akarsz vezetni Görögország ellen : 
hiszem, eljut a hír majd az itt maradottakhoz, hogy Mardoniost 
a ki nagy bajba sodorta a perzsákat, kutyák és madarak szakítot
ták szét akár az athéniek, akár a lakedaimoniak földjén, ha már 
nem előbb útközben, pedig tudtad ; hogy milyen emberek ellen 
beszéled rá a királyt hadviselésre. »

így szólt Artabanos ; de Xerxes felbőszülve imigyen felelt: 11 
a Artabanos, atyámnak testvére vagy te, s ez megment attól, 
hogy együgyű szavaidat megillető büntetést kapj. Hitvány és 
gyáva voltodért mégis azzal a gyalázattal illetlek, hogy nem jösz 
velünk a harczba Görögország ellen, s itthon maradsz az asszo
nyokkal. Nélküled is véghez fogom vinni mindazt, a mit mond
tam ; mert nem lennék méltó utóda Dareiosnak, Hystaspesnek, 
Arsamesnek, Ariaramnesnek, Telepesnek, Kyrosnak, Kambysesnek, 
Teíspesnek, Achaimenesnek, ha nem állanék bosszút az athénie
ken ;13) mikor jól tudom, hogy ha mi békén maradunk, ők nem fog
nak nyugodni, hanem ismét ránk fognak törni, ha következtetni 
lehet abból, a mit ellenünk elkövettek volt, midőn Sardist föl
perzselték és Ázsiát megtámadták. Egy részről sem lehetséges már 
a visszavonulás ; cselekedni vagy szenvedni : az most a kérdés. 
Vagy a mi hatalmunk kerül görög iga alá, vagy az ő hatalmuk' 
a perzsáké alá ; mert ellenséges érzületünket kiengesztelni nem 
lehet. Szép lesz tehát bosszút állani azért, a mit régebben elszen
vedtünk, hogy azt a veszedelmet is megismerjem, a min át kell 
majd esnem, ha azon emberek ellen vonulok, kiket a phrygiai
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ό Φρύζ, έών πατέρων τών έμών δούλος, κατεστρέψατο ουτω 
ώς καί ές τόδε αυτοί τε ώνθ-ρωποι καί ή γή αυτών επώνυμοι 
του καταστρεψαμένου καλέονται.»

12 Ταϋτα μέν επί τοαοΰτο ελέγετο. μετά δέ εύφρόνη τε έγί- 
νετο καί Ξέρξην έκνιζε ή Άρταβάνου γνώμη * νυκτί δέ· βουλήν 
διδους πάγχυ ευρισκέ οι ου πρήγμα είναι στρατεύεσθαι επί την 
Ελλάδα, δεδογμένων δέ οί αύτις τούτων κατόπνωσε, καί δή 
κου εν τή νυκτί είδε έψιν τοιήνδε, ώς λέγεται υπό ΙΙερσέων * 
έδόκεε δ Ξέρξης ανδρα οί έπιστάντα μέγαν τε καί ευειδέα 
είπεΐν «μετά δή βουλεύεαι ώ ΙΙέρσα στράτευμα μή άγειν επί 
τήν Ελλάδα, προείπας άλίζειν Πέρσας στρατόν; ούτε ών με- 
ταβουλευόμενος ποιέεις ευ, ούτε ό συγγνωσόμενός τοι πάρα* 
άλλ’ ώσπερ τής ήμέρης έβουλεόσαο ποιέειν, ταύτην ίθ ι τών

13 οδών.» τον μέν ταΰτα είπόντα ,έδόκεε ό Ξέρζης άποπτάσθαι, 
ήμέρης δέ έπιλαμψάσης ονείρου μέν τούτου λόγον ουδένα έποιέ- 
ετο, δ δέ ΙΙερσέων συναλίσας τους καί πρότερον συνέλεςε, 
ελεξέ σφι τάδε, «άνδρες Πέρσαι, συγγνώμην μοι έχετε δτι άγ- 
χίστροφα βουλεύομαι' φρενών τε γάρ ές τα έμεωυτοΰ πρώτα 
ουκω ανήκω, καί οί παρηγορεόμενοι έκεΐνα ποιέειν ουδένα χρό
νον μευ άπέχονται. άκοόσαντι μέντοι μοι τής Άρταβάνου γνώ
μης παραυτίκα μέν ή νεότης επέζεσε, ώστε άεικέστερα άπορ- 
ρΐψαι έπεα ές ανδρα πρεσβύτερον [ή χρεόν ' νυν μέντοι συγ- 
γνούς χρήσομαι τή εκείνου γνώμη, ώς ών μεταδεδογμένον μοι 
μή στρατεύεσθαι επί τήν Ελλάδα, ήσυχοι έ'στε.»

14 ΙΙέρσαι μέν ώς ήκουσαν ταΰτα, κεχαρηκότες προσεκό- 
νεον. νυκτός δέ γενομένης αύτις τώυτό δνειρον τψ Ξέρξη κα- 
τυπνωμένω έλεγε έπιστάν «ώ παϊ Δαρείου, καί δή φαίνεαι 
έν Πένσησί τε άπειπάμενος τήν στρατηλασίην καί τα έμά 
έπεα έν ουδενί ποιησάμενος λόγψ ώς παρ’ ουδενός άκούσας ; 
ευ νυν τόδ’ ίσθι· ήν περ μή αυτίκα στρατηλατέης, τάδε τοι 
έξ αυτών άνασχήσει ' ώς καί μέγας καί πολλός έγένεο έν 
όλίγφ χρόνψ, ουτω καί ταπεινός δπίσω κατά τάχος έσεαι.»

15 Ξέρξης μέν περιδεής γενόμενος τή δψι άνά τε έδραμε έκ τής 
κοίτης καί πέμπει άγγελον έπί Άρτάβανον [καλέοντα]' άπικομένω 
δέ οί έλεγε Ξέρξης τάδε. «Άρτάβανε, εγώ το παραυτίκα μέν ουκ 
έφρόνεον είπας ές σέ μάταια έπεα χρηστής εινεκα συμβουλίης*



Pelops, őseim e rabszolgája is annyira leigázott, hogy úgy az em
berek mint az ország is mai napig a hódítónak viselik nevét.»14)

Eddig tartott a beszédük ; majd azután beállt az éj, de Xerxest 12 
nem hagyta nyugodni Artabanos nézete. Éjjel jól megfontolva a 
dolgot, úgy találta, hogy nem válnék javára egy Görögország ellen 
indítandó hadmenet. A mint így határozatát megmásította, elaludt, 
s mint a perzsa hagyomány beszéli, éjjel következő álomlátása 
volt : úgy tűnt fel neki, hogy egy magas, szép ember állott meg 
előtte, s így szólt hozzá: «Megváltoztattad tehát szándékodat, óh 
perzsa, hogy nem indítsz hadat Görögország ellen, mikor pedig a 
perzsáknak azt a parancsot adtad, hogy sereget gyűjtsenek ? Nem 
teszed jól, ha mást gondolsz, s nem is lesz senki, a ki ezt helye
selné. Azt az utat kövesd, melyre nappal határoztad el magadat ! » 
Szavai után ez ember, úgy tűnt föl Xerxesnek, elrepült ; napkel- 13 
tekor azután, mit sem törődvén az álommal, ugyanazon perzsákat, 
kiket előbb is összehívott vaia, egybegyüjtvén, így szólott hozzájuk : 
«Bocsássatok meg, perzsa férfiak, hogy imént hozott határozato
mat megmásítom ; hisz eszem még nem jutott fejlődésének vég
fokára, s a kik e háborúra sarkalnak, egy pillanatra sem távoznak 
tőlem. Artabanos nézetének hallatára nyomban elfogott ifjú he
vem, úgy hogy keményebb szavak röppentek el ajkaimról, mint 
öregebb emberrel szemben illett volna. De most már belátom 
hibámat és az ő nézete szerint fogok cselekedni. Minthogy tehát 
meggondoltam a dolgot és nem indítok hadat Görögország ellen, 
maradjatok békében itthon.»

Midőn a perzsák ezt meghallották, örömükben leborúltak. 14 
Az éj beálltával azonban újra ugyan az a látománv jelent meg 
Xerxesnek álmában, s így szólt : «Tehát valóban visszavontad 
harczi rendeletedet a perzsák előtt, óh Dareios fia, s szavaimat 
semmibe sem vetted, mintha senkitől sem halottad volna ? Tudd 
meg tehát, ha nem indítsz rögtön hadat, az lesz rád nézve követ
kezése, hogy a milyen nagy és hatalmas lettél rövid idő alatt, ép 
olyan gyorsan lészsz ismét hitvány.» Xerxes álomlátásától megré- 15 
mülve, felugrott ágyából, s követet küldött Artabanosért. Mikor 
ez megjelent, így szólt hozzá Xerxes: «Artabanos! Ostoba dolog 
volt tőlem, hogy együgyű szavakat szórtam rád jó tanácsodért.
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μετά μέντοι ού πολλδν χρόνον μετέγνων, έγνων δέ ταύτά μοι μοιη- 
τέα έόντα τά σύ υπεθήκαο. ουκων δυνατός tot είμί ταύτα βουλό- 
μενος ποιέειν · τετραμμένφ γάρ δή καί μετεγνωκότι έπιφοιτών 
δνειρον φαντάζεται μοι ούδαμώς συνεπαινέον ποιέειν με ταυτα- νυν 
δε καί διαπειλήσαν οίχεται. ει ών θεός έστι ό έπιπέμπων καί οί 
πάντως έν ηδονή έστι γενέσθαι στρατηλασίην επί την Ελλάδα, 
επιπτήσεται καί σοί τώυτό τούτο δνειρον, ομοίως καί έμοί έντελ- 
λόμενον. ευρίσκω δέ ώδε αν γινόμενα ταυτα, εί λάβοις την έμήν 
σκευήν πάσαν, καί ένδύς μετά τούτο Τζοιο ές τον έμόν θρόνον καί 
έπειτα έν κοίτη τη έμή κατυπνώσειας. »

10 Ξέρςης μέν ταΰτά οί έλεγε- Άρτάβανος δέ οό πρώτω κελεύ· 
σματι πειθόμενος, οία ουκ άξιεύμενος ές τον βασιλήιον θρόνον 
ίζεσθαι, τέλος ως ήναγκάζετο είπας τάδε έποίεε το κελευόμενον. 

«) «ίσον έκεΐνο ώ βασιλεύ παρ’ έμοί κέκριται, φρονέειν τε ευ καί τώ 
λέγοντι χρηστά έθέλειν πείθεσθαι- τά σε καί άμφότερα περιήκοντα 
άνθρώπων κακών δμιλίαι σφάλλουσι, κατά περ τήν πάντων χρησι- 
μωτάτην άνθρώποισι θάλασσαν πνεύματα φασί άνεμων έμπίπτοντα 
ού περιοράν φύσι τη έωυτής χράσθαι. έμέ δέ άκουσαντα προς σεύ 
κακώς ου τοσούτο εδακε λύπη, δσον γνωμέων δύο προκειμενέων 
Πέρσησι, της μέν υβριν αύξανούσης, τής δέ καταπαυούσης καί 
λεγούσης ως κακόν είή διδάσκειν τήν ψυχήν πλέον τι δίζησθαι 
αίεί εχειν τού παρεόντος, τοιουτέων προκειμενέων γνωμέων ότι 

β) τήν σφαλερωτέρην σεωυτψ τε καί Πέρσησι άναιρέο. νύν ών, επειδή 
τέτραψαι έπί τήν άμείνω, φής τοι μετιέντι τον έπ’ "Ελληνας στό
λον έπιφοιτάν δνειρον θεού τίνος πομπή, ουκ έώντά σε καταλύειν 
τον στόλον, άλλ’ ουδέ ταύτα έστί ώ παΐ θεία, ένύπνια γάρ τά ές 
ανθρώπους πεπλανημένα τοιαύτα έστί οίά σε έγώ διδάξω, ετεσι 
σεύ πολλοΐσι πρεσβύτερος έών - πεπλανήσθαι αύται μάλιστα έώ- 
θασι αί δψιες τών δνειράτων, τά τις ήμ,έρης φροντίζει, ημείς 
δέ τάς προ τού ήμέρας ταύτην τήν στρατηλασίην καί το κάρτα 

y) είχομεν μετά χεΐρας. εί δέ άρα μή έστι τούτο τοιούτο οίον έγώ 
διαιρέω, αλλά τι τού θείου μετέχον, σύ παν αυτό συλλαβών
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Kövid idő múlva azonban megbántam a dolgot, s beláttam, hogy 
úgy kell cselekednem, a mint te tanácsolod. De bármennyire szeret
ném, mégsem tehetek így ; mert megtérésem és nézetváltozásom 
óta olyan álom jő rám, mely semmikép sem helyesli eljárásomat, 
sőt az imént fenyegetve távozott. Ha már most isten küldi rám 
ez álmot, s mindenképen azt óhajtja, hogy hadat indítsak Görög
ország ellen, akkoi rád is ez az álom fog jönni, s ugyanazt fogja 
meghagyni, mint nekem. S felfogásom szerint ez úgy történhet
nék meg, ha összes ruházatomat magadra vennéd,15) ráülnél benne 
trónomra, s azután ágyamba feküdnél aludni. »

Ezek valának Xerxesnek szavai. De Artabanos az első felszólí-15 
tásra nem akart engedelmeskedni, nem tartván magát méltónak 
arra, hogy a királyi trónra üljön ; végre azonban engedett a kény
szernek, s megtette, a mire a király kérte ; de előbb így szólt : 
«Nézetem szerint, óh király, egy értéke van annak, ha helyesen a} 
gondolkodik valaki, avagy szívesen enged a jó tanácsnak. Nálad 
egyesül a kettő egymással, de rossz emberek társasága eltérít a 
helyes úttól ; valamint a tengert is, az emberek e leghasznosabb 
eszközét, a rátörő szelek nem engedik, hogy természete hajlamát 
kövesse. Kemény szavaid hallatára nem is a fájdalom búsított 
annyira, mint inkább az, hogy midőn két indítvány van a perzsák 
előtt, s közülük az egyik a dölyfnek növelésére, a másik pedig 
csillapítására szolgál, s azt hirdeti, hogy rossz dolog arra tanítani a 
lelket, hogy mindig többet keressen, mint a mennyije van ; ■— midőn 
mondom ilyen két indítvány közül te a rád és a perzsákra nézve 
rosszabbikat választottad. De most azt mondod, hogy mióta a job- b} 
bik útra tértél és. fölhagytál a hadmenet gondolatával Görögország 
ellen, egy álomkép látogat isteni küldetéssel, s nem engedi meg, 
hogy a hadmenettől elállj. Csakhogy ennek nincs isteni jellege, fiam. 
Mert az álmoknak, melyek az embereket meg szokták látogatni, 
olyan a természetük, a mint én azt most neked megmagyarázom, 
ki sokkal idősebb vagyok náladnál. Leginkább olyan tárgyú álom
képeket szoktunk látni, a mikkel nappal foglalkozunk ; mi pedig 
az elmúlt napokban nagyon is ezzel a hadmenettel foglalkoztunk, c)  
De ha nem úgy áll a dolog, a mint én azt látom, hanem valamely 
istennek is van hozzá köze, s összefoglalva megmondtál rá vonat-
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εύρηκας* φανήτω γάρ δή καί έμοί, ώς καί σοί, διακελευόμενον. 
φανήναι δέ ούδέν μάλλον μοι οφείλε1, εχοντι τήν σήν έσθητα ή 
οο καί τήν έμήν, οόδέ τι μάλλον έν κοίτη τη σή αναπαυόμενο» 
ή οο καί έν τη έμή, εί πέρ γβ καί άλλως έθέλει φανήναι. οο 
γάρ δή ές τοσοδτό γε εοηθείης ανήκει τούτο, δ τι δή κοτε έστί, 
το έπιφαινόμενόν τοι έν τώ υπνψ, ώστε δόξει έμέ ορών σέ 
είναι, τη σή έσθήτι τεκμαιρόμενον. εί δέ εμέ μέν έν οοδενί 
λόγψ ποιήσεται ουδέ άςιώσει έπιφανήναι, οδτε ήν τήν έμήν έσθητα 
έ'χω οδτε ήν τήν σήν, οδδέ έπιφοιτήσει, τούτο ήδη μαθητέον 
έσται. εί γάρ δή έπιφοιτήσει γε συνεχέως, φαίην αν καί αοτός 
θειον είναι, εί δέ τοι ουτω δεδόκηται γίνεσθαι καί ουκ οίά τε 
αυτό παρατρέψαι, άλλ’ ήδη δει έμέ έν κοίτη τη ση κατοπνώσαι, 
φέρε, τούτων εζ έμεδ έπίτελεομένων φανήτω καί έμοί. μέχρι δέ

17 τούτου τη παρεούση γνώμη χρήσομαι.» τοσαδτα εί'πας Άρτά- 
βανος, έλπίζων Ξέρξην άποδέξειν λέγοντα ούδέν, έποίεε το κε- 
λεοόμενον. ένδύς δέ τήν Ξέρξεω έσθητα καί ίζόμενος ές τον 
βασιλήιον θρόνον ώς μετά ταΰτα κοίτον έποιέετο, ήλθέ οί 
κατοπνωμένψ τώοτό δνειρον το καί παρά Ξέρξην έφοίτα, όπερ- 
στάν δέ του Αρταβάνοο είπε αρα «σύ δή κείνος εις δ άπο· 
σπεύδων Ξέρξην στρατεύεσθαι έπί τήν Ελλάδα ώς δή κηδό- 
μενος αύτοδ; άλλ’ οδτε ές το μετέπειτα οδτε ές το παραοτίκα 
νυν καταπροΐςεαι άποτράπων το χρεόν γενέσθαι. Ξέρξην δέ

18 τα δει άνηκοοστέοντα παθείν, αύτψ έκείνφ δεδήλωται.» ταδτά 
τε έδόκεε Αρτάβανος το δνειρον άπειλέειν καί θερμοϊσι σιδη- 
ρίοισι έκκαίειν αύτοδ μέλλειν τούς οφθαλμούς, καί δς άμβώ- 
σας μέγα άναθρώσκει, καί παριζόμενος Ξέρςη, ώς τήν δψιν 
οί τού ένυπνίου διεξήλθε άπηγεόμενος, δεύτερα οί λέγει τάδε. 
« έγώ μέν, ώ βασιλεύ, οία άνθρωπος ίδών ήδη πολλά τε καί 
μεγάλα πεσόντα πρήγματα όπο ήσσόνων, ούκ Ιων σε τα πάντα 
τή ήλικίη ε’ίκειν, έπιστάμενος ώς κακόν είή το πολλών 
έπιθομέειν, μεμνημένος μέν τον έπί Μασσαγέτας Κύροο 
στόλον ώς έπρηξε, μεμνημένος δέ καί τον έπ’ Αιθίοπας 
τον Καμβύσεω, σοστρατεοσάμενος δέ καί Δαρείψ έπί Σκύ- 
θας. έπιστάμενος ταύτα γνώμην είχον άτρεμίζοντά σε μακα
ριστόν είναι προς πάντων άνθρώπων. έπεί δέ δαιμονίη τις 
γίνεται ορμή, καί "Ελληνας, ώς οίκε, φθορή τις καταλαμβάνει
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kozólag mindent : jelenjék meg nekem is parancsoló szavával, mint 
neked. De ép úgy tartozik megjelenni, ha a te ruhádat öltöm ma
gamra, mint ha az enyémben vagyok, e szintúgy, ha a te ágyad
ban fekszem, vagy az enyémben, ha ugyan egyáltalán meg akar 
jelenni. Mert csak nem lesz talán oly együgyű, bárki legyen is az, 
a ki álmodban meglátogat, hogy engem látva veled téveszszen 
össze, ha a te ruhádban mutatom magamat. Most már azt kell 
megfigyelnünk, vájjon engem semmibe sem vesz-e ; nem tartja-e 
magához méltatlannak, hogy nekem is megjelenjen, s akár a te 
ruhádban vagyok, akár az enyémben, nem fog-e hozzám is jönni. 
Mert ha egyre folytatná látogatásait, magam is isteni dolgot lát
nék benne. Ha tehát elhatározásod szilárd, s lehetetlen róla lebe
szélni, nekem pedig a te ágyadban kell aludnom : hagyján, megte
szem a dolgot, s jelenjék meg nekem is. Addig azonban régibb 
véleményemhez ragaszkodom.» Artabanos e szavak után, azon re- 17 
ményben, hogy Xerxest meg fogja győzni szavainak alaptalan
ságáról, parancsa szerint cselekedett. Felöltötte Xerxesnek ruháját, 
ráült a királyi trónra, majd pedig lefeküdt. Almában ugyanaz az 
álom jött rá, mely Xerxest is meglátogatta, s Artabanos fejéhez 
állván, így szólt : «Te vagy hát az, ki aggodalmat színlelve, Xerxest 
a görögországi hadmenetről lebeszéled ? De sem a jövőben, sem 
most mindjárt nem vinnéd el szárazon, ha a végzetet el akarnád 
hárítani. Hogy mit kell Xerxesnek elszenvedni, ha nem engedel
meskedik, azt már neki magának megmondottam. » Ilyen fényé-18 
gető szavakat vélt Artabanos az álomképtől hallani, a ki még izzó 
vassal is ki akarta égetni a szemeit. De ő nagyot ordítva felugrott, 
s Xerxeshez sietve melléje ült ; a mint pedig álomlátását előadta, 
így folytatta beszédét: «Mert olyan ember vagyok, óh király, ki 
sok és nagy hatalmat láttam kisebb erő által elbukni ; azért nem 
akartam ifjú hevednek engedni. Tudom, hogy rossz dolog sokra 
vágyakozni, s emlékszem, hogy mikép végződött Kyrosjmdmenete — 
a massageták ellen ; emlékszem Kambysesnek egyiptomi háború
jára is, s magam is harczoltam Dareiossal a skythák ellen. E tapasz
talat sugallta nézetemet, hogy minden ember boldognak fog mon
dani, ha békében maradsz. De mivel itt isteni sugallattal van dol
gunk, s a görögökre, úgy látszik, isteni végzet szerint van kiróva a
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θεήλατος, έγώ μέν καί αυτός τράπομαι καί μήν γνώμην μετα
τίθεμαι, συ δέ σήμηνον μέν ΙΙέρσησι τά έκ του θεού πεμπό- 
μενα, χράσθαι δε κέλευε τοίσι έκ σέο πρώτοισι προειρημένοισι 
ές τήν παρασκευήν, ποίεε δέ ουτω δκως τοδ θεοδ παραδιδόντος 
τών σών ένδεήσει ' μηδέν.» τούτων δε λεχθέντων, · ένθαδτα 
έπαερθέντες τή όψι, ώς ήμερη έγένετο τάχιστα, Ξέρξης τε 
υπερετίθετο ταδτα ΙΙέρσησι, καί Άρτάβανος, 6ς πρότερον 
άποσπεύδων μοδνος έφαίνετο, τότε έπισπεόδων φανερός ήν.

19 Όρμημένψ δέ Ξέρξη στρατηλατέειν μετά ταδτα τρίτη όψις εν 
τφ υπνφ έγένετο, τήν οί Μάγοι έκριναν άκοόσαντες φέρειν τε 
έπί πάσαν γην δουλεύσειν τέ οί πάντας άνθρώπους. ή δέ δψις 
ήν ήδε · έδόκεε δ Ξέρξης έστεφανώσθαι έλαίης θαλλψ, άπο 
δέ τής έλαίης τους κλάδους γην πάσαν έπισχειν, μετά -δέ 
άφανισθήναι περί τή κεφαλή κείμενον τον στέφανον, κρινάντων 
δέ ταδτα τών Μάγων, Περσέων τε τών συλλεχθέντων αυτίκα 
πάς άνήρ ές τήν αρχήν τήν έωυτοδ άπελάσας είχε προθυμίην πά
σαν έπί τοΐσι είρημένοισι, θέλων άυτός έκαστος τά προκείμενα 
δώρα λαβείν, καί Ξέρξης τοδ στρατού ουτω έπάγερσιν ποιέεται,

20 χώρον πάντα έρευνών τής ηπείρου, από γάρ Αίγυπτου άλωσές 
έπί μέν τέσσερα ετεα πλήρεα παραρτέετο στρατιήν τε καί τά 
πρόσφορα τή στρατί ή, πέμπτφ δέ ετεϊ άνομένφ έστρατηλάτεε 
χειρί μεγάλη πλήθεος. στόλων γάρ τών ημείς ί'δμεν πολλώ 
δή μέγιστος ουτος έγένετο, ώστε μήτε τον Δαρείον τον έπί 
Σκύθας παρά τοδτον μηδένα φαίνεσθαι, μήτε τον Σκυθικόν, οτε 
Σκύθαι Κιμμερίους διώκοντες ές τήν Μηδικήν χώρην έσβαλόντες 
σχεδόν πάντα τά άνω τής Ασίης καταστρεψάμενοι ένέμοντο, τών 
εϊνεκεν ύστερον Δαρείος έτιμωρέετο, μήτε κατά τά λεγάμενα τον 
Ατρειδέων ές Ίλιον, μήτε τον Μυσών τε καί Τευκρών τον προ 
τών Τρωικών γενόμενον, οΐ διαβάντες ές τήν Ευρώπην κατά Βόσπο
ρον τούς τε Θρήικας κατεστρέψαντο πάντας καί έπί τον Τόνιον 
πόντον κατέβησαν μέχρι τε Πηνειοδ ποταμοδ το προς μεσαμβρίης

2 ΐ ήλασαν. αυται αί πάσαι ουδ’ εί ετεραι προς ταύτησι γενόμεναι 
στρατηλασίαι μιής τήσδε ούκ άξιαι. τι γάρ ούκ ήγαγε έκ τής 
Ασίης έθνος έπί τήν Ελλάδα Ξέρςης ; κοΐον δέ πινόμενόν μιν 
ύδωρ ούκ έπέλιπε, πλήν τών μεγάλων ποταμών ; οΐ μέν γάρ νέας
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pusztulás: magam is megtérek, megváltoztatom nézetemet ; te pe
dig adcl tudtára a perzsáknak az isten izenetét ; rendeld el, liogy 
hadi készülődés dolgában első parancsodat kövessék ; légy rajta, 
hogy isten meghagyásával szemben semmi mulasztás se terhel
jen.» így szólva, mindketten felbuzdultak az álomlátáson; s mi
helyt megvirradt, Xerxes előadta a dolgot a perzsáknak ; Artaba- 
nos pedig, ki azelőtt egyedül szólt nyíltan a terv ellen, most nyíl
tan mellette érvelt.

Miután Xerxes a hadjárat előkészületeihez látott, még egy jg 
harmadik álomlátása is volt, melyet a mágusok úgy magyaráztak, 
hogy az az egész földre vonatkozik, s hogy az egész emberiség 
rabszolgája lesz neki. Xerxesnek álma az volt, hogy egy olajág 
koszorúzta fejét, s hogy az olajágból fakadó gályák az egész földet 
beárnyalták, majd azután a fejét övező koszorú eltűnt.10) A má
gusok ezen álommagyarázata után az összegyűlt perzsák mind
nyájan helytartóságaikba utaztak, s a kiadott parancsot a legna
gyobb buzgalommal végrehajtották ; mert kiki a maga számára 
akarta elnyerni az ígért ajándékot. így gyűjtötte össze Xerxes a 
hadseregét, felkutatva összes szárazföldi tartományait. Egyiptom el
foglalásától kezdve ugyanis teljes négy éven át gyűjtötte hadseregét 
és mindazt, mire a seregnek szüksége van ; az ötödik év folyamá
ban azután óriási erővel útjára indáit.1’) Mert mindazon hadmene
tek közűi, melyekről tudunk, ez volt a legnagyobb ; a mennyiben 
egyik sem hasonlítható vele össze, sem a Dareios skytha háborúja, 
sem a sk^rtháké, midőn a kimmeriusok üldözése közben a méd 
birodalomba törtek, s majdnem egész Felső-Azsiát hatalmukba 
kerítették,18).— am iért azután később Dareios bosszút akart rajtuk 
állani ; j -  sem az Atreidák háborúja Ilion ellen nem hasonlítható 
vele össze, a mint azt a hagyomány megőrizte, sem még a trójai há
borút megelőzőleg a mysiaiaké és teukrusoké, kik a Bosporoson át 
Európába kelve, egész Thrákiát meghódították, majd lejutottak az 
ión tengerbe, s délen egészen a Peneios folyóig hatoltak.19) Mindezek ̂  j 
a háborúk s egyéb más vállalatok nem hasonlíthatók ezzel az egy- 
gyel össze. Mert volt-e nép Ázsiában, melyet Xerxes ne vezetett 
volna Görögország ellen ? Avagy a nagy folyamok kivételével 
volt-e víz, mely szükségletének megfelelt volna ? Egy nép szolgál-
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παρείχοντο, ο! δε ές πεζόν έτετάχατο, τοίσι δέ ίππος προσετέ- 
τακτο, rotat δε ιππαγωγά πλοία άμα στρατευομένοισι, rotat 
δέ ές τάς γέφυρας μακράς νέας παρέχειν, rotat δέ atra τε 
καί νέας.

22 Kat τούτο μέν, ώς πταισάντον τών πρώτων περιπλεόντων
περί τον Χθων, προετοιμάζετο εκ τριών έτέων κου μάλιστα rà  
ές τον Χθων. έν γάρ Έλαιοΰντι της Χερσονήσου δρμεον’ τριή- 
ρεες · ένθεΰτεν δέ όρμώμενυι ώρυσσον υπό μαστίγων παντοδαποί 
τής στρατιής, διάδοχοι δ’ έφοίτον ' ώροσαον δέ καί οι περί τον 
Χθων κατοικημ-ένοι. Βουβάρης δέ ό Μεγαβάζου καί Χρταχαίης 
ό Άρταίου άνδρες Πέρσαι έπέστασαν του έργου, ό γάρ Χθως 
έατί δρος μέγα τε καί ονομαστόν, ές θάλασσαν κατήκον, 
οίκεόμενον υπό ανθρώπων, τή δέ τελευτά, ές την ήπειρον το
δρος, χερσονησοειδές τε έστί καί ισθμός ώς δυώδεκα σταδίων ' 
πεδίον δέ τοΰτο καί κολωνοί ου. μεγάλοι έκ θαλάσσης τής
Χκανθίων έπί θάλασσαν τήν άντίον Τορώνης. έν δέ τψ ίσθμώ 
τοότψ, ές τον τελευτή, ό Χθως, Σάνη πόλις Ελλάς οίκηται, αι 
δέ έκτος Σάνης, έσω δέ του Χθω οίκημέναι, τάς τότε ο Πέρσης 
νησιώτιδας αντί ήπειρωτίδων δρμητο ποιέειν ' εΐσί δέ αίδε, Αϊον

23 Όλόφυξος Άκρόθφον Θόσσος Κλεωναί. πόλιες μέν αυται at
τον Χ θων νέμονται, ώρυσσον δέ ώδε δασάμενοι τον χώρον οι 
βάρβαροι κατά, έ'θνεα · κατά Σάνην πόλιν σχοινοτενές ποιη- 
σάμενοι, έπείτε έγίνετο βαθέα ή διώρυς, οί μέν κατώτατα
έστεώτες ώρυσσον, έτεροι δέ παρεδίδοσαν τον αίεί έζορυσ-
σόμενον χοΰν άλλοισι κατυπερθε έστεώσι έπί βάθρων, οϊ 
δ’ αυ έκδεκόμενοι έτέροισι, έ'ως άπίκοιτο ές τούς άνωτάτω · 
ουτοι δέ έςεφόρεόν τε καί έςέβαλλον. τοίσι μέν νυν άλλοισι
πλήν Φοινίκων καταρρηγνόμενοι οί κρημνοί του όρυγματος 
πόνον διπλήσιον παρειχον * άτε γάρ του τε άνω [στό
ματος] καί του κάτω τά αυτά μέτρα ποιευμένον, εμελλέ
σφι τοιοΰτο άποβήσεσθαι. οί δέ Φοίνικες σοφίην έν τε
τοίσι άλλοισι έργοισι άποδείκνυνται καί δή καί έν έκείνφ.
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tatta a hajókat, a másikat a gyalogságba osztották be ; a harma
dikra volt kiróva a lovasság ; a negyedik adta a lószállító hajókat, 
s maga is bevonúlt a szolgálatra ; másoknak a hidakhoz szüksé
ges nagy hajókat kellett kiállítani ; másoknak ismét élelmi szert és 
hajókat.

Minthogy azonban a hajóhad az Athos első megkerülése köz- 22 
ben nagy kárt szenvedett,20) Xerxes már vagy három év óta dolgoz
tatott előre az Athos körűi. Háromsoros hajói vesztegeltek ugyanis a 
cliersonesosi Elaius mellett ; innen küldött tehát embereket külön
böző nemzetiségű hadseregéből, a kik korbácsütés alatt végeztek 
ásásokat, míg egy másik csapat föl nem váltotta őket. Az Athos- 
liegyvidéki lakóknak is kellett ásniok. Perzsa emberek voltak a 
munka vezetői : Bubares, Megabazos fia, és Artachaies, Artaios fia.
Az Athos ugyanis nagy és nevezetes hegység, melyen emberek lak
nak s a tengerig kinyúlik ; a hol azonban a hegy a szárazföld felé 
véget ér, félszigetet képez, s a földszorosnak szélessége itt körül
belül tizenkét stadium. A vidék az akantliosi tengertől a szemben 
levő tengerig Torone mellett síkság, melyet csak csekély halmok 
szakítanak meg. Ezen a földszoroson, a hol Athos hegye véget 
ér, terül el egy görög város, Sane; azok a városok pedig, melyek 
Sanetól innen, vagyis az Athos belterületén alakúltak, s me
lyeknek lakóit a király, szárazföldi jellegük megváltoztatásá
val, szigetlakokká akarta tenni, a következők : Dión, Olophyxos, 
Akrothoon, Thyssos és Kleonai.21) Ezek a városok vannak Athos 23 
hegyén. A barbárok a vidéket az egyes népfajok közt feloszt
ván, következőkép végezték az ásást : Sane ' városánál kereszt
ben egyenes vonalat húztak ; midőn a csatorna már mély volt, 
a lenn állók folytatták az ásást, mások pedig a kiásott földet 
mindig más munkásoknak adták, a kik lépcsőkön állottak fö
löttük, ezek ismét följebb juttatták, míg a föld a felszíni mun
kásokhoz jutott, kik azt tovavitték és szétszórták. Már most 
a többi munkásoknak, minthogy a csatorna szélein a föld le
csúszott, kétszer oly nagy munkájuk volt, mint a phoinikiaiaknak ; 
minthogy ugyanis a csatorna fenekét meg a nyílását egyforma szé
lesre vették, szükségkép így kellett a dolognak esni. De a phoini- 
kiaiak, mint egyéb alkalommal, úgy most is kitűntek ügyességükkel.
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άπολαχόντες γάρ μόρων όσον αυτοίσι επίβαλλε, ώρυσσον tò μεν 
άνω [στόμα] της διώρυχος ποιευντες διπλήσιον η όσην έ'δεε 
αυτήν την διώρυχα γενέσθαι, προβαίνοντος δε του έ'ργου συνή- 
γον α ιεί’ κάτω τε δή έγίνετο καί έξισοδτο τοΐσι άλλοισι τό έ'ργον. 
ένθαδτα λειμών έστι, Τνα σφι άγορή τε έγίνετο καί πρητήριον *

24 σίτος δέ σφι πολλός έφοίτα ές της Άσίης άληλεσμένος. ώς 
μεν εμέ συμβαλλόμενο-; εόρίσκειν, μεγαλοφροσύνης εΤνεκεν αυτό 
Ξέρςης όρύσσειν έκέλευε, έθ-έλων τε δύναμιν άποδείκνυσθαι καί 
μνημόσυνα λιπέσθαι · παρεόν γάρ μηδένα πόνον λαβόντας τον 
ισθμόν τάς νέας διειρόσαι, όρύσσειν έκέλευε διώρυχα τη θαλάσση 
εύρος ώς δύο τριήρεας πλέειν όμοδ έλαστρεομένας. τοίσι δέ 
αυτοίσι τούτοισι, τοισί περ καί το όρυγμα, προσετέτακτο καί τον 
Στρυμόνα ποταμόν ζεύςαντας γεφυρώσαι.

25 Ταδτα μέν νυν ουτω έποίεε, παρεσκευάζετο δέ καί όπλα ές 
τάς γέφυρας βόβλινά τε καί λευκολίνου, έπιτάςας Φοίνιςί τε καί 
Αίγυπτίοισι, καί σιτία τη στρατιη καταβάλλει-;, Γίνα μή λιμήνειε ή 
στρατιή μηδέ τα υποζύγια έλαυνόμενα έπί την Ελλάδα· άναπυ- 
θόμενος δέ τούς χώρους καταβάλλειν έκέλευε Τνα έπιτηδεότατον 
είη, άλλα άλλη άγινέοντας όλκάσι τε καί πορθμηίοισι εκ της 
Ασίης πανταχόθεν. τον δέ ών σίτον [οΐ μέν] ές Λευκήν ακτήν 
καλεομένην τής Θρηίκης άγίνεον, οΐ δέ ές Τυρόδιζαν τήν Περιν- 
θίων, οΐ δέ ές Δορίσκον, οΐ δέ ές Έιόνα τήν έπί Στρυμόνι, οΐ 
δέ ές Μακεδονίην διατεταγμένοι.

2« Έν <Γ) δέ ούτοι τον προκείμενον πόνον έργάζοντο, έν τούτω 
ό πεζός άπας συλλελεγμένος άμα Ξέρςη έπορεύετο ές Σάρδις, 
έκ Κριτάλλων όρμηθείς τών έν Καππαδοκίη * ένθαδτα γάρ ε’Τρητο 
συλλέγεσθαι πάντα τον κατ’ ήπειρον μέλλοντα άμα αυτψ Ξέρςη 
πορεόεσθαι στρατόν. 8ς μέν νυν τών υπάρχων στρατόν κάλλιστα 
έσταλμένον άγαγών τά προκείμενα παρά βασιλέος ε'λαβε δώρα, 
ούκ Ιχω φράσαι · ουδέ γάρ άρχήν ές κρίσιν τούτου πέρι έλθόντας 
οίδα. οΐ δέ έπείτε διαβάντες τον ΓΆλυν ποταμόν ώμίλησαν τη Φρυγίη, 
δι’ αυτής πορευόμενοι άπίκοντο ές Κελαινάς, Τνα πηγαί άναδιδοδσι 
Μαιάνδρου ποταμού καί ετέρου ουκ έλάσσονος η Μαιάνδρου, τιμ 
ουνομα τυγχάνει έον Καταρρήκτης, ός ές αυτής τής άγορής τής 
Κελαινέων άνατέλλων ές τον Μαίανδρον έκδιδοΐ- έν τη καί
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Kikapván ugyanis a rájuk eső részt, a csatornának szélét kétszer 
akkorára vették, mint a mily szélesre a csatornát ásniok kellett ; a 
munka folyamában mindig szűkítették ; mikor pedig leértek, ép 
oly széles volt a csatorna, mint a többieké. Yan itt egy rét is, a hol 
piaczuk és gyülekező helyük volt, s nagy mennyiségben hoztak ide 
Ázsiából őrölt gabonát. A dolgot mérlegelve, úgy találom, hogy 24 
Xerxes csak kérkedésből ásatta e csatornát, s hatalmát akarta fitog
tatni, meg emléket maga után hagyni. Mert bár a hajókat min
den zavar nélkül át lehetett volna szállítani a földszoroson, ő 
mégis olyan széles csatornát ásatott a tengernek, hogy egyszerre 

'két háromsoros hajó evezhetett egymás mellett.22) Szint’ azoknak, 
a kik a csatornát csinálták, adta ki a parancsot, hogy a Strymon 
folyón hidat verjenek.

Mialatt így rendelkezett, köteleket is készíttetett byblosnád- 25 
ból és fehér lenből a hidakhoz, a mivel a phoinikiaiakat és az 
egyiptomiakat bízta volt meg. Szintúgy eleséget is halmoztatott 
fel, nehogy serege, valamint a Görögország ellen hajtott teher
vonó állatok éhséget szenvedjenek. A helyi viszonyok kifürkészése 
után olyan helyeken gytíjtetett eleséget, a hol azt a legalkalma
sabbnak találta ; s Ázsiának minden részéből szállította azt telier- 
liajókon ésdereglyéken. Az eleség egy részét Thrákiába, az úgy
nevezett Fehér-parthoz szállították, a többit pedig a perinthosi 
Tyrodizába, Doriskosba, a Strymon mellett fekvő Eionba és Make- 
doniába küldötték.2")

Mialatt ezek a rájuk rótt munkában fáradoztak, addig az összes 26 
szárazföldi sereg egybegyűlt, és Xerxes a Kappadokiában fekvő 
Kritallából kiindulván, Sardisig vonúlt előre. Mert úgy szólt a 
parancs, hogy az egész sereg, mely a szárazföldön Xerxest útjában 
kisérni fogja, Kritallában gyűljön egybe.2*) Hogy már most melyik 
helytartó jött oda a legszebb sereggel, s nyerte el a királytól a 
megígért ajándékot, azt nem tudom megmondani ; mert azt sem 
tudom, vájjon tulajdonkép Ítéletre került-e a dolog. MikoraHalys 
folyamon átkeltek, keresztűlvonúltak Phrygián és Kelainaiba értek. 
I t t  fakadnak a Maiandrosnak a forrásai, meg egy másik, nem kisebb 
nagyságú folyóé, melynek Katarraktes a neve. Ez magának Kelai- 
nainak a piaczán ered, és a Maiandrosba ömlik. Ebben a városban

L
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ό τού Σιληνού λίαρσύεω ασκός [έν τή πόλι] άνακρέμαται, τον 
υπό Φρυγών λόγος έχει υπό Απόλλωνος έκδαρέντα άνακρεμασθή-

27 ναι. έν ταύτη τη πόλι υποκατήμενος ΓΙύθ-ιος δ Άτυος άνήρ 
Αυδός έςείνισε τήν βασιλέος στρατιήν πάσαν ςεινίοισι μεγίστοισι 
καί αυτόν Ξέρςην, χρήματά τε έπαγγέλλετο βουλόμενος ές τον 
πόλεμον παρέχειν. έπαγγελλομένου δέ χρήματα Πυθίου, είρετο 
Ξέρξης Περσέων τούς παρεόντας τίς τε έών άνδρών Πύθιος καί 
κόσα χρήματα έκτημένος έπαγγέλλοιτο ταύτα. ο'ί δ|· είπαν 
«ώ βασιλεύ, ουτος έστί ός τοι τον πατέρα Δαρεΐον έδωρήσατο 
τη πλατανίστψ τη χρυσέη καί τη άμπέλφ · δς καί νύν έστι

28 πρώτος ανθρώπων πλούτω των ήμεις Γδμεν μετά σέ.» θωμάσας 
δε των έπέων τδ τελευταίον Ξέρςης αυτόν δεύτερα είρετο ΙΙύθιον 
δκόσα οί είη χρήματα, δ δέ είπε «ώ βασιλεύ, ούτε σε άποκρύψω 
ούτε σκήψομαι τό μή είδέναι τήν έμεωυτού ούσίην, άλλ’ έπιστά- 
μενός τοι άτρεκέως καταλέγω, έπείτε γάρ τάχιστα σε έπυθόμην 
επί θάλασσαν καταβαίνοντα τήν. Έλληνίδα, βουλόμενος τοι 
δούναι ές τόν πόλεμον χρήματα έςεμάνθανον, καί ευρον λογιζό- 
μενος άργυρίου μέν δύο χιλιάδας έούσας μοι ταλάντων, χρυσού 
δε τετρακοσίας μυριάδας στατήρων Δαρεικών έπιδεούσας επτά 
χιλιάδων, καί τούτοισί σε έγώ δωρέομαι ' αυτψ δέ μοι από

29 ανδραπόδων τε καί γεωπέδων άρκέων έστί βίος.» δ μέν ταύτα 
έλεγε, Ξέρςης δέ ήσθείς τοίσι είρημένοισι είπε «ςείνε Λυδέ, 
έγώ έπείτε έςήλθον τήν Περσίδα χώρην, οδδενί άνδρί συνέμιςα 
ές τόδε δστις ήθέλησε ςείνια προθεΐναί στρατφ τφ έμψ, ουδέ 
οστις ές ο'ψιν τήν έμήν καταστάς αυτεπάγγελτος ές τόν πόλεμον 
έμοί ήθέλησε συμβαλέσθαι χρήματα, έ£ω σεϋ. σύ δέ καί 
έςείνισας μεγάλως στρατόν τόν έμόν καί χρήματα μεγάλα 
έπαγγέλλεαι. σοί ών έγώ άντί αυτών γέρεα τοιάδε δίδωμι ' 
ςεΐνόν τέ σε ποιεύμαι έμόν καί τάς τετρακοσίας μυριάδας τοι 
τών στατήρων άποπλήσω παρ’ έμεωυτού δούς τάς επτά χιλιάδας, 
ΐνα μή Tot έπιδεέες έωσι al τετρακόσια! μυριάδες [επτά χιλιάδων], 
αλλά ή τοι άπαρτιλογίη ύπ' έμέο πεπληρωμένη. έπτησό τε 
αυτός τά περ αυτός έκτήσαο, έπίστασό τε είναι αίεί τοιούτος ■ 
ου γάρ τοι ταύτα ποιεύντι ούτε ές τό παρεόν ούτε ές χρόνον 
μεταμελήσει.»

30 Ταύτα δέ είπας καί έπιτελέα ποιήσας έπορεύετο τό πρόσω 
αίεί. *Αναυα δέ καλεομένην Φρυγών πόλιν παραμειβόμενος 
καί λίμνην έκ τής άλες γίνονται, άπίκετο ές Κολοσσάς πόλιν
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van fölfüggesztve Marsyasnak, a silennek tömlője, kinek bőrét 
Apollon pkrygiai hagyomány szerint lenyúzván, itt függesztette 
föl.25) Ebben a városban időzött a lydiai Pythios, Atysnak fia, ki a 27 
királynak egész haderejét, valamint magát Xerxest is a legfénye
sebb módon megvendégelte, sőt a legnagyobb készséggel ajánlott 
fel pénzt a háborúra. Pytliiosnak ezen ajánlatára Xerxes megkér
dezte a perzsákat, a kik vele valának, hogy miféle ember ez a 
Pythios és milyen vagyonnak a birtokában tehetett neki ilyen 
ajánlatot. De ők így feleltek : « Oh király, ez az az ember, a ki atyádat, 
Dareiost, az arany platánfával és szőlővel megajándékozta, s rajtad 
kívül tudomásunk szerint a leggazdagabb ember a világon».26) 
Xerxest ez utolsó szavakra csodálat fogta el, majd ismét magához 28 
Pythioshoz fordúlt és megkérdezte, hogy mily nagy a vagyona. 
«Oh király,» — feleié ez — «én nem fogom eltitkolni, s nem is 
fogom tettetni, mintha nem ismerném vagyonomat, hanem tudo
másom szerint pontosan elő fogom sorolni. Mert mihelyt meg
tudtam, hogy a görög tengerre szállsz le, magam pedig pénzt 
akartam neked adni a háborúra, mindenemet megszámláltam és 
úgy találtam, hogy vagyonom kétezer ezüst talentumból és hét
ezer híján négyszázezer dareiosi aranypénzből áll.27) S ezt én mind 
neked ajándékozom, magamnak úgy is elég jövedelmem van rab
szolgáimból és birtokaimból.» Pythios szavainak Xerxes igen meg- 29 
örülve így szólt: «Lydiai barátom! Mióta elhagytam a perzsa 
földet, senkivel sem találkoztam eddig, a ki ily szívesen vendé
gelte volna hadseregemet ; senki sem került elém, ki a maga jószán
tából kívánt volna a háború költségeihez hozzájárulni, csak te. 
Nem csupán hadseregemet láttad el fényesen, hanem nagy vagyont 
is ajánlottál föl. Mindezért a következőkkel tisztellek meg : vendég
barátommá teszlek és négyszázezer aranyodhoz a magaméból adok 
hétezret, hogy a négyszázezerből ne hiányozzék többé hétezer, s 
így az összeget kerekszámra egészítsem. Tartsd meg magadnak, 
a mit szereztél, és mindig ilyennek mutasd magadat ; mert ha így 
tészsz, sem most, sem a jövőben nem fogod megbánni.»

így szólt és teljesítette ígéretét ; azután folyton előre vonult. 30 
Miután egy Anaua nevű phrygiai város mellett elhaladt, mely egy 
olyan tó partjánál fekszik, a melyből sót főznek, Kolossaiba, egy
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μεγάλην Φρυγίης * έν τή Λύκος ποταμός ές χάσμα γής έσβάλλων 
αφανίζεται, έπειτα διά σταδίων ώς πέντε μάλιστα κη άναφαινό- 
μενος έκδιδοί καί ουτος ές τον Μαίανδρον, έκ δέ Κολοσσέων 
ό στρατός δρμώμενος επί τούς ούρους τών Φρυγών καί Λυδών 
άπίκετο ές Κύδραρα πόλιν, ένθα στήλη καταπεπηγυΐα, 
σταθεΐσα δέ υπό Κροίσοο, καταμηνύει διά γραμμάτων τούς

31 ούροος. ώς δέ έκ τής Φρογίης έσέβαλε ές τήν Λυδίην, 
σχιζόμενης της οδού καί τής μέν ές αριστερήν έπί Καρίης 
φερούσης τής δέ ές δεξιήν ές Σάρδις, τή καί πορευομένω 
διαβήναι τον Μαίανδρον ποταμόν πάσα άνάγκη γίνεται καί 
ίέναι παρά Καλλάτηβον πόλιν, έν τή άνδρες δημιοεργοί μέλι 
έκ μορίκης τε καί πορού ποιεύσι, ταότην ιών ό Ξέρξης τήν 
οδόν εύρε πλατάνιστον, τήν κάλλεος εΐνεκα δωρησάμενος κόσμω 
χρυσέψ καί μελεδωνφ [άθανάτφ] άνδρί έπιτρέψας δευτέρη ή μέρη

32 άπίκετο ές τών Λοδών το αστό, άπικόμενος δέ ές Σάρδις 
πρώτα μέν άπέπεμπε κήρυκας ές τήν 'Ελλάδα αίτήσοντας γην 
τε καί ύδωρ καί προερέοντας δείπνα βασιλέι παρασκεοάζειν · 
πλήν ούτε ές 'Αθήνας ούτε ές Λακεδαίμονα άπέπεμπε έπί 
γης αΐτησιν, τή δέ άλλη πάντη. τώνδε δέ εΤνεκα το δεύτερον 
άπέπεμπε έπί γην τε καί ύδωρ · δσοι πρότερον ούκ έ'δοσαν 
Δαρείιρ πέμψαντι, τούτους πάγχο έδόκεε τότε [δη] δείσαντας 
δώσειν · βοολόμενος ών αυτό τούτο έκμαθεΐν άτρεκέως έπεμπε.

33 Μετά δέ ταύτα παρεσκεοάζετο ώς έλών ές νΑβοδρν. οι δε 
έν τούτφ τον Ελλήσποντον έξεύγνυσαν έκ τής Ασίης ές τήν 
Ευρώπην, έστι δε τής Χερσονήσου τής έν Έλλησπόντψ, Σηστού 
τε πόλιος μεταξύ καί Μαδύτου, άκτή παχέα ές θάλασσαν 
κατήκουσα Αβύδω καταντίον · ένθα μετά ταύτα, χρόνιο 
ύστερον ού πολλώ, έπί Ξανθίππον τού Αρίφρονος στρατη
γού Αθηναίοι Αρταΰκτην άνδρα Πέρσην λαβόντες Σηστού 
ύπαρχον ζώντα προς σανίδα διεπασσάλευσαν, δς καί ές τού 
Πρωτεσίλεω το ίρύν ές Έλαιούντα άγινεόμενος γυναίκας άιθέ-

34 μιστα έρδεσκε. ές ταύτην ών τήν άκτήν έξ Αβύδου όρμώ- 
μενοι έγεφύρουν τοΐσι προσέκειτο, τήν μεν λευκολίνου Φοίνι
κες, τήν δ’ ετέρην [τήν] βυβλίνην Αιγύπτιοι, έστι δέ επτά 
στάδιοι έξ Αβύδου ές τήν άπαντίον. καί δή έζευγμένου 
τού πόρου έπιγενόμενος χειμών μέγας συνέκοψέ τε έκεΐνα

35π*ντα καί διέλυσε, ώς δ’ έπύθετο Ξέρξης, δεινά ποιέύμενος 
τον Ελλήσποντον έκέλευσε τριηκοσίας έπικέσθαι μάστιγι 
πληγάς καί κατείναι ές το πέλαγος πεδέων ζεύγος, ήδη



nagy phrygiai városba érkezett. I t t  a Lykos folyó egy földüregben 
eltűnik s körülbelül öt stadiumnyi távolságban jut ismét felszínre, 
e szintén a Maiandrosba szakad. Kolossaiból a hadsereg a phrygiai 
és lydiai határok felé tartván, Kydrara városához érkezett. I tt  föl 
van állítva egy oszlop, melyet még Kroisos emelt, és fölirattal jelzi 
a határokat.28) Midőn Phrygiából Lydiába jutott, az út két irányba 31 
tért. Az egyik balra Káriába vezet, a jobboldali pedig Sardisba, 
mely utóbbit választva, szükségkép át kell a Maiandroson kelni és 
Kaletobos városa mellett elhaladni, hol a mesteremberek tamarisz- 
kusból és búzából mézet gyártanak. Xerxes, ki erre az útra tért, 
olyan szép platánfát talált, hogy e miatt aranydíszszel látta el, 
és egy halhatatlannak az oltalmába ajánlotta ; másnap azután a 
lydiaiak fővárosába érkezett.39) Sardisba jutva először is követeket 32 
küldött szét Görögországba, hogy kérjenek földet és vizet, s hogy 
a király számára ellátásról gondoskodjanak. Csak Athénbe és 
Lakedaimonba nem küldött földért, másüvé mindenhová.39) Azért 
küldött pedig most másodszor földért és vízért, mert azt hitte, 
hogy a kik előbb nem adtak Dareios követeinek, azok most félel
mükben engedelmeskedni fognak. Ezt akarta tehát pontosan meg
tudni, 8 ez vaia a második követség elküldésének az oka.

Ezután Abydoshoz készült levonúlni, mert a hellespontosi 33 
hidat Ázsia és Európa között az erre kirendelt emberek elkészí
tették. A hellespontosi Chersonesoson, Sestos és Madytos városok 
közt, van egy sziklás földnyelv, mely Abydossal szemben nyúlik a 
tengerbe. Ez az a hely, a hol nem sokkal később az athéniek 
Xantliipposnak, Ariphron fiának vezérlete alatt a perzsa Artaíktest, 
Sestos kormányzóját elfogták s elevenen póznára szegezték ; ő ugyanis 
Elaius városába, Protesilaos templomába asszonyokat hurczolt és 
rajtuk gyalázatot követett el.31) Erre a földnyelvre vertek tehát két 34 
hidat Abydosból a megbízott emberek, — a phoinikiaiak fehér 
lenből, az egyiptomiak pedig byblosnádból font köteleket használ
tak. Abydost a szemben fekvő parttól hét stadium választja el.32)
De midőn a tengeren elkészült a híd, egy óriási vihar teljesen 
szétrombolta és elhordotta. Xerxes e hírre nagyon megharagu- 35 
dott ; megparancsolta, hogy a Hellespontosi háromszáz korhács- 
ütéssel fenyítsék meg, s dobjanak mélyébe egy pár rablánczot. Sőt
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δέ ήκουσα ώς καί στιγέας αμα τοότοισι άπέπεμψε στίζοντας 
τον Ελλήσποντον, ένετέλλετο δέ ών ραπίζοντας λέγειν βάρ
βαρα τε καί ατάσθαλα- «ώ πικρόν ύδωρ, δεσπότης τοι δίκην 
έπιτιθεί τήνδε, οτι μιν ήδίκησας ουδέν προς εκείνου άδικον 
παθόν. καί βασιλεύς μέν Ξέρζης διαβήσεταί σε, ήν τε συ γε 
βοόλη ήν τε μή * σοί δέ κατά δίκην άρα ουδείς άνθρώπων 
θύει ώς έόντι καί θολερώ καί άλμυρώ ποταμφ. » τήν τε δή 
θάλασσαν ένετέλλετο τοότοισι ζημιούν καί τών έπεστεώτων τη 

36ζ£ύξι του Ελλησπόντου άποταμεΐν τάς κεφαλάς. καί οι μέν 
ταΰτα έποίεον, τοΐσι προσέκειτο αυτή ή άχαρις τιμή, τάς 
δέ άλλοι άρχιτέκτονες έζεόγνυσαν. έζεόγνυσαν δέ ώδε, πεν- 
τηκοντέρους καί τριήρεας συνθέντες, υπό μέν τήν προς του 
Εόζείνου πόντου εξήκοντα τε καί τριηκοσίας, υπό δέ τήν 
έτέρην [τήν προς του Ελλησπόντου] τεσσερεσκαίδεκα καί 
τριηκοσίας, τού μέν Πόντου έπικάρσίας τού δέ Ελλησπόν
του κατά ρόον, ινα άνακωχεόη τον τόνον τών οπλών · συν- 
θέντες δέ άγκυρας κατήκαν περιμήκεας, τάς μέν προς του 
Πόντου τής ετέρης τών ανέμων εΤνεκεν τών έ'σωθεν εκπνεόν- 
των, τής δέ ετέρης προς έσπέρης τε καί τού Αιγαίου ζέφυ
ρου τε καί νότου εινεκα. διέκπλουν δέ ύπόφαυσιν κατέλιπον 
τών πεντηκοντέρων καί τριηρέων, Τνα καί ές τον Πόντον έ'χη 
ό βουλόμενος πλέειν πλοίοισι λεπτοίσι καί έκ τού Πόντου έ'ζω. 
ταύτα δέ ποιήσαντες κατέτεινον έκ γής στρεβλούντες δνοισι 
ςυλίνοισι τα όπλα, ουκέτι χωρίς έκάτερα τάςαντες, άλλα δύο 
μέν λευκολίνου δασάμενοι ές έκατέρην, τέσσερα δέ τών βυ- 
βλίνων. παχύτης μέν ήν ή αυτή καί καλλονή, κατά λόγον δέ 
έμβριθέστερα ήν τα λίνεα, τού τάλαντον ό πήχυς ειλκε. έπειδή 
δέ έγεφυρώθη ό πόρος, κορμούς ξύλων καταπρίσαντες καί 
ποιήσαντες ίσους τής σχεδίης τψ ευρεϊ κόσμω έτίθεσαν κατύ- 
περθε τών οπλών τού τόνου, θέντες δέ έπεςής ένθαύτα αύτις 
έπεζείγνυον. ποιήσαντες δέ ταύτα ύλην έπεφόρησαν, κόσμω δέ 
θέντες καί τήν ύλην γήν έπεφόρησαν, κατανάζαντες δέ καί 
τήν γήν φραγμόν παρείρυσαν ενθεν καί ενθεν, ίνα μή φο- 
βέηται τά υποζύγια τήν θάλασσαν υπερορώντα [καί οί ίπποι].

Ώ ς δέ τά τε τών γεφυρέων κατεσκεύαστο καί τά περί τον37



azt is hallottam, hogy azonkívül embereket is küldött, hogy a 
Hellespontosra szégyenbélyeget süssenek ; az pedig bizonyos, hogy 
az ostorozó emberekkel a következő barbár és istentelen szavakat 
mondatta: «Te keserű víz, ezt a büntetést méri rád urad, hogy 
jogtalansággal illetted, mikor ő téged semmivel sem bántott meg.

- Xerxes király mégis át fog rajtad kelni, akár akarod, akár nem. 
joggal megérdemled, hogy egy ember se áldozzák néked, a ki oly 
zavargó és keserű vizű vagy.»83) Míg a tengert parancsa szerint ilye
tén módon megfenyítették, addig a Hellespontos áthidalásával 
megbízott embereknek levágatta a fejét. Az emberek, kiknek oz a 36. 
kegyetlen feladat jutott, elvégezték dolgukat, a hidat pedig más 
építőmesterek készítették el, még pedig a következő módon : 
ötvenevezős és háromsoros hajókat állítottak össze, az Euxeinos 
tengerre eső oldalon háromszázhatvanat, a másik (hellespontosi) 
oldalon háromszáztizennégyet, még pedig a tenger felé ferde 
irányban, a hellespontosi oldalon viszont az árral párhuzamosan, s 
mindezt azért, hogy a kötelek feszültségét föntarthassák! A hajók 
összeállítása után igen nagy horgonyokat bocsátottak le, hogy egy
részt az Euxeinos tengerre eső oldalon a belső szelek ellen fejt
hessenek ki ellenállást, másrészt a nyugati oldalon és az aigaiosi 
tenger felé a nyugati és déli szél ne bántsa őket. Az ötvenevezős és 
a háromsoros hajók közt rést hagytak az áthajózásra, hogy a ki 
akar, az kis hajókkal ép úgy behatolhasson a tengerbe, mint a ten
gerből kihajózhasson. Ennek végeztével a szárazföldről kifeszítet
ték facsigákkal a köteleket, de most már a különböző anyagból 
készülteket nem vették külön, hanem kettőt fehér lenből és hatot 
byblosnádból. Vastagságuk és külsejük megegyezett, azonban a 
lenkötelek aránylag súlyosabbak voltak s ölenként egy talentumot 
nyomtak. Midőn a hid az átkelésre elkészült, fatörzseket fűrészel
tek szét és olyan szélesre vágták, mint a hid ; majd a kifeszített 
kötelekre rendben lerakták s a padlózatot egymáshoz erősítették. 
Midőn ezzel is elkészültek, deszkákat raktak rá s rendben elhelyez
ték ; majd pedig földet hordtak oda, keményen leverték, s mind a 
két oldalon sövényt húztak végig, hogy a barmok és lovak a ten
gerbe tekintve, meg ne ijedjenek.34)

Midőn a hidmunkálatokkal és az Athos hegy mellett eszkö- 3T
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/Υθων, οι τε χυτοί περί τα στόματα τής διώρυχος, οΐ τής 
ρηχίης εινεκεν έποιήθησαν, Τνα μή πίμπληται τα στόματα 
τού ορύγματος, καί αυτή ή δίωρος παντελέω; πεποιη- 
μένη άγγέλλετο, ένθαύτα χειμερίσας άμα τφ έ'αρι παρε- 
σκευασμένος ό στρατός έκ τών Σαρδίων όρμάτο ελών ές 
Αβυδον · όρμημένψ δε οί δ ήλιος έκλιπών τήν εκ τού ουρα
νού εδρην άφανής ήν, ουτ’ έπινεφέλων έόντων αιθρίης τε τα 
μάλιστα, άντί ήμερης τε νύς έγένετο. ίδόντι δέ καί μαθόντι 
τούτο τφ Ξέρξη επιμελές έγένετο, καί εϊρετο τούς Μάγους 
το θέλει προφαίνειν το φάσμα, οΐ δέ εφραζον ώς "Ελλησι 
προδεικνόει ό θεός Ικλειψιν τών πολίων, λέγοντες ήλιον είναι 
Ελλήνων προδέκτορα, σελήνην δε σφέων. ταύτα πυθόμενος 

38 0 Ξερςης περιχαρής έών έποιέετο τήν Ιλασιν. ώς δ’ έςή- 
λαυνε την στρατιήν, Πύθιος ό Λυδός καταρρωδήσας το έκ 
τού ουρανού φάσμα έπαερθείς . τε τοίσι δωρήμασι, έλθών 
παρά Ξερξην έ'λεγε τάδε, «ώ δέσποτα, χρηίσας αν τι σεύ 
βουλοίμην τυχεΐν, το σοί μεν έλαφρόν τυγχάνει έόν υπουρ- 
γήσαι, έμοί δέ μέγα γινόμενον. » Ξέρςης δέ παν μάλλον 
δοκέων μιν χρηίσειν ή το έδεήθη, εφη τε υπουργήσειν καί 
δή άγορεύειν έκέλευε δτευ δέοιτο. δ δε έπείτε ταύτα ήκουσε, 
έλεγε θαρσήσας τάδε, «ώ δέσποτα, τυγχάνουσί μοι παίδες 
έόντες πέντε, καί σφεας καταλαμβάνει πάντας αμα· σοί στρα- 
τεύεσθαι έπί τήν Ελλάδα, σύ δέ, ώ βασιλεύ, εμέ ές τόδε 
ήλικίην ήκοντα οίκτίρας τών μοι παίδων iva παράλυσον τής 
στρατηίης τον πρεσβύτατον, ΐνα αυτού τε έμεύ καί τών χρημάτων 
ή μελεδωνός ' τούς δέ τέσσερας άγευ άμα σεωυτφ, καί πρήςας 

39 '*  νοέεις νοστήσειας οπίσω.» κάρτα τε έθυμώθη ό Ξέρ£ης καί 
άμείβετο τοισιδε. «ώ κακέ άνθρωπε, σύ έτόλμησας, έμεύ στρα- 
τευομένου αυτού έπί τήν Ελλάδα καί άγοντος παϊδας έμούς καί 
αδελφεούς καί οίκηίους καί φίλους, μνήσασθαι περί σέο παι- 
δός, έών έμός δούλος, τον χρήν πανοικίη αυτή τή γυναικί συνέ- 
πεσθαι; εύ νυν τόδ’ έξεπίστασο, ώς έν τοίσι ώσί τών άνθρώ- 
πων οίκέει ό θυμός, δς χρηστά μέν άκούσας τέρψιος έπι- 
πλεϊ το σώμα, ύπεναντία δε τουτοισι άκούσας άνοιδέει. οτε 
μέν νυν χρηστά ποιήσας ετερα τοιαύτα έπηγγέλλεο, εύεργε- 
σίησι βασιλέα ού καυχήσεαι υπερβαλέσθαι · έπείτε δέ ές το 
άναιδέστερον έτράπευ, τήν μέν άξίην ού λάμψεαι [έλάσσω δέ
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zölt ásatásokkal elkészültek, valamint a csatorna torkolatainál a 
földgátakat is befejezték, melyeket a hullámtorlás miatt emeltek, 
nehogy a csatorna torkolatai eliszaposodjanak ; midőn tehát meg
jelentették, hogy a csatorna is teljesen elkészült, a hadsereg, mely 
Sardisban telelt, a tavasz kezdetén fölszerelve Abydos felé indult.35)
A vonulás kezdetén azonban a nap otthagyta helyét az égen és 
eltűnt, pedig sehol sem volt felhő látható, sőt a legderültebb 
időjárás vaia, s a nap egyszerre éjjé változott. Midőn Xerxes észre
vette a dolgot, aggódni kezdett s megkérdezte a mágusokat, hogy 
mit jelent ez a csoda. Azok úgy magyarázták, hogy az isten meg
jövendöli a görögöknek városaik pusztulását, mert a görögök jósló 
istene a nap, mfg az övék a hold.36) Xerxes e magyarázatnak na
gyon megörült és hadát útnak indította. Midőn azonban a had- 38 
sereg útra kelt, a lydiai Pythios, kit az égi tünemény megijesztett 
és az ajándékok felbátorítottak, Xerxeshez ment és így szólt: «Oh 
uram ! Szeretnék nálad olyan kegyben részesülni, a mit te könnyen 
megadhatnál, rám nézve pedig nagy fontossággal bír. » Xerxes abban 
a hitben, hogy ő minden mást kíván, csak azt nem, a miért hozzá 
folyamodott, azt mondta, hogy teljesíteni fogja óhaját, s felszólí
totta, hogy adja elő. Pythios e szavakra fölbátorodván, így szólt : 
«Oh uram, öt fiúval áldott meg engem az ég, kiket mind magad
dal viszel Görögország ellen a háborúba. Könyörülj hát rajtam, öreg 
emberen, oh király, s mentsd föl a katonáskodás alól legöregebb 
fiamat, hogy a magam és vagyonom gondozója legyen ! Többi négy 
fiamat vidd el magaddal ; s ha végrehajtottad, a mit akarsz, hozzon 
vissza szerencsésen az isten. » De Xerxes nagyon megharagudott reá 39 
és így felelt : «Oh te gonosz fajzat ! Mikor magam is Görögország el
len vonúlok, s magammal viszem fiaimat, testvéreimet, rokonaimat 
és barátaimat, rabszolga létedre még te mersz fiadról beszélni, 
kinek egész házadnépével és feleségeddel volna kötelességed kö
vetni ? Tudd meg tehát, hogy az ember lelke a fülében lakozik, s 
hogy kedves hírre boldogság árasztja el a testet, míg az ellen
kezőnek hallatára epe önti el. Midőn jótetted után még más 
jótettet ajánlottál föl, nem fogsz dicsekedni azzal, hogy szívesség
ben a királyon is túltettél ; de mivel arczátlanságra vetemedtél, 
nem fogsz méltó büntetést kapni, csak kisebbet, mint a minőt
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της άξιης]* σέ μ-έν γάρ καί τούς τέσσερας τών παίδων ρύεται 
τά ξείνια · τού δε ενός, τού περιέχεαι μάλιστα, τη ψυχή ζημιώ- 
σεαι.» ώς δέ ταύτα όπεκρίνατο, αυτίκα έκέλευε τοίσι προσετέ- 
τακτο ταύτα πρήσσειν, τών Πυθίου παίδων έξευρόντας τον πρε- 
σβότατον μέσον διαταμεΐν, δ'.αταμόντας δε τα ήμίτομα διαθεΐναι 
το μέν επί δεξιά της οδού το δ’ επ’ αριστερά, καί ταότη διε- 
ξιέναι τον στρατόν.

40 ΓΙοιησάντων δε τούτων τούτο, μετά ταύτα διεξήιε ό στρα
τός. ήγέοντο δέ πρώτοι μέν οί σκευοφόροι τε καί τά υποζύγια, 
μετά δέ τούτους σύμμικτος στρατός παντοίων έθνέων άναμίξ, 
ού διακεκριμένοι · τη δέ ύπερημίσεες ήσαν, ένθαύτα διελέ- 
λειπτο, καί ου συνέμισγον ουτοι βασιλέι. προηγεύντο μέν δή 
ίππόται χίλιοι, έκ Περσέων πάντων άπολελεγμένοι * μετά δέ 
αίχμοφόροι χίλιοι καί ουτοι εκ Περσέων άπολελεγμένοι, τάς 
λόγχας κάτω ές τήν γην τρέψαντες *. μετά δέ [poi Νησαΐυι κα- 
λεόμενοι ίπποι δέκα κεκοσμημένοι ώς κάλλιστα. Νησαίοι δέ 
καλέονται ίπποι επί τούδε · έ'στι πεδίον μέγα της Μηδικής τφ 
ούνομα έστί Νήσαιον · τούς ών δη ίππους τούς μεγάλους φέρει 
το πεδίον τούτο, δπισθε δέ τούτων τών δέκα ίππων άρμα Διάς 
ιρον επετέτακτο, το ίπποι μέν είλκον λευκοί οκτώ, δπισθε δέ 
αυτού είπετο πεζή ηνίοχος έχόμενος τών χαλινών · ούδείς γάρ 
δή επί τούτον τον θρόνον ανθρώπων επιβαίνει, τούτου δέ δπισθε 
αυτός Ξέρξης επ’ άρματος ίππων Νησαίων * παραβεβήκέε δε οί 
ηνίοχος τφ ουνομα ήν Πατιράμφης, ’Οτάνεω άνδρύς ΙΊέρσεω

41 παίς. έξήλασε μέν ουτω εκ Σαρδίων Ξέρξης, μετεκβαίνεσκε δέ, 
δκως μιν λόγος αίρέοι, εκ τού ά.ρματος ές άρμάμαξαν. αυτού 
δέ δπισθε αίχμοφόροι Περσέων οί αριστοί τε καί γενναιότατοι 
χίλιοι, κατά νόμον τάς λόγχας εχοντες, μετά δέ ίππος άλλη 
χιλίη έκ Περσέων άπολελεγμένη, μετά δέ τήν ίππον εκ τών 
λοιπών Περσέων άπολελεγμένοι μύριοι. ούτος πεζός ην ■ καί 
τούτων χίλιοι μέν επί τοίσι δόρασι αντί τών σαυρωτήρων ροιάς 
είχον χροσέας καί πέριξ συνεκλήιον τούς άλλους, οί δέ είνα- 
κισχίλιοι εντός τούτων έόντες άργυρέας ροιάς είχον · είχον δέ 
χρυσέας ροιάς καί οί ές τήν γήν τράποντες τάς λόγχας, 
καί μήλα οί άγχιστα επόμενοι Ξέρξη. τοίσι δέ μυρίοισι έπετέ- 
τακτο ίππος Περσέων μυρίη. μετά δέ τήν ίππον διέλειπε καί 
δύο σταδίους, καί έπειτα ό λοιπός δμιλος ήιε άναμίξ.

Έποιέετο δέ τήν οδόν εκ τής Αυδίης ό στρατός έπί τε42
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megérdemelsz. Négy fiadat ugyanis megmenti a haláltól vendéglátá
sod; de annak az egynek, a kin leginkább csüngesz, az életével 
lakolsz.» E felelet után rögtön meghagyta az ilyen szolgálatot 
-tevő embereknek, hogy Pythios fiait fölkeresve, a legöregebbiket 
vágják ketté, az egyik részt tegyék az út jobb oldalára, a másikat 
pedig a bal oldalra, s így léptessék el közöttük a hadsereget.37)

Az emberek végrehajtották a parancsot, mire a hadsereg 40 
átvonult. Elől mentek a podgyászvivők és a teherhordó barmok, 
azután egy különböző népfajból összekevert hadtest, minden meg
különböztetés és rend nélkül. Ezek képezték a hadseregnek na
gyobb felét ; utánuk térköz volt hagyva, mert ez a rész nem ele
gyedett össze a királynak hadtestével. Elől vágtatott most az 
összes perzsákból kiválogatott ezer lovas, utánuk ezer, szintén 
válogatott perzsa testőr, kik lándzsáikat a földre szegezve viselték. 
Majd jött tíz szent, úgynevezett nesaioni ló, a legszebben felsze
relve. Nevöket e lovak onnan kapták, hogy Médiának van egy 
nagy síksága, melynek Nesaion a neve, s itt tenyésznek ezek a 
nagy lovak.38) Utánuk következett Zeusnak szent kocsija, melyet 
nyolcz fehér ló húzott, gyeplőjüket pedig gyalog tartotta kezében 
a kocsis és úgy követte őket. Azután jött nesaioni fogatán maga 
Xcrxes, mellette haladt kocsisa, kinek Patiramphes volt a neve, 
a perzsa Otanesnak fia.39)

Igv indult ki Sardisból Xerxes ; gyakran azonban, mikor 41 
jónak látta, kocsijából úti szekérre szállt. Utána lépdelt a leg
kiválóbb és legnemesebb perzsák közűi ezer testőr, a kik lándzsáju
kat rendes szokás szerint viselték ; azután ismét más ezer váloga
tott perzsa lovas ; a lovascsapat után pedig a többi perzsák közűi 
kiválogatott tízezer katona. Ezek gyalog mentek, s közűlök ezer
nek a lándzsája végén szurony helyett arany gránátalma vaia, s a 
többieket körben bezárták, míg belül a kilenczezer ezüstgranátot 
viselt a lándzsáján. Arany gránátjuk volt azoknak is, a kik 
lándzsájukat a földre szegezve viselték ; a Xerxest közvetlenül 
követőknek pedig alma volt a lándzsájuk végén. A tízezer gyalo
gos után tízezer lovas következett ; utánuk vagy két stadiumnyi 
térköz volt hagyva, s azután következett vegyest a többi sereg.

Lydiából a hadsereg a Kaikos folyó és Mysia földje felé tar- 42
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ποταμόν Κάικον καί γην τήν Μυσίην, άπό δέ Καΐκου όρμώ- 
μένος, Κάνης δρος εχων εν αριστερή, διά τού Άταρνέος ές 
Καρήνην πόλιν ■ από δέ ταότης διά Θήβης πεδίου έπορεύετο, 
Άδραμύττειόν τε πόλιν καί Άντανδρον τήν Πελασγίδα παρα- 
μειβόμενος. την Μδην δε λαβών ές αριστερήν χείρα ηιε 
ές τήν Ίλιάδα γήν. καί πρώτα μέν οί υπό τή νΙδη νύκτα 
άναμείναντι βρονταί τε καί πρηστήρες έπεσπίπτουσι καί

43τινα αυτού ταύτγ) συχνόν όμιλον διέφθειραν. άπικομένου δέ 
τού στρατού επί ποταμόν Σκάμανδρον, δς πρώτος ποταμών, 
έπείτε έκ Σαρδίων όρμηθέντες έπεχείρησαν τή όδψ, έπέλιπε 
το ρέεθρον ουδ’ άπέχρησε τή στρατιή τε καί τοισι κτήνεσι 
πινόμενος, έπί τούτον δή τον ποταμόν ώς άπίκετο Ξέρζης, 
ές τό Πριάμου πέργαμον άνέβη ίμερον εχων θεήσασθαι * 
θεησάμενος δέ καί πυθόμενος έκείνων εκαστα τη Άθηναίγ] 
τη Ίλιάδι έθυσε βούς χιλίας, χοάς δέ οί Μάγοι τοισι 
ήρωσι έχέαντο. ταύτα δέ ποιησαμένοισι νυκτδς φόβος ές το 
στρατόπεδον ενέπεσε. αμα ήμέρη δέ έπορεύετο ένθεύτεν, έν 
αριστερή μέν απεργών Τοίτιον πόλιν καί Όφρύνειον καί Δάρ- 
δανον, η περ δή 'Αβύδψ ομουρος έστί, έν δεςιη δέ Γέργιθας 
Τευκροός.

44 ’Επεί δ’ έγένετο έν Άβόδφ, ή θέλησε Ξέρζης ίδέσθαι.
πάντα τον στρατόν* καί προεπεποίητο γάρ έπί κολωνοί επίτηδες 
αύτψ ταύτη προεξέδρη λίθου λευκού, έποίησαν δέ Άβυδηνοί έντει- 
λαμένου πρότερον βασιλέος, ένθαύτα ώς ΐζετο, κατορών έπί τής 
ήιόνος έθηειτο καί τον πεζόν καί τάς νέας, θηεύμενος δέ ίμέρθη 
τών νεών άμιλλαν γινομένην ίδέσθαι. έπεί δέ έγένετό τε καί ένίκων

45 Φοίνικες Σιδώνιοι, ησθη τε τη άμίλλη καί τη στρατιη. ώς δέ
ώρα πάντα μέν τον Ελλήσποντον υπό τών νεών άποκεκρυμμέ-
νον, πάσας δέ τάς άκτάς καί τα Άβυδηνών πεδία έπίπλεα
ανθρώπων, ένθαύτα ό Ξέρξης έωυτδν έμακάρισε, μετά δέ τούτο 
έ δάκρυ σε. μαθών δέ μιν Άρτάβανος [ό πάτρως], δς τό πρώτον 
γνώμην άπεδέςατο έλευθέρως ού συμβουλεόων Ξέρξη στρα- 
τεύεσθαι έπί τήν Ελλάδα, ουτος ώνήρ φρασθείς Ξέρςην 
δακρύσαντα εϊρετο τάδε, «ώ βασιλεύ, ώς πολλδν αλλήλιον κε- 
χωρισμένα έργάσαο νύν τε καί δλίγιρ πρότερον* μακαρίσας 
γάρ σεωυτδν δακρυεις.» δ δέ είπε «έσήλθε γάρ με λογισά-
μενον κατοικτΐραι ώς βραχύς εϊη ό πας ανθρώπινος βίος, εί 
τούτων γε Ιόντων τοσούτων ουδείς ές εκατοστόν έ'τος περιέσται.»
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tott ; a Kaikostól tovább haladva, balfelől hagyta a Kané hegyet,
8 az atarneusi területen át Karene városához ért. Innen Andra- 
mvtteiont és a pelasg Antandros városát érintve, átszelte Thebe 
síkját ; azután balkézről hagyván Ida hegyét, ilioni területre 
lépett.40) Mikor itt az Ida hegy alatt éjjel tanyát ütöttek, mennydör
gés -és villámlás lepte meg őket, mely igen nagy tömeget tönkrejut
tatott. Midőn a hadsereg a Skamandroshoz ért, ez volt az első folyó, 43 
melynek azóta, hogy Sardisból útnak eredtek, kiürült a medre s 
nem nyújtott elég italt a hadseregnek és az állatoknak. Átkelvén 
a folyón, Xerxes fölment Priamos várába s meg akarta nézni ; 
mikor azután mindent körülményesen megtekintett és megma- 
gyáráztatott, ezer ökröt áldozott az ilioni Athénének, a mágusok 
pedig a hősöknek rendeztek halotti ital-áldozatot.41) E tettük után 
azonban félelem szállotta meg éjjel a tábort. Ezért napkeltekor to
vább utaztak s balkéz felől hagyták Ehoition városát, Ophryneiont 
és Dardanost, mely már Abydos határába esett, jobbról pedig a 
gergisi teukrusokat.42)

Midőn Abydoshoz értek, Xerxes szemlét kívánt tartani egész 44 
hadserege fölött ; mert már előbb állítottak volt fel egy dombra egy 
fehér márványból faragott trónust, melyet az abydosiak készítettek 
a királynak előleges parancsára. I t t  ült le Xerxes, s végig tekintve 
a parton, szemlét tartott szárazföldi hadserege és hajói fölött; 
mire azután ke fi ve támadt egy hajóversenyt is látni. Midőn ez 
végbement és a sidoni phoinikiaiak lettek benne a győztesek, gyö
nyörűsége telt a versenyben és hadában. A mint így az egész 45 
Hellespontost saját hajóitól elborítva látta, s hogy az összes 
partvidék, meg az abydosi síkság nyüzsög az emberi sokadalom- 
tól: Xerxes boldognak mondta magát, majd pedig könnyekre 
fakadt. Észrevette ezt nagybátyja, Artabanos, a ki régebben sza- 45 
badon előadta nézetét, s a királyt le akarta beszélni görögországi 
hadjáratáról ; ezzel a kérdéssel fordult hát Xerxeshez, midőn őt 
könnyezni látta: «Mily egészen más dolgot mívelsz most, kirá
lyom, mint kevéssel ezelőtt ! Az imént még boldognak mond
tad magadat, s ime, most sírsz !» Mire ő így felelt: «Mert szána
lom fogott el, meggondolva, mily rövid az egész emberi élet, s 
hogy ilyen sok ember közűi száz év múlva egy sem fog élni.» -—

4Herodotos III. köt.
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ο δέ άμείβετο λέγων «Ιτερα τούτου παρά τήν ζόην πεπόνθα- 
μεν οίκτρότερα. έν γάρ ουτιυ βραχεί βίψ ούδείς ούτω άνθρω- 
πος έών ευδαίμων πέφυκε, ούτε τούτων ούτε τών άλλων, τφ ου 
παραστήσεται πολλάκις καί ούκί άπας τεθνάναι βούλεσθαι μάλ
λον ή ζώειν, αϊ τε γάρ συμφορά! προσπίπτουσαι καί αι νούσοι 
συνταράσσουσ'. καί βραχύν έόντα μακρόν δοκέειν είναι ποιεΰσι 
τον βίον. ούτω ό μεν θάνατο; μοχθηρής έούσης τής ζόης κα
ταφυγή αίρετωτάτη τφ άνθρώπφ γέγονε ’ ό δέ θεός γλυκόν 
γεύσας τον αιώνα φθονερός έν αύτφ ευρίσκεται έών.»

Ξέρξης δε άμείβετο λέγων «Άρτάβανε, βιοτής μεν νυν 
άνθρωπηίης πέρι, έούσης τοιαύτης οΐην περ συ διαιρέαι είναι, 
παυσώμεθα, μηδέ κακών μεμνώμεθα χρηστά έχοντες πρήγματα 
έν χερσί’ φράσον δέ μοι τάδε" si τοι ή οψις τού ενυπνίου μή 
εναργής ουτω έφάνη, είχες αν τήν άρχαίην γνώμην, ούκ έών 
με στρατεόεσθαι έπί τήν Ελλάδα, ή μετέστης αν ; φέρε τούτο 
μοι άτρεκέως είπέ.» δ δε άμείβετο λέγων »ώ βασιλεύ, οψις μεν 
ή έπιφανεΐσα τού ονείρου ώς βουλόμεθα άμφότεροι τελευτή- 
σειε, έγώ δ’ ετι καί ές τόδε δείματος ειμί ύπόπλεος ούδ έντος 
έμεωυτού, άλλα τε πολλά επιλεγόμενος καί δή καί ορών τοι 

48 δύο τα μέγιστα πάντων έόντα πολεμιώτατα.» Ξέρξης δε προς 
ταύτα άμείβετο τοϊσιδε. «δαιμόνιε άνδρών, κοία ταύτα λέγεις 
είναι δύο μοι πολεαιώτατα; κότερά τοι ό πεζός μεμπτός κατά 
πλήθος έστί καί το Ελληνικόν στράτευμα φαίνεται πολλαπλήσιον 
εσεσθαι τού ήμετέρου, ή το ναυτικόν το ήμέτερον λείψεσθαι τού 
έκείνων, ή καί συναμφότερα ταύτα; εί γάρ τοι ταύττ, φαίνεται 
ενδεέστερα είναι τα ήμέτερα πρήγματα, στρατού αν άλλου τις 

49τήν ταχίστην άγερσιν ποιέοιτο.» δ δ’ άμ,είβετο λέγων «ώ βασι
λεύ, ούτε στρατόν τούτον, δστις γε σύνεσιν έχει, μέμφοιτ’ άν 
ούτε τών νεών το πλήθος · ήν τε πλεύνας συλλέςης, τά δυο τοι 
τά λέγω πολλφ έτι πολεμιώτερα γίνεται, τα δέ δύο ταύτα έστί 
γή τε καί θάλασσα, ούτε γάρ τής θαλάσσης έστί λιμήν τοσού- 
τος ουδαμόθι, ώς έγώ εικάζω, δστις έγειρομένου χειμώνος 
δεξάμενός σευ τούτο το ναυτικόν φερέγγυος έσται διασώ- 
σαι τάς νέας, καίτοι ούκί iva αυτόν δει είναι 'τον λιμένα], 
άλλα [πολλούς παρά πάσαν τήν ήπειρον παρ’ ήν δή κομί- 
ζεαι. ούκων δή έόντων τοι λιμένων υποδεξίων, μάθε δτι αί 
συμφοραί τών άνθρώπων άρχουσι καί ούκί ώνθρωποι τών 
συμφορέων. καί δή τών δύο τοι τού ετέρου είρημένου το ετερον



«Pedig ennél siralmasabb dolgokat szenvedünk életünkben,» — 
ezólt az viszonozva, — «mert bármily rövidre van is szabva az 
élet, nem akadsz emberre, akár ezek közűi, akár másutt, kinek 
nem egyszer, de többször ne volna kedve inkább meghalni, mint 
élni. Mert csapások szakadnak rája, betegségek bántják, melyek 
.az élet rövid tartamát hosszúnak tüntetik föl. így lett a halál az 
élet nyomorával szemben az embernek legkívánatosabb mene
déke ; az isten pedig megizleltetvén velünk az élet mézét, aján
dékában irigynek mutatkozik. »

Xerxes erre így felelt : «Ha már olyan az emberi élet, a mi- 47 
nőnek te fested, óh Artabanos, ne beszéljünk róla, s ne emleges
sük a bajokat, mikor most jól folynak dolgaink. De mondd csak : 
ha nem lett volna oly világos álomlátásod, akkor is ragaszkodnál 
régi véleményedhez, s vissza akarnál tartani a görögországi had
járattól, avagy máskép gondolkodnál ? Eajta, beszélj őszintén ! » 
«Óh királyom! Vajha mindkettőnk kívánsága szerint teljesülne 
álomlátásunk ; de engem csak most is félelem tölt el, s magamon 
kívül vagyok, ha egyet s mást meggondolok, különösen pedig, ha 
látom, hogy két igen hatalmas dolog áll veled szemben. » Xerxes 4g 
erre így szólt : «Különös ember ! Ugyan mit beszélsz ; micsoda két 
dolog volna annyira ellenségem ? Talán szárazföldi seregünk 
számát kicsinyled, s a görög haderőt sokkal nagyobbnak sej
ted a mienknél ? Avagy hajóhadunk lesz gyöngébb, mint az 
övék, sőt talán mindkettő ? Mert ha e tekintetben tartod haderőn
ket hiányosabbnak, igen gyorsan gyüjthetnénk össze uj sereget.»— 
«Királyom, mondá Artabanos, a kinek józan esze van, az nem 49 
kicsinyelheti ezt a sereget, sem a hajóknak számát ; de minél 
inkább szaporítanád ezeket, annál nagyobb ellenséged lenne az 
említettem két dolog. Ez a kettő pedig : a föld és a tenger. Mert 
úgy hiszem, sehol nincsen a tengeren akkora kikötő, mely vihar 
támadtával hajóhadadat befogadva, képes volna hajóidat meg
óvni ; — már pedig azon földterület mentében, a merre vonulni 
szándékozol, nem egy kikötőre van szükséged, hanem sokra ; s ha 
nincsenek elég tágas kikötők, jó lesz megjegyezni, hogy nem az 
ember uralkodik a vak véletlen fölött, hanem a vak véletlen az 
ember fölött. A két dolog közül az egyikről szólván, áttérek most
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έρχομαι έρέων. γη [δέ] πολεμίη τήδέ toi κατίσταται' εί θέλει τοι 
μηδέν άντίξοον καταστήναι, τοσούτω τοι γίνεται πολεμιωτέρή οσφ 
αν προβαίνης έκαστέρω, το πρόσω αιεί κλεπτόμενος· εύπρηξίης δέ 
ούκ έστι άνθρώποισι ούδεμία πληθώρη. καί δή tot, ώς ούδενός 
έναντιευμένου, λέγω την χώρην πλεύνα εν πλέον ι χρόνφ γινομέ- 
νην λιμόν τέςεσθαι. άνήρ δέ οδτω αν εϊη άριστος, εί βουλευόμε- 
νος μέν άρρωδέοι, παν επιλεγόμενος πείσεσθαι χρήμα; έν δέ τψ

50 έργφ θρασύς εϊη.» αμείβεται Ξέρςης τοΐσιδε. «"Αρτάβανε, οίκό- 
τως μέν σύ γε τούτων έκαστα διαιρέαι · άτάρ μήτε πάντα φοβέο 
μήτε παν ομοίως επιλέγεο. εί γάρ δή βούλοιο επί τω αίεί προσ- 
φερομένω πρήγματι το πάν ομοίως έπιλέγεσθαι, ποιήσειας αν 
ούδαμά ούδέν · κρέσσον δέ πάντα θαρσέοντα ήμισυ των δεινών 
πάσχειν μάλλον ή πάν χρήμα προδειμαίνοντα μηδαμά μηδέν πα- 
θείν. εί δέ έρίζων προς πάν το λεγόμενον μή το βέβαιον άπο- 
δέςης, σφάλλεσθαι οφείλεις εν αύτοΐσι Ομοίως καί ο όπεναντία 
τούτοισι λέςας. τούτο μέν νυν επ’ Ισης έχει · ειδέναι δέ άνθρω
πον εόντα κώς χρή το βέβαιον ; δοκέω μέν ούδαμώς. τοίσι τοίνυν 
βουλομένοισι ποιέειν ώς το επίπαν φιλέει γίνεσθαι τά κέρδεα, 
τοίσι δέ έπιλεγομένοισί τε πάντα καί οκνέουσι ού μάλα έθέλει. 
όράς τά ΓΙερσέων πρήγματα ές ο δυνάμιος προκεχώρηκε. εί τοί
νυν εκείνοι οί προ εμευ γενόμενοι βασιλέες γνώμησι έχρέωντο 
όμοίησι καί σύ, ή μή χρεωμένοι γνώμησι τοιαύτησι άλλους συμ
βούλους είχον τοιούτους, ούκ άν κοτε είδες αυτά ές τούτο προελ- 
θόντα" νυν δέ κινδύνους άναρριπτέοντες ές τούτο σφέα προηγά- 
γοντο. μεγάλα γάρ πρήγματα μεγάλοισι κινδύνοισι έθέλει καται- 
ρέεσθαι. ήμεΐς τοίνυν δμοιεύμενοι έκείνοισι ώρην τε τού έτεος 
καλλίστην πορευόμεθα, καί καταστρεψάμενοι πάσαν την Ευρώπην 
νοστήσομεν όπίσω, ούτε λιμώ έντυχόντες ουδαμόθι ούτε άλλο άχαρι 
ούδέν παθόντες. τούτο μέν γάρ αυτοί πολλήν φορβήν φερόμενοι 
πορευόμεθα, τούτο δέ, τών άν κου έπιβέωμεν γήν καί έθνος, τού
των τον σίτον εςομεν · έπ’ άροτήρας δέ καί ού νομάδας στρα-

51 τευόμεθα άνδρας.» λέγει Αρτάβανος μετά ταύτα «ώ βασιλεύ, 
έπείτε άρρωδέειν ουδέν έάς πρήγμα, ού δέ μευ συμβουλίην εν- 
δεςαι- άναγκαίως γάρ έχει περί πολλών πρηγμάτων πλεύνα λόγον



a másikra. A föld ugyanis a következő ok miatt ellenséged : ha 
senki sem akar majd veled szembeszállni, annál félelmesebb ellen
feled lesz az, minél tovább haladsz előre, észrevétlenül folyton 
tovább — mert az emberek soha sem tudnak a szerencsével 
betelni ; — tehát ép azért, mert senki sem áll ellen, mondom, 
hogy minél nagyobb a távolság, annál több időbe kerül, s ez 
azután éhséget idéz majd elő. így hát az a férfi a legokosabb, ki 
a tanácsban óvatos és minden beüthető bajt megfontol ; de ha 
tettre kerül a dolog, akkor bátor.» Xerxes erre így szólt : «Mind 50 
ebben helyes a felfogásod, Artabanos, de nem kell mindentől fél
ned, sem minden lehetőt egyaránt megfontolnod. Mert ha minden 
előforduló dolognál minden eshetőséget egyaránt tekintetbe ven
nél, soha sem fejeznél be semmit. Inkább szenvedje el az ember 
bátor szívvel a veszedelmek felét, semmint minden dologtól előre 
félve, soha semmiféle bajon át ne essék. Ha pedig minden tanácsot 
kifogásolva, nem jelölöd ki a helyes utat, ép úgy vezethetsz szük
ségkép téves útra, mint az, ki az ellenkezőt tanácsolja ; ez egy 
eredményre vezet. Mikép is tudhatja valaki ember létére, hogy mi 
a helyes ? Véleményem szerint sehogy sem. Sikert rendszerint 
azok szoktak elérni, kikben tetterő lakozik, míg a habozok és 
késedelmeskedők épen nem dicsekedhetnek vele. Látod, hogy a 
hatalomnak milyen fokára jutott a perzsa birodalom. Ha már most 
azoknak, kik előttem ültek a trónon, olyan lett volna a felfogá
suk, mint neked, vagy ha nem gondolkoztak volna is így, de 
hasonló tanácsosaik lettek volna, sohasem jutottak volna ennyire. 
Ámde daczolva veszedelmekkel, hatalmukat ennyire fejlesztet
ték ; mert nagy birodalmakat csak nagy veszedelmek árán lehet 
szervezni. Mi tehát példájukat követjük, s az év legszebb szakában 
útnak indulunk ; s ha majd egész Európát igánk alá hajtottuk, vissza 
fogunk térni a nélkül, hogy bárhol éhséget vagy bármiféle más bajt 
szenvednénk. Mert egyrészt nagy eleséggel teszszük meg az utat, 
másrészt pedig elveszszük gabonáját annak a vidéknek és népnek, 
melyet megtámadunk. Hiszen földmívelő és nem nomád nép ellen 
indítunk hadat.» — «Oh király, — mondá rá Artabanos, — mivel 51 
nem szereted, ha bármitől is félünk, hallgass legalább tanácsomra ; 
mert ha sok dologról van szó, szükségkép tovább kell nyújtani a
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έκτεΐναι. Κόρος δ Καμβύσεω Ίωνίην πάσαν πλήν Αθηναίων 
κατεστρέψατο δασμοφόρον είναι Πέρσησι. τούτους ών τούς 
άνδρας συμβουλεύω τοι μηδεμιή μηχανή άγειν επί τούς πατέ
ρας· καί γάρ αν ευ τούτων ο Ιοί τε είμέν των έχθρών κατυ- 
πέρτεροι γίνεσθαι. ή γάρ σφέας, ήν επωνται, δεί άδικωτάτους 
γίνεσθαι καταδουλουμένους τήν μητρόπολιν, ή δικαιότατους 
συνελευθεροΰντας. άνδικώτατοι μέν νυν γινόμενοι ουδέν κέρδος 
μέγα ήμιν προσβάλλουσι, δικαιότατοι δέ γινόμενοι οίοι τε δη- 
λήσασθαι μεγάλως τήν σήν στρατιήν γίνονται, ές θυμόν ών 
βάλευ καί το παλαιόν Ιπος ως εύ ειρηται, το μή άμα αρχή 

ϋ-πάν τέλος καταφαίνεσθαι.» αμείβεται προς ταΰτα Ξέρξης »:Αρ- 
τάβανε, των άπεφήναο γνωμέων σφάλλεαι κατά ταύτην δή 
μάλιστα, δς ν Ιωνάς φοβέαι μή μεταβάλωσι, τών έχομεν γνώμα 
μέγιστον, τι]> σύ τε μάρτυς γίνεαι καί οί συστρατευσάμενοι 
Δαρείφ άλλοι επί Σκύθας, δτι επί τούτοισι ή πάσα Περσική 
στρατιή έγένετο διαφθεΐραι καί περιποιήσαι, ο! δέ δικαιοσύνην 
καί πιστότητα ένέδεξαν, άχαρι δέ ουδέν. πάρες δέ τούτου, έκ. 
τή ήμετέρη καταλιπόντας τέκνα καί γυναίκας καί χρήματα 
ουδ’ έπιλέγεσθαι χρή νεώτερόν τι ποιήσευ;. ουτω μηδέ τούτο 
φοβέο, άλλα θυμόν εχων αγαθόν σιρζε οίκόν τε τον εμδν καί 
τυραννίδα τήν εμήν * σοί γάρ έγώ μούνιρ εκ πάντων σκήπτρα 
τα έμά έπιτράπω. ι>

53 Ταύτα εϊπας καί Άρτάβανον άποστείλας ές Σοΰσα δεύ
τερα μετεπέμψατο Ξέρξης Περσέων τούς δοκιμωτάτους * έπεί 
δέ οί παρήσαν, ελεγέ σφι τάδε, »ώ Πέρσαί, τώνδ’ έγώ όμέων 
χρηίζων συνέλεξα, άνδρας τε γενέσθαι αγαθούς καί μή κα- 
ταισχύνειν τα πρόσθε έργασμένα Πέρσησι, έόντα μεγάλα τε 
καί πολλού αςια, άλλ’ εις τε έκαστος καί οί σύμπαντες προ- 
θυμίην εχωμεν * ξυνόν γάρ πάσι τούτο άγαθύν σπεύδεται.. 
τώνδε δέ εΐνεκα προαγορεύω άντέχεσθαι τού πολέμου έντετα- 
μένως· ως γάρ έγώ πυνθάνομαι, έπ’ άνδρας στρατευόμεθα 
αγαθούς, τών ήν κρατήσωμεν, ου μή τις ήμιν άλλος στρατός 
άντιστή κοτε ανθρώπων, νύν δέ διαβαίνωμεν έπευςάμενοι τοίσι 
θεοΐσι οΐ ΓΙέρσας λελόγχασι.»

54 Ταύτην μέν τήν ήμέρην παρεσκευάζοντο ές τήν διάβασιν τή δέ
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beszédet. Kyros, a Kambyses fia, Athén kivételével, egész Ioniát 
leigázta, sa  perzsák adófizetőjévé tette.*3) Tanácsolom tehát, hogy 
semmi esetre se vezesd ezeket a iónokat apáik ellen, mert nélkülük 
is le tudjuk verni ellenségeinket. Ha ugyanis magunkkal viszszük 
őket, vagy a legigazságtalanabbaknak kell lenniök, a mennyiben 
anyavárosukat vetik szolgaságba, vagy pedig a legigazságosabbak
nak, és segédkezni fognak fölszabadításában. Ha már most az igaz
ságtalan szerepet választják, nem látunk bennök nagy nyereséget ; 
ha pedig igazságosak lesznek, módjukban lesz nagy kiírt okozni 
seregednek. Vedd figyelembe a régi közmondást, mely helyesen 
mondja, hogy nem lehet egyszerre látni a dolognak kezdetét és 
végét.» Xerxes erre így szólt: «Artabanos, mindabban, a m it52 
mondtál, ép az a legnagyobb tévedésed, hogy az iónok elpártolá
sától tartasz; mikor ezek hűségének biztos zálogát bírjuk, s 
erről magad is tanúságot tehetsz, mások is, kik Dareiossal a 
skythák ellen vonultak ; mert csak rajtuk állott, hogy az egész 
perzsa hadsereg elpusztuljon vagy fönmaradjon, s ők igazságosak
nak és híveknek mutatták magukat, nem pedig gonoszoknak. 
Azonkívül birodalmunkban hagyták gyermekeiket, feleségeiket és 
vagyonukat ; s így nem képzelhető, hogy forradalomra vetemed
jenek. Ne félj tehát e tekintetben sem ; légy bizalommal, s tartsd 
fönn házamat és trónomat ; mert csak te reád bízom kormány- 
pálczámat.»,

Miután Xerxes így szólt s Artabanost Susába küldötte, ujo- 53 
lag maga elé idézte a legelőkelőbb perzsákat. Midőn ezek meg
jelentek, így szólt hozzájuk: «Perzsa férfiak! Összehívtalak ben
neteket, hogy arra kérjelek, legyetek bátrak, s ne hozzatok 
szégyent a perzsák régi tetteire, melyek oly nagyok és dicsők. 
Legyünk mindnyájan, egyenként és egyetemlegesen buzgók ; 
mert együtt tartva, mindnyájunknak haszna lesz belőle. Ezért 
tehát kérlek, megfeszült erővel legyetek kitartók a háborúban ; mert 
úgy értesültem, hogy bátor férfiak ellen vonulunk hadba ; s ha fölé
jük kerekedünk, nem lesz más hadsereg, mely velünk szembe 
szállna. Most pedig fohászkodjunk az istenekhez, kik a perzsák 
fölött őrködnek, s keljünk által.»

Ez a nap az átkelés előkészületeivel telt el ; a következőn 54
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υστεραία άνέμενον τον ήλιον έθέλοντες ίδέσθαι άνίσχοντα, 
θυμιήματά τε παντοία επί τών γεφορέων καταγίζοντες καί μυρ- 
σίνησι στορνύντες τήν οδόν, ώς δ’ έπανέτελλε ό ήλιος, σπέν- 
δων έκ χρυσέης φιάλης Ξέρςης ές τήν θάλασσαν εόχετο προς 
τον ήλιον μηδεμίαν οι σοντοχίην τοιαότην γενέσθαι, ή μιν παυ
σει καταστρέψασθαι τήν Ευρώπην πρότερον ή επί τέρμασι τοϊσι 
εκείνης γένηται. ευξάμενος δέ έσέβαλε τήν φιάλην ές τον Ε λ 
λήσποντον καί χρύσεον κρητήρα καί Περσικόν ξίφος, τον άκι- 
νάκην καλέοοσι. ταύτα ούκ έχω άτρεκέως διακρΐναι ούτε εί 
τφ ήλίω άνατιθείς κατήκε ές το πέλαγος, οδτε εί μετεμέλησέ 
οί τον Ελλήσποντον μαστιγώσαντι καί αντί τούτων τήν θάλασ-

55 σαν έδωρέετο. ώς δέ ταύτά οί έπεποίητο, διέβαινον κατά μεν 
τήν έτέρην τών γεφορέων τήν προς τού Πόντου ό πεζός τε καί 
ή. ίππος απασα, κατά δέ τήν προς το Αίγαΐον τα υποζύγια καί 
ή θεραπηίη. ήγέοντο δέ πρώτα μέν οί μύριοι Πέρσαι έστεφα- 
νωμένοι πάντες, μετά δέ τούτους ό σύμμικτος στρατός παντοίων 
έθνέων. ταύτην μέν τήν ήμέρην ουτοι, τή δέ υστεραίη πρώτοι 
μέν οί τε ίππόται καί οί τάς λόγχας κάτω τράποντες* έστε- 
φάνωντο δέ καί ουτοι- μετά δέ οι τε ίπποι οί ίροί καί το αρμα 
το ίρόν, επί δέ αυτός τε Ξέρξης καί οί αίχμοφόροι καί οί ίπ- 
πόται οί χίλιοι, επί δέ τούτοισι ό άλλος στρατός, καί αί νέες 
αμα άνήγοντο ές τήν άπεναντίον. ήδη δέ ήκουσα καί ύστατον 
διαβήναι βασιλέα πάντων.

50 Ξέρξης δέ έπεί διέβη ές τήν Ευρώπην, έθηείτο τον στρα
τόν υπό μαστίγων διαβαίνοντα- διέβη δέ [ό στρατός αυτού] έν 
επτά ήμέρησι καί έν επτά ευφρόνησι, έλινύσας ουδένα χρόνον, 
ένθαύτα λέγεται, Ξέρξεω ήδη διαβεβηκότος τον Ελλήσποντον, 
άνδρα είπεΐν Έλλησπόντιον «ώ Ζεΰ, τι δή άνδρί είδόμενος 
Πέρση καί οδνομα αντί Διος Ξέρςην θέμενος άνάστατον τήν 
Ελλάδα θέλεις ποιήσαι, άγων πάντας ανθρώπους; καί γάρ άνευ 
τούτων έξήν τοι ποιέειν ταύτα.»

57 Ώς δέ διέβησαν πάντες, ές ό δον δρμημένοισι τέρας σφι 
έφάνη μέγα, το Ξέρςης έν ούδενί λόγιο έποιήσατο καίπερ 
εύσύμβλητον έόν- ίππος γάρ έ'τεκε λαγόν, εύσύμβλητον ών 
τήδε τούτο έγένετο, ότι έμελλε μέν έλάν στρατιήν έπί τήν 
Ελλάδα Ξέρξης αγαυρότατά τε καί μεγαλοπρεπέστατα, όπίσω 
δέ περί έωυτού τρέχων ήςειν ές τον αυτόν χώρον, έγένετο 
δέ καί έτερον αυτώ τέρας έόντι έν Σάρδισι * ήμίονος γάρ 
έτεκε ήμίονον διξά έχουσαν αιδοία, τα μέν έρσενος τα 
δέ θηλέης- κατύπερθε δέ ήν τα τού έρσενος. τών άμφοτέρων
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pedig rneg akarták nézni a nap keltét ; mindenféle füstölőszert 
égettek a hidakon, és mirtussal szórták be az útat. Midőn a nap 
fölkelt, Xerxes arany csészéből áldozatot öntött a tengerbe, s 
fohászkodott a Naphoz, hogy ne érje őt semmiféle olyas csapás, 
mely Európa meghódításában előbb megakadályozná, semmint 
annak határaihoz érne. Imája után a csészét a Hellespontosba 
dobta, szintúgy egy arany vegyítőedényt és egy perzsa kardot, mely
nek akinakes a neve. Pontosan nem mondhatom meg, vájjon e tár
gyakat a napnak szánt áldozatul dobta-e vízbe, vagy pedig azért, 
mért megbánta, hogy a Hellespontost megkorbácsolta, s ennek 
fejében adott ajándékot a tengernek.44) Ennek végeztével átkeltek, 55 
még pedig az Euxeinos tengerre néző hídon az egész gyalog és 
lovag sereg, az aigaiosi tengerre néző hídon az igás állatok és a 
szolganép. A menet élén haladt tízezer perzsa, valamennyi meg
koszorúzva, utánuk a különféle népekből toborzott sereg. Ezek kel
tek át e napon, másnap először a lovasok és a lándzsát lefelé tartó 
katonák; ezeknek is koszorú volt a fejükön ; utánuk jöttek a szent 
lovak és a szent kocsi magával Xerxessel, majd a testőrök és 
az ezer lovas, utánuk a többi sereg. A hajók is az átellenes partra 
vonultak ; azt is hallottam, hogy valamennyi közt a király kelt át 
utoljára.

Midőn Xerxes már Európában volt, szemlét tartott korbács- 56 
csal áthajtott hadseregén, melynek átkelése szünet nélkül hét 
napon és hét éjen át tartott. A mint Xerxes a Hellespontoson 
átvonult, állítólag így kiáltott föl egy odavaló ember: «Mért 
veszed föl, óh Zeus, egy perzsának alakját és Xerxesnek nevét a 
Zeusé helyett, s miért vezetsz át oly sok embert, ha már Görög
országot el akarod pusztítani ? Hisz' nélkülök is megteheted ! »

A mint mindnyájan átkeltek s tovább folytatták az utat, külö- 57 
nős csodát láttak ; Xerxes azonban nem törődött vele, habár 
könnyű volt megfejtése. Egy ló ugyanis nyulat ellett, s ebből 
könnyen meg lehetett jósolni, hogy bármily nagy fényben és 
pompában vezeti is Xerxes hadseregét Görögország ellen, vissza 
mégis futva fog hazájába térni. Már Sardisban létekor is történt 
egy csoda : egy öszvér ugyanis olyan csikót ellett, melynek két nemző 
tagja volt, egy hím és egy nőstény, s a hím vaia kívül.45) 0  azonban



58 ΊΙΓΟΛΟΤΟΓ II.

λόγον ούδένα ποιηαάμενος τό πρόσω έπορεύετο, σύν δέ οί δ
58 πεζός στρατός, ό δε ναυτικός έξω τον Ελλήσποντον πλέων 

παρά γήν έκομίζετο, τά έμπαλιν πρήσσων τοΰ πεζού, δ μέν γάρ 
προς έσπέρην Ιπλεε, επί Σαρπηδονίης άκρης ποιεύμενος την 
άπιξιν, ές την αυτψ προείρητο άπικομένψ περιμένειν- ό δέ κατ’ 
ήπειρον στρατός προς ήώ τε καί ήλιου άνατολάς έποιέετο την 
οδόν διά τής Χερσονήσου, εν δεξιή μέν έ'χων τον "Ελλης τά
φον τής Αθάμαντος, έν αριστερή δέ Καρδίην πόλιν, διά μέσης 
δέ πορευόμενος πόλιος τή ουνομα τυγχάνει έδν Αγορή. ένθεΰ- 
τεν δέ κάμπτων τον πόλπον τον Μέλανα καλεόμενον καί Μέλανα 
ποταμόν, ουκ άντισχόντα τότε τή στρατιή το ρέεθρον άλλ’ έπι- 
λιπόντα, τούτον τδν ποταμόν διαβάς, έπ’ ου καί δ κόλπος ουτος 
τήν έπωνυμίην έχει, ήιε προς έσπέρην, Αίνόν τε πόλιν Αιολίδα 
καί Στεντορίδα λίμνην παρεξιών, ές δ άπίκετο ές Δορίσκον.

59 ό δέ Δορίσκος έστί τής Θρηίκης αίγιαλός τε καί πεδίον μέγα, 
διά δέ αύτοΰ ρέει ποταμός μέγας "Εβρος * έν τψ τείχος τε 
έδέδμητο βασιλήιον τούτο τό δή Δορίσκος κέκληται, καί Περ- 
σέων φρουρή έν αυτψ κατεστήκεε υπό Δαρείου ές έκείνου τοΰ 
χρόνου έπείτε έπί Σκόθας έστρατεύετο. έδοςε ων τψ Ξέρξή δ 
χώρος είναι έπιτήδεος ένδιατάξαι τε καί έξαριθμήσαι τον στρα
τόν, καί έποίεε ταΰτα. τάς μέν δή νέας τάς πάσας άπικομένας 
ές Δορίσκον οί ναύαρχοι κελεύσαντος Ξέρξεω ές τδν αίγιαλδν 
τον προσεχέα Δορίσκψ έκόμισαν, έν τψ Σάλη τε Σαμοθρηικίη 
πεπόλισται πό)ις καί Ζώνη, τελευτή, δέ αυτού Σέρρειον άκρη 
όνομαστή. δ δέ χώρος ουτος τό παλαιόν ήν Κικόνων. ές τού
τον τδν αίγιαλδν κατασχόντες τάς νέας άνέψυχον άνελκύσαντες. 
δ δέ έν τψ Δορίσκψ τούτον τδν χρόνον τής στρατιής αριθμόν

6<> έποιέετο. δσον μέν νυν έκαστοι παρεϊχον πλήθος ές αριθμόν, 
ουκ έχω είπεΐν τό άτρεκές * ού γάρ λέγεται προς ούδαμών αν
θρώπων σύμπαντος δέ τοΰ στρατοΰ τοΰ πεζού τδ πλήθος έφάνη 
εβδομήκοντα καί εκατόν μυριάδες, έςηρίθμησαν δέ τόνδε τδν 
τρόπον συνήγαγόν τε ές ενα χώρον μυριάδα άνθρώπων, καί 
συννάξάντες ταύτην ως μάλιστα ειχον περιέγραφαν έξωθεν κύ
κλον · περιγράψαντες δέ καί άπέντες τούς μυρίους αίμασιήν 
περιέβαλον κατά τδν κύκλον, ύψος άνήκουσαν άνδρί ές τδν ομ- 
φαλόν · ταύτην δέ ποιήσαντες άλλους έσεβίβαζον ές τδ περιοι- 
κοδομημένον, μέχρι ου πάντας τούτψ τψ τρόπψ έςηρίθμησαν. 
άριθμήσαντες δέ κατά έθνεα διέτασσον.

61 Οί δέ στρατευόμενοι οιδε ήσαν, Πέρσαι μέν ώδε έσκευασμέ-



egyikkel sem törődött, s tovább folytatta útját a szárazföldi sereg
gel együtt. A hajóhad viszont a szárazföldi haderővel ellenkező 58 
irányban mozgott, s kievezvén a Hellespontosból, a part menté
ben haladt előre. A hajóhad tehát nyugat felé tartott, hogy a Sar
pedon hegyfokhoz érjen ; mert a rendelet szerint itt kellett 
bevárnia a sereget ; a szárazföldi hadsereg viszont a Chersonesoson 
át kelet felé tartott, jobb kézről hagyva Athamas leányának, Hel
lének sírját, bal kézről Kardia városát, s átvonult azon a városon, 
melynek Agora a neve.*1’) Azután megkerülte az úgynevezett Melas 
(fekete) öblöt és a Melas folyót, melynek vize akkor nem volt elég 
a hadseregnek, és így kiapadt ; átkelvén pedig ezen a folyón, mely 
után magát az öbölt is nevezték, nyugatra fordult, s Ainost, egy 
aeol telepet, meg Stentoris tavát odahagyva, végre Doriskosba 
ért.47) Doriskos a neve a thrák tengerpartnak és a mellette elterülő 59 
nagy síkságnak, melyet egy nagy folyam, a Hebros, szel át. Mel
lette épült egy királyi erőd, melynek szintén Doriskos a neve, s 
benne Dareios azon időtől fogva, hogy a skythák ellen harczolt, 
perzsa őrséget tartott.48) Xerxesnek ez a hely látszott alkalmasnak 
serege rendbeszedésére és megszámlálására, mit a következőkép 
hajtott végre. A Doriskoshoz érkező összes hajókat a kapitányok 
Xerxes parancsára a Doriskossal határos parthoz irányították, a 
hol Sale, egy samothrakéi város, és Zone terültek el, 8 a híres 
Serreion hegyfokban végződik. Ez a vidék hajdanában a kiko
noké volt.49) E partvidékre hozták a hajókat, sszárazra húzva kijaví
tották ; Xerxes pedig ez idő alatt Doriskosban a sereg megszámlá
lásával foglalkozott. Hogy mekkora volt minden egyes seregnek 60 
száma, nem mondhatom meg pontosan, mert senki sem említi ; 
de a szárazföldi hadsereg összesen egy millió hétszázezer ember
ből állott. A számlálás következő módon történt : tízezer embert 
összegyűjtöttek egy helyre, s lehetőleg összeszorítván, kívülről egy 
kört vontak köréjük ; erre azután a tízezer embert elbocsátották, 
és a körvonalon földsánczot emeltek, mely olyan magas volt, hogy 
az embernek köldökig ért. Mikor ez megvolt, más uj csapatokkal 
töltötték meg a kört, míg így az egészet meg nem számlálták. 
Számlálás után népek szerint osztatott föl a sereg.

A következő nepek vettek részt a hadmenetben : M) a perzsák, 61
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voi· περί μέν τήσι κεφαλήσι είχαν τιάρας καλεσμένους πίλους άπα- 
γέας, περί δε το σώμα κιθώνας χειριδωτούς ποικίλους, . . . λεπί
δας σιδηρέης οψιν ίχθυοειδέος, περί δέ τα σκέλεα άναξυρίδας, 
αντί δέ ασπίδων γέρρα· υπό δέ φαρετρεώνες έκρέμαντο’ αίχμάς 
δέ βραχέας είχαν, τόξα δέ μ.εγάλα, è ιστούς δε καλάμινους, προς

Ι δέ έγχειρίδια παρά τον δεξιόν μηρόν παραιωρεύμενα έκ της ζώ
νης. καί άρχοντα παρείχοντο ’Οτάνεα τον Αμήστριος πατέρα της 
Ξέρξεω γυναικός, έκαλέοντο δέ πάλαι υπό μέν Ελλήνων Κηφήνες, 
υπό μέντοι σφέων αυτών καί τών περίοικων Αρταΐοι. έπεί δέ Περ- 
σεύς δ Δανάης τε καί Διύς άπίκετο παρά Κηφέα τον Βήλου καί 
εσχε αυτού τήν θυγατέρα Άνδρομέδην, γίνεται αυτφ παίς τψ ού- 
νομα εθετο ΙΙέρσην, τούτον δέ αυτού καταλείπει · έτύγχανε γάρ 

- *2 απαις εών ό Κηφεύς ερσενος γόνου, επί τούτου δή τήν έπωνυμίην
έ'σχον. Μήδοι δέ τήν αυτήν ταύτην έσταλμένοι εστρατεύοντο- Μηδική 
γάρ αυτή ή σκευή έστί καί ου Ιίερσική. οί δέ Μήδοι άρχοντα μέν 
παρείχοντο Τιγράνην άνδρα Άχαιμεν.ίδην, έκαλέοντο δέ πάλαι προς 
πάντων Αριοι, άπικομένης δέ Μηδείης τής Κολχίδος εξ Άθηνέων 
ές τούς Αρίους τούτους μετέβαλον καί ουτοι το ούνομα. αυτοί περί 
σφέων ώδε λέγουσι Μήδοι. Κίσσιοι δέ στρατευόμενοι τα μέν άλλα 
κατά περ ΙΙέρσαι έσκευάδατο, αντί δέ τών πίλων μιτρηφόροι 
ήσαν. Κισσίων δέ ήχρε Ανάφης δ Ότάνεω. Ύρκάνιοι δέ κατά 
περ Πέρσαι έσεσάχατο, ηγεμόνα παρεχόμενοι Μεγάπανον τον Βα- 

•63 βυλώνος ύστερον τούτων έπιτροπεύσαντα. Ασσύριοι δέ στρατευόμε- 
νοι περί μέν τήσι κεφαλήσι είχον χάλκεά τε κράνεα καί πεπλεγ- 
μένα τρόπον τινά βάρβαρον ουκ ευαπήγητον, ασπίδας δέ καί αίχμάς 
καί έγχειρίδια παραπλήσια τήσι Αίγυπτίησι μαχαίρησι] είχον, 
προς δέ ρόπαλα ξύλων τέτυλωμένα σιδήρω, καί λινέους θώρηκας. 
ούτοι δέ υπό μέν Ελλήνων καλέονται Σύριοι, υπό δέ τών βαρβάρων 
Ασσύριοι έκλήθησαν. [τούτων δέ μεταξύ Χαλδαΐοι]. ήρχε δέ σφέων 

6 4 ’0τάσπης ό Αρταχαίεω. Βάκτριοι δέ περί μέν τήσι κεφαλήσι άγχό- 
τατα τών Μηδικών εχοντες εστρα τεύοντο, τόξα δέ καλάμινα επι
χώρια καί αίχμάς βραχέας. Σάκαι δέ οί Σκύθαι περί μέν τήσι 
κεφαλήσι κυρβασίας ές οξύ άπηγμένας δρθάς είχον πεπηγυίας, 
άναξυρίδας δέ ένεδεδύκεσαν, τόξα δέ επιχώρια καί έγχειρίδια, προς 
δέ καί άξίνας σαγάρις είχον. τούτους δέ εόντας Σκύθας Αμυργίους 
Σάκας έκάλεον οί γάρ ΙΙέρσαι πάντας τούς Σκύθας καλέουσι Σά
κας. Βακτρίων δέ καί Σακέων ήρχε Τστάσπης δ Δαρείου τε καί 

^5 Άτόσσης τής · Κύρου. Ινδοί δέ εί'ματα μέν ένδεδυκότες άπδ 
ξύλων πεποιημένα, τόξα δέ καλάμινα είχον καί διστούς καλά
μινους· επί δέ σίδηρος ήν. έσταλμένοι μέν δή ήσαν ουτω



kik fejükön bő föveget, úgynevezett tiarát, testükön ujjas kabátot, 
......... bevonva haléhoz hasonló vaspikkelyekkel, lábszáraikon nad
rágot, nagy pajzs helyett kis fonadékot viseltek, s hátukon tegez 
csüngött. Kis kardjuk, nagy íjuk, nádból készült nyiluk volt, azon
kívül az öv alól jobb lábszáruk mellett lelógó tőrük. Vezérük 
Otanes volt, Xerxes feleségének, Amestrisnek atyja. A görögök 
hajdan kepheneknek hívták őket, ők maguk és szomszédaik pedig 
artaiusoknak. Midőn azonban Perseus, Danaé és Zeus fia, Belos 
fiához, Kepheushoz jött, s nőül vette leányát, Andromodát : tőle 
fia' született, kinek Perses nevet adott, s ott is hagyta. Kepheusnak 
ugyanis nem volt fiutódja; s a nép Persestől kapta nevét.51) A mé- 62 
elek szakasztott ilyen viselettel vonultak hadba, s valóban ez a 
viselet inkább méd, mint perzsa eredetű. A médek vezére az 
Achaimenida származású Tigranes volt, s régente áriusoknak hívta 
őket mindenki ; de midőn a kolchisi Medeia Athénből ezekhez az 
áriusokhoz került, ők is megváltoztatták nevüket. Ezt mondják 
magukról a médek.52) A kissiaiak a hadban ép úgy voltak fölsze
relve, mint a perzsák ; csak föveg helyett mitra volt a fejükön. 
Vezérük Otanes fia, Anaphes volt.53) A hyrkanitisok perzsa módon 
valónak fölszerelve ; vezérük Megapanos, Babylon későbbi helytar
tója volt.54) Az assyriaiak érczsisakokkal vonultak hadba, melyek 63 
idegenszerű, nem egykönnyen leírható módon valának fonva ; 
volt még pajzsuk, lándzsájuk, egyiptomi kardhoz hasonló tőrük, 
továbbá érczczel kivert fabuzogányuk és lenpánczéljuk. A görögök 
syriaiaknak, a barbárok assyriaiaknak hívják őket.55) (Soraikban 
harczoltak a chaldaausok.) Vezérük Otaspes volt, Artachaios fia.
A baktriai katonáknak majdnem oly fejviseletük volt, mint a mé- 64 
deknek, nyilaik sajátlagos módon nádból készültek, lándzsáik 
rövidek valának.(A sokak vagy skythák fejükön liegygyel végződő, 
egyenesen álló föveget viseltek, nadrágban jártak és sajátlagos íjjal, 
tőrrel, továbbá két élű szekerczével harczoltak. Okét, kik tényleg 
amyrgioni skythák, Bakáknak hívják, a mint a perzsák a skythákat 
egyáltalában sakáknak nevezik.53) A baktriaiak és sakák vezére 
Dareiosnak és Kyros leányának, Atossának a fia, Hystaspes volt.
Az indusok gyapotruhát viselnek, nádból készítik íjaikat és nyi- 65 
laikat, melyeknek vas van a végén. így valának az indusok föl-
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Ινδοί, προσετετάχατο δε συστρατευόμενοι Φαρναζάθρη τψ 
Αρταβάτεω. Άριοι δέ τόξοισι μέν έσκέυασμένοι ήσαν Μηδι- 

66κοισι, τά δέ άλλα κατά περ Βάκτριοι. Αρίων δε ήρχε Σισά- 
μνης ό Ύδάρνεος. ΙΙάρθοι δέ καί Χοράσμιοι καί Σόγδοι τε καί Γαν- 
δάριοι καί Δαδικαί την αυτήν εχοντες τήν καί Βάκτρ'.οι έστρα- 
τεόοντο. τούτων δέ ήρχον οιδε, Πάρθων μέν καί Χορασμίων Άρ- 
τάβαζος δ Φαρνάκεος, Σόγδων δέ Άζάνης ό Άρταίου, Γανδαρίων 

<>7 δέ καί Δαδικέων Άρτόφιος ό Άρταβάνου. Κάσπιοι δέ σισύρνας 
τε ένδεδυκότες καί τόξα επιχώρια καλάμινα εχοντες καί άκινάκας 
έστρατεόοντο. ουτοι μέν οιίτω έσκευάδατο, ηγεμόνα παρεχόμενοι 
Άριόμαρδον τον Άρτυφίου άδελφεόν, Σαράγγαι δέ εΤματα μέν 
βεβαμμενα ένέπρεπον εχοντες, πέδιλα δέ ες γόνο άνατείνοντα 
ειχον, τόξα δέ καί αίχμάς Μηδικάς. Σαραγγέων δέ ήρχε Φερεν- 
δάτης ό Μεγαβάζου. ΙΊάκτυες δέ αισυρνοιρόροι τε ήσαν καί τόξα 
επιχώρια ειχον καί εγχειρίδια. ΓΙάκτοες δέ άρχοντα παρείχοντο 

68 Άρταδντην τον Ίθαμίτρεω. Ουτιοι δέ καί Μύκοι τε καί ΓΙαρικά- 
νιοι έσκεοασμένοι ήσαν κατά περ Πάκτυες. τούτων δέ ήρχον οιδε, 
Ουτίων μέν καί Μύκων Άρσαμένης ό Δαρείου, Παρικανίων δέ 

69Σιρομίτρης ό Οίοβάζου. Άράβιοι δέ ζειράς όπεζωμένοι ήσαν, 
τόξα δέ παλίντονα ειχον προς δεξιά, μακρά. Αιθίοπες δέ παρδα- 
λέας τε καί λεοντέας έναμμένοι, τόξα δέ ειχον έκ φοίνικος σπά- 
Οης πεποιημένα, μακρά, τετραπηχέων ούκ έλάσσω, επί δέ καλά
μινους όιστούς μικρούς * αντί δέ σιδήρου έπήν λίθος οξύς πε- 
ποιημένος, τφ καί τάς σφρηγίδας γλύφουσι- προς δέ αίχμάς 
ειχον, επί δέ κεράς δορκάδος έπήν όξύ πεποιημένον τρόπον 
λόγχης' ειχον δέ καί ρόπαλα τυλωτά. τού δέ σώματος το μέν 
ή μι συ έξηλείφοντο γόψφ ίόντες ές μάχην, το δέ άλλο ήμισυ 
μίλτω. Άραβίων δέ καί Αίθιόπων τών υπέρ Αίγυπτου οίκημε- 
νων ήρχε Άρσάμης ό Δαρείου καί Άρτυστώνης τής Κόρου 
θυγατρός, τήν μάλιστα στέρξας τών γυναικών Δαρείος 

70είκώ χρυσέην σφυρήλατον έποιήσατο. τών μέν δή υπέρ Αί- 
γύπτου Αίθιόπων καί Άραβίων ήρχε Άρσάμης, οί δέ άπο 
ήλιου άνατολέων Αιθίοπες (διξοί γάρ δή έστρατεύοντο) προσ
ετετάχατο τοϊσι Ίνδοισι, διαλλάσσοντες είδος μέν ούδέν 
τοισι έτέροισι, φωνήν δέ καί τρίχωμα μούνον * οί μέν γάρ άπο 
ήλιου Αιθίοπες ίθύτριχες είσί, οί δ’ εκ τής Αιβυης ούλότατον



szerelve, s Artabates fiának, Pharnasathresnek vezérlete alatt bar- 
czoltak. Az ariusok méd nyilakat használtak, különben ép úgy 66 
voltak fölszerelve, mint a baktriaiak. Vezérük Sisamnes volt, 
Hydames fia. A parthusok, chorasmiusok, sogdusok, gandariusok 
és dadikák hadban ép úgy voltak fölszerelve, mint a baktriaiak. 
Ezek közül a parthusoknak és chorasmiusoknak Pharnakes fia, 
Artabazos volt a vezérük,57) a sogdusoknak Artaios fia, Azanes, a 
gandariusoknak és dadikáknak pedig Artabanos fia, Artyphios.
A kaspiusok daróczöltönyben jártak, nádból készült sajátlagos67 
íjakkal és perzsa kardokkal vonultak háborúba. így voltak föl
szerelve, s vezérük Artyphios testvére, Ariomardos vaia. A saran- 
gák feltűnően befestett ruházatban jártak, csizmájuk térdig ért, 
s méd lándzsával és ijjal harczoltak ; vezérük Megabazos fia, 
Pherendates volt. A paktyak daróczruhában jártak, sajátlagos 
ijjakkal és tőrökkel harczoltak ; vezérük Ithamitres fia, Artayntes 
volt. Az utiusok, mykusok és parikaniusok úgy járnak, mint a 68 
paktyak. Közülük az utiusoknak és mykusoknak Dareios fia, Arsa- 
menes, a parikaniusoknak pedig Oiobazos fia, Siromitres volt a 
vezérük. Az arabok bő ruhát viseltek, melyet öv szorított testük- 69 
höz ; johh kezükben hosszú, kettős hajlású íjat tartottak. Az 
aithiopiaiak oroszlán- és párduczbőrben jártak, íjaik pálmafa 
ágából készültek, s négy rőfnél nem voltak rövidebbek, a kis nyi
lak rajtuk nádból voltak faragva ; vas helyett azonban éles követ 
tettek rájuk, melylyel pecsétgyűrűre is véstek ; volt azonkívül 
dárdájuk, melyre lándzsahegy módjára élesen kifaragott zerge- 
szarvat illesztettek. Volt még kivert buzogányuk is. Hadba vo
nulva testük felét krétával, felét miniummal szokták bekenni.
Az arabok és az Egyptom fölött lakó aithiopiaiak vezére Dareios- 
nak és Kyros leányának, Artystonénak fia, Arsames volt.58) Kyros 
ezt az Artystonét szerette legjobban feleségei közül, s vert arany
ból csináltatta szobrát. Az Egyiptom fölött lakó aithiopiaiak- 70 
nak és az araboknak tehát Arsames volt a vezérük ; viszont a 
keleti aithiopiaiak (ugyanis mindketten ott voltak a hadban) az 
indusokhoz voltak beosztva. Ezek külsőleg semmiben sem ütnek 
el a többi aithiopiaiaktól, csak nyelvre és hajzatukra nézve. A ke
letieknek ugyanis sima a hajuk, mig a libyaiaknak leggöndörebb
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τρίχωμα έ'χουσι πάντων ανθρώπων, ουτοι δέ οί έκ τής Ασίης 
Αίθίοπες τα μέν πλέω κατά περ Ινδοί έσεσάχατο, προμετώ- 
πια δέ ίππων εΓχον επί τήσι κεφαλή τι σύν τε τοΐσι ώσί έκ- 
δεδαρμένα καί τή λοφιή ‘ καί αντί μεν λόφου ή λοφιή κατέχρα, 
τα δέ ώτα των ίππων ορθά πεπηγότα εΓχον * προβλήματα δέ

71 άντ’ ασπίδων έποιευντο γεράνων δοράς. Λίβοες δέ σκευήν 
μέν σκυτίνην ήισαν έ'χοντες, άκοντίοισι δέ έπικαότοισι χρεώ-

72 μενοι. άρχοντα δέ παρείχοντο Μασσάγην τον 'Οαρίζου. Πα- 
φλαγόνες δέ έστρατεόοντο επί μέν τήσι κεφαλή σι κράνεα 
πεπλεγμένα έ'χοντες, ασπίδας δέ μικράς αιχμάς τε ου μεγά- 
λας, προς δέ ακόντια καί εγχειρίδια, περί δέ τούς πόδας πέ
διλα επιχώρια ές μέσην κνήμην άνατείνοντα. Λίγοες δε καί 
Ματιηνοί καί Μαριανδονοί τε καί Σοροιί την αυτήν έ'χοντες 
Παφλαγόσι έστρατεόοντο. οί δέ Σόριοι ουτοι υπό ΓΙερσέων 
Καππαδόκαι καλέονται. Παφλαγόνων μέν νυν καί Ματιηνών 
Δώτος ό Μεγασίδρου ήρχε, Μαριανδυνών δέ καί Λιγύων καί

73 Συρίων Γοβρόης ό Δαρείου τε καί Άρτυστώνης. Φρύγες δέ άγ- 
χοτάτω τής Παφλαγονικής σκευήν εΓχον, ολίγον παραλλάσσον- 
τες. οί δέ Φρύγες, ώς Μακεδόνες λέγουσι, εκαλέοντο Βρίγες 
χρόνον οσον Ευρωπήισι έόντες σύνοικοι ήσαν Μακεδόσι, μετα- 
βάντες δέ ές τήν Άσίην άμα τή χώρη καί το ουνομα μετέβα- 
λον ές Φρόγας. Αρμένιοι δέ κατά περ Φρύγες έσεσάχατο, έόν
τες Φρυγών άποικοι. τούτων συναμφοτέρων ήρχε. Αρτόχμης

74 Δαρείου έ'χων θυγατέρα. Αυδοί δέ άγχοτάτω τών 'Ελληνικών 
εΓχον δπλα. οί δέ Αυδοί Μηίονες έκαλεΰντο το πάλαι, έπί δέ 
Αυδοϋ του Ατυος έ'σχον τήν έπωνυμίην, μεταβαλόντες τ'ο ού- 
νομα. Μυσοί δέ έπί μέν τήσι κεφαλήσι εΓχον κράνεα επιχώ
ρια, άσπίδας δέ μικράς, άκοντίοισι δέ έχρέωντο έπικαότοισι. 
ουτοι δέ είσί Λυδών αποικοι, απ’ Όλύμπου δέ δρεος καλέον- 
ται Όλυμπιηνοί. Λυδών δέ καί Μυσών ήρχε Άρταφρένης δ

7δ Άρταφρένεος δς ές Μαραθώνα έσέβαλε άμα Δάτι. Θρήικες δέ έπί 
μέν τήσι κεφαλήσι άλωπεκέας έ'χοντες έστρατεόοντο περί δέ το 
σώμα κιθώνας, έπί δέ ζειράς περιβεβλημένοι ποικίλας, περί δέ 
τούς πόδας τε καί τάς κνήμας πέδιλα νεβρών, προς δέ άκόντιά τε 
καί πέλτας καί έγχειρίδια μικρά, ουτοι δέ διαβάντες μέν ές τήν 
Άσίην έκλήθησαν Βιθυνοί, το δέ πρότερον έκαλέοντο, ώς αυτοί 
λέγουσι, Στρυμόνιοι, οίκέοντες έπί Στρυμόνι" εςαναστήναι δέ φασί 
ές ήθέων υπό.Τευκρών τε καί Μυσών. Θρηίκων δέ τών έν τή 

76 Άσίή ήρχε Βασσάκης ό Άρταβάνου...........άσπίδας δέ ώμοβοΐνας



hajuk van a világon.51') Ezek az ázsiai aithiopiaiak majdnem úgy 
öltözködtek, mint az indusok, csak fejükön viseltek fülestül és 
sörényestül lenyúzott lófejbó'röket. A sörény szolgált sisakforgó 
helyett, a fülek pedig hegyezve álltak fölfelé. Pajzs helyett darvak 
hátából készítettek védó'eszközt. A libyaiak bőrruhában jártak és 71 
tűzben edzett dárdákkal harczoltak. Oarizos fia, Massages volt 
a vezérük. A paphlayonok fejükön font sisakkal vonultak 72 
hadba ; pajzsuk kicsiny volt, lándzsájuk sem nagy ; használtak 
továbbá dárdákat és tőröket. Sajátlagos csizmájuk a lábszár köze
péig ért. A ligyak, matienusok, mariandynusok és syriaiák vise
leté olyan volt, mint a paphlagonoké. Ezeket a syriaiakat a perzsák 
kappadokiaiaknak hívják.80) A paphlagonok és matienusok vezére 
Megasidrosnak fia, Dotos volt ; a mariandynusoké, ligyaké és - 
syriaiaké pedig Gobryas, Dareios és Artystone fia. A phrygiaiak- 73 
nak majdnem olyan volt a fölszerelésük, mint a paphlagonoké, s 
csak kevésben tért el. A makedónok állítása szerint a phrygiaia- 
kat, míg a makedónokkal együtt laktak Európában, brigeknek 
hívták ; de Ázsiába vándorolva, a helylyel együtt nevüket is föl
cserélték.81) Az armeniaiak úgy voltak fölszerelve, mint a phry
giaiak, mert ők ez utóbbiaknak a gyarmatosai.82) Mindkettőjüknek 
Dareios veje, Artochmes volt a vezére. A lydiaiak majdnem görög 74 
módon voltak fegyverkezve ; hajdan maionoknak hívták őket ; 
később nevet cseréltek, s Atys fia, Lydos után hívták magukat.83)
A mysiaiak fejükön sajátlagos sisakot hordottak, kicsiny pajzszsal 
és tűzben edzett dárdákkal harczoltak. Ok a lydiaiak gyarma
tosai,84) s Olympos hegye után olymposiaknak is hívják őket.
A lydiaiak és mysiaiak vezére annak az Artaphrenesnek volt hason
nevű fia, kiDatissal együtt tört be Marathonba. A thrákoknak róka- 75 
bőr volt a fejükre húzva, úgy vonultak hadba, testükön inget hordot
tak, s tarka bő öltönyt vettek rája ; lábukat és lábszárukat szarvas
bőrből készült csizma födte, volt azonkívül dárdájuk, kis pajzsuk 
és picziny tőrük. Ezt a népet, miután Ázsiába költözött, bitliyniai- 
nak hívták; előbb pedig saját hagyománya szerint strymoninak, 
mert a Strymon mellett lakott, honnan, mint mondják, a teukru- 
sok és mysiaiak kergették kijÜ  ̂Ezen ázsiai thrákoknak Artabanos 
fia, Bassakes volt a vezérük. A ...............-aknak68) kicsiny marha- 76
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είχον σμικράς, καί προβόλους δυο λυκιοεργέας έκαστος είχε, 
επί δέ τήσι κεφαλήσι κράνεα χάλκεα’ προς δέ τοίσι κράνεσι 
ώτά τε καί κέρεα προσήν βοός χάλκεα, έπήσαν δε καί λόφοι· 
τάς δέ κνήμας ράκεσι φοινικέοισι κατειλίχατο. εν τούτοισι τοΐσι

77 άνδράσι ’Άρεος έστί χρηστήριον. Καβηλέες δέ οί Μηίονες, 
Λασόνιοι δέ καλεύμενοι, τήν αυτήν Κίλιςι ειχον σκευήν, τήν 
εγώ, έπεάν κατά τήν Κιλίκων τάςιν διεξιών γένωμαι, τότε σημα- 
νέω. Μιλόαι δέ αίχμάς τε βραχέας ειχον καί είματα ένεπεπορ- 
πέατο · ειχον δέ αυτών τόξα μετεξέτεροι Λύκια, περί δέ τήσι

78 κεφαλή σι έκ διφθερέων πεποιημένας κυνέας. τούτων πάντων 
ήρχε Βάδρης ο Τστάνεος. Μόσχοι δέ περί μέν τήσι κεφαλή σι 
κυνέας ςυλίνας ειχον, ασπίδας δέ καί αίχμάς σμικράς · λόγχαι 
δέ έπήσαν μεγάλαι. ϊιβαρηνοί δέ καί Μάκρωνες καί Μοσσύ- 
νοικοι κατά περ Μόσχοι έσκευασμένοι έστρατεύοντο. τούτους 
δέ συνέτασσον άρχοντες οΐδε, Μόσχους μέν καί Τιβαρηνούς 
Άριόμαρδος ό Δαρείου τε παίς καί Πάρμυος τής Σμέρδιος τού 
Κόρου, Μάκρωνας δέ καί Μοσσυνοίκους Άρταυκτης ό Χερά-

79σμιος, δς Σηστον τήν έν Έλλησπόντω έπετρόπευε. Μάρες δέ επί 
μέν τήσι κεφαλήσι κράνεα επιχώρια πλεκτά ειχον, ασπίδας δέ 
δερματίνας μικράς καί ακόντια. Κόλχοι δέ περί μέν τήσι 
κεφαλήσι κράνεα ξύλινα, ασπίδας δέ ώμοβοίνας μικράς αίχμάς 
τε βραχέας, προς δέ μαχαίρας ειχον. Μαρών δέ καί Κόλχων 
ήρχε Φαρανδάτης ό Τεάσπιος. ’Αλαρόδιοι δέ καί Σάσπειρες 
κατά περ Κόλχοι ώπλισμένοι έστρατεύοντο. τούτων δέ Μασίστιος

80 ό Σιρομίτρεω ήρχε. τα δέ νησιωτικά έθνεα τα έκ τής Ερυθρής 
θαλάσσης επόμενα, νήσων δέ έκ τήσι τους άνασπάστους καλεσ
μένους κατοικίζει βασιλεύς, άγχοτάτω τών Μηδικών ειχον 
έσθήτα τε καί δπλα. τούτων δέ τών νησιωτέων ήρχε Μαρδόν- 
της ό Βαγαίου, δς έν Μυκάλη στρατηγέων δευτέριο έτεϊ τούτων 
έτελεύτησε έν τή μάχη.

81 Ταύτα ήν τα κατ’ ήπειρον στρατευόμενά τε έ'θνεα καί 
τεταγμένα ές τον πεζόν, τούτου ών του στρατού ήρχον μέν ουτοι 
οί είρέαται, καί οί διατάξαντες καί έξαριθμήσαντες ουτοι ήσαν 
καί χιλιάρχας τε καί μυριάρχας άποδέξαντες, έκατοντάρχας δέ 
καί δεκάρχας οί μυριάρχαι. τελέων δέ καί έθνέων ήσαν άλλοι

82 σημάντορες. ήσαν μέν δή ουτοι οι περ είρέαται άρχοντες, έστρα- 
τήγεον δέ τούτων τε καί τού σύμπαντος στρατού τού πεζού



bőr pánczéluk volt, s kiki két lykiai dárdát viselt ; fejüket ércz- 
sisak, azonkívül érczből vert ökörfülek és szarvak borították ; volt 
rajtuk sisakforgó is. Lábuk szárát piros posztó borította. E nép 
között Aresnak van egy jóshelye. A kabalisiak maion törzsbó'l 77 
valók, de lasoniusoknak is hívják őket ; ép oly ruhában jártak, 
mint a kilikiaiak, de ezt csak akkor fogom leírni, ha majd a kili- 
kiaiakra kerül a sor.67) A müyasiak rövid lándzsákat és kapcsokkal 
ellátott ruhát viseltek ; némelyikük lykiai ijjal harczolt, fejükön 
bó'rből készült sisakkal.118) Mindezeknek Hystanes fia, Badres volt a 
vezérük. A moschusokn&k fa-sisak volt a fejükön, fegyverük pedig 78 
kis pajzs és lándzsa, melynek bosszú volt a hegye. A tibarenusok, 
makronok és mossynoikusok épp oly fölszereléssel vonultak 
harczba, mint a moschusok. E népeknek következő' vezéreik vol
tak: a moschueoké és tibarenusoké Ariomardos, Dareiosnak és 
Parmysnak fia, egyszersmind anyai részről Smerdis unokája és Kyros 
dédunokája; a makronoké és mossynoikusoké pedig Cherasmis 
fia, Artayktes, a hellespontosi Sestos kormányzója. A márok fejű- 79 
kön sajátlagosan font sisakot viseltek, kicsiny bőrpajzszsal és dárdá
val harczoltak. A kolchisiak fejét fa-sisak borította; kicsiny marlia- 
bőr-pajzsot, rövid lándzsát és még kést is használtak. A márok és 
kolchisiak vezére Teaspis fia, Pharandates volt. Az alarodiusok és 
saspeirek olyan fegyverekkel vonultak harczba, mint a kolchisiak. 
Vezérük Masistios volt, Síromitras fia. A Vörös-tenger szigeteinek go 
lakói, kiket a király mint száműzötteket telepít le a szigeteken, 
majdnem olyan ruhát és fegyvert viseltek, mint a médek. E sziget
lakok vezére Bagaios fia, Mardontes volt, ki a következő évben a 
mykaléi csatában elesett.89)

Ezek a népek alkották a szárazföldi hadsereget, s a gyalog- gi 
ságba voltak beosztva. Fölöttük azok a vezérek állottak, kiknek a 
neveit föntebb felsoroltam. Ok rendezték és számlálták meg a se
reget, s ők nevezték ki az ezer és tízezer katonából álló csapatok 
főnökeit, viszont a századosokat és tizedeseket a tízezer emberből 
álló csapatok főnökei jelölték ki. Voltak más tisztek is, kik egyes 
csatarendeknek és népeknek állottak élén. A vezérek tehát az 82 
említettem férfiak valának ; fölöttük azonban, valamint az összes 
gyalog hadsereg fölött a következők gyakorolták a fővezényletet :
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Μαρδόνιος τε é Γοβρύεω καί Τριτανταίχμης ό Άρταβάνοο το» 
γνώμην θεμένου μή στρατεύεσθαι έπί τήν Ελλάδα καί Σμερ- 
δομένης ό Ότάνεω, Δαρείοο άμφότεροι οδτοι άδελφεών παίδες, 
Ξερξη δε [έγίνοντο] ανεψιοί, καί Μασίστης ό Δαρείοο τε καί 
Άτόσσης παίς καί Γέργις ό Άριάζοο καί Μεγάβυζος ό Ζωπύ-

83ροο. οδτοι ήσαν στρατηγοί τού σόμπαντος στρατού [τού: πεζού 
χωρίς των μορίων · των δε μορίων τούτων Πεσσέων τών άπολε- 
λεγμένων έστρατήγεε μέν Τδάρνης ό 'Γδάρνεος, έκαλέοντο δε 
αθάνατοι οί ΓΙέρσαι οδτοι έπί τούδε ’ εϊ τις αυτών έςέλειπε τον 
αριθμόν ή θανάτφ βιηθείς ή νούσφ, άλλος άνήρ άραίρητο, καί 
έγίνοντο ούδαμά οδτε πλεδνες μορίιον οδτε ελασσόνες, κόσμον 
δέ πλεΐστον παρείχοντο διά πάντων ΓΙέρσαι, καί αοτοί αριστοι 
ήσαν. σκεοήν μέν τοιαότην είχον ή περ εϊρηται, χωρίς δέ 
χροσόν άφθονον εχοντες ένέπρεπον, άρμαμάςας τε αμα ήγοντο, 
εν δέ παλλακάς καί θεραπηίην πολλήν τε καί εδ έσκεοασμένην * 
σίτα δέ σφι, χωρίς τών άλλων στρατιωτέων, κάμηλοί τε καί 
δποζόγια ήγον.

8-4 Ιππεύει δέ ταύτα τα έ'θνεα · πλήν οο πάντα παρείχετο 
ίππον, άλλα τοσάδε μούνα, ΓΙέρσαι μέν τήν αοτήν έσκεοασμένοι 
καί ό πεζός αοτών · πλήν έπί τήσι κεφαλή σι είχον ενιοι αοτών

85 καί χάλκεα καί σιδήρεα έζεληλαμένα ποιήματα, είσί δέ τινές 
νομάδες άνθρωποι Σαγάρτιοι καλεόμενοι, έ'θνος μέν Περσικόν 
καί φωνή, σκεοήν δέ μεταξύ έ'χοοσι πεποιημένην τής τε Περσι
κής καί τής Πακτοϊκής · οϊ παρείχοντο μέν ίππον όκτακισχι- 
λίην, όπλα δέ οο νομίζουσι έ'χειν οδτε χάλκεα ούτε σιδήρεα 
έξω εγχειριδίων, χρέωνται δέ σειρήσι πεπλεγμένησι έξ ιμάντων * 
ταύτησι πίσονοι έρχονται ές πόλεμον, ή δέ μάχη τούτων τών 
άνδρών ήδε · έπεάν σομμίσγωσι τοΐσι πολεμίοισι, βάλλοοσι τάς 
σειράς επ’ άκρω βρόχους έχούσας ' δτεο δ’ αν τύχη, ήν τε 
ίππου ήν τε ανθρώπου, èie’ έωοτόν έλκει· οϊ δέ [ως] έν έρκεσι

86 έμπαλασσόμενοι διαφθείρονται. τούτων μέν αυτή ή μάχη, καί 
έπετετάχατο ές τούς Πέρσας. Μήδοι δέ τήν περ έν τψ πεζίμ 
είχον σκεοήν, καί Κίσσιοι ωσαύτως. Ινδοί δέ σκεοή μέν έσε- 
σάχατο τή αοτή καί έν τιρ πεζφ, ήλαυνον δέ κέλητας καί 
άρματα * οπό δέ τοΐσι άρμασι ύπήσαν ίπποι καί όνοι άγριοι. 
Βάκτριοι δέ . έσκεοάδατο ωσαύτως καί έν τώ πεζφ, καί Κά- 
σπιοι ομοίως, Λίβοες δέ καί αυτοί κατά περ έν τφ πεζφ * 
ήλαυνον δέ καί οδτοι πάντες άρματα, ως δ’ αδτως Κάσπειροι



Mardonios, Gobriasnak fia, Tritantaiclimes, annak az Artabanos- 
nak fia, ki a görögországi hadjárat ellen érvelt, Smerdomenes, 
Otanesnek fia, — e két utóbbi Dareiosnak unokaöcsose és Xerxes- 
nek unokatestvére, — Masistes, Dareiosnak és Atossának fia, Ger- 
gis, Ariazos fia, és Megabyzos, Zopyros fia. Ezen fó'vezérekuek volt 83 
alárendelve az egész gyalogság, a tízezer kivételével. A kiválasz
tott tízezer perzsának vezére Hydames hasonnevű fia volt, s hal
hatatlanoknak nevezték őket ; mert ha valaki közülük akár hálál, 
akár betegség miatt kidőlt, más férfit választottak helyébe, s így 
sohasem voltak sem többen, sem kevesebben tízezernél. Az egész 
hadseregben a perzsák ruházkodtak legfényesebben, s ők voltak a 
legbátrabbak is. Fegyvereiken kívül, melyeket föntebb leírtam, tes
tükön levő töméntelen aranydíszük által tűntek ki.™) Kocsikat vit
tek magukkal, melyeken ágyasaik és dúsan felruházott szolga
személyzetük hevert. Eleségüket a többi katonákétól elkülönítet
ték és igás barmokkal vitették maguk után.

Felsorolom most a lovas hadseregben küzdő népeket ; mert 84 
nem mindnyája szolgáltatott lovasokat, csak a következők. A per
zsák úgy voltak fölszerelve, mint gyalogságuk ; csak fejükön visel
tek némelyek érczből és vasból vert díszítményeket. Volt egy 85 
nomád nép, melyet sagartiusnak hívtak ; perzsa nyelven beszélt, 
s ruházata a perzsák és paktyak viseletének keveréke. Nyolczezer 
lovast szolgáltatott, de az egy tőr kivételével sem érez-, sem vas
fegyvereket nem szokott használni, hanem szíjakból font kötelek
kel harczol ; ezekben bízva indúl háborúba. E férfiak harezmódja 
a következő : ha összecsaptak az ellenséggel, kidobják köteleiket, 
melyeknek végére háló van erősítve ; a kit vele megfognak, legyen 
az ló vagy ember, maguk után húzzák, s azok a hálóba bonyolódva 
elpusztúlnak/1) Ilyen a harezmódja ennek a népnek, mely a per- 86 
zsákhoz vaia beosztva. A médek ép úgy voltak fölszerelve, mint 
gyalogságuk, szintúgy a kissiaiak. Az indusoknak olyan volt a 
ruházatuk, mint gyalogosaiknak ; de részben lovon, részben kocsi
kon ültek, melyekbe lovak és vad szamarak voltak befogva. A hak- 
triaiak úgy voltak fölszerelve, mint gyalogságuk, szintúgy a kas
piuso k. A libyaiaknak ép olyan volt a ruházatuk, mint gyalog 
katonáiknak, s ők is kocsit vittek magukkal mindnyájan. Hasonló-
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καί Παρικάνιοι έσεσάχατο όμοίως καί έν τώ πεζφ. Αράβιοι δέ 
σκευήν μέν ειχον τήν αυτήν καί εν τώ πεζώ, ήλαυνον δέ πάντες 
καμήλους [ές] ταχύτητα ου λειπομένας ίππων.

87 ϊαΰτα τα εθνεα μοΰνα ίππευε'., άριθμός δε τής ίππου 
έγένετο οκτώ μυριάδες, πάρες τών καμήλων καί τών αρμάτων, 
οί μέν νυν άλλοι ίππέες έτετάχατο κατά τέλεα, Άράβιοι δέ 
έσχατοι έπετετάχατο · άτε γάρ τών ίππων ουτι ανεχόμενων τάς 
καμήλους, ύστεροι έτετάχατο, Τνα μή φοβέοιτο το ιππικόν, ίππαρ
χοι δέ ήσαν 'Αρμαμίθρης τε καί Τίθαιος Δάτιος παίδες. ό δέ 
τρίτος σφι συνίππαρχος Φαρνούχης κατελέλειπτο έν Σάρδισι 
νοσέων. ως γάρ όρμώντο έκ Σαρδίων, επί συμφορήν περιέπεσε 
άνεθέλητον · έλαύνοντι γάρ οί υπό τους πόδας του ίππου υπέ- 
δραμε κύων, καί ό ίππος ου προϊδών εφοβήθη τε καί στάς όρθός 
άπεσείσατο τον Φαρνούχεα, πεσών δέ αιμά τε ήμεε καί ές 
φθίσιν περιήλθε ή νοΰσος. τον δέ ίππον αυτίκα κατ’ άρχάς 
έποίησαν ώς εκέλευε ' άπαγαγόντες οί οίκέται ές τον χώρον έν 
τιρ περ κατέβαλε τον δεσπότην, έν τοΐσι γουνασι άπέταμον τα 
σκέλεα. Φαρνουχης μέν ουτω παρελύθη τής ήγεμονίης.

89 Τών δέ τριηρέων άριθμός μέν έγένετο επτά καί διηκόσιαι 
καί χίλιαι, παρείχοντο δέ αυτάς οιδε, Φοίνικες μέν συν Σίροισι 
τοΐσι έν τή Παλαιστίνη τριηκοσίας, ώδε έσκευασμένοι * περί μέν 
τήσι κεφαλήσι κυνέας ειχον άγχοτάτω πεποιημένας τρόπον 
τον Ελληνικόν, ένδεδυκότες δέ θώρηκας λινέους, ασπίδας δέ 
ΐτυς ουκ έχοόσας ειχον καί ακόντια, ουτοι δέ οί Φοίνικες 
το παλαιόν οίκεον, ώς αυτοί λέγουσι, επί τη Ερυθρή θα
λάσση, ένθεΰτεν δέ υπερβάντες τής Συρίης οίκέουσι το παρά 
θάλασσαν * τής δέ Συρίης τούτο το χωρίον καί το μέχρι 
Αίγυπτου παν Παλαιστίνη καλέεται. Αιγύπτιοι δέ νέας πα
ρείχοντο διηκοσίας. ουτοι δέ ειχον περί μέν τήσι κεφαλήσι 
κράνεα χηλευτά, ασπίδας δέ κοίλας, τάς ϊτυς μεγάλας έχούσας, 
καί δόρατά τε ναύμαχα καί τυχους μεγάλους, το δέ πλήθος

90 αυτών θωρηκοφόροι ήσαν, μαχαίρας δέ μεγάλας ειχον. ουτοι 
μέν ουτω έστάλατο, Κύπριοι δέ παρείχοντο νέας πεντήκοντα καί 
εκατόν, έσκευασμένοι ώδε ’ τάς μέν κεφαλάς είλίχατο μίτρησι: 
οί βασιλέες αυτών, οί δέ άλλοι είχον κιθώνας, τα δέ άλλα 
κατά περ “Έλληνες, τούτων δέ τοσάδε εθνεα είσί, οί μέν 
από Σαλαμϊνος καί Άθηνέων, οϊ δέ απ’ Αρκαδίης, οί δέ 
άπο Κύθνου, οί δέ άπο Φοινίκης, οί δέ άπο Αίθιοπίης,
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kép a kaspcirosiuk ri) és parikaniusok úgy voltak fölszerelve, mint 
gyalogosaik. Az arabok ép oly ruházatban voltak, mint a gyalog 
hadseregben, csakhogy mindnyájan tevéken ültek, melyek gyor
saságra nézve nem voltak hitványabbak a lovaknál.

Csupán ezek a népek szolgáltattak lovasságot. A lovaknak 87 
száma a tevéktől és kocsiktól eltekintve nyolczvanezerre rúgott.
A lovasok mindnyájan csapattestekhez voltak beosztva, s az arabo
kat leghátul helyezték el, még pedig azért, hogy ne hozzák zavarba 
a lovakat, melyek a teve látásától irtóznak. A lovasság vezé- 88 
rei Datisnak fiai, Armamithras és Tithaios voltak. A harmadik 
lovasvezér, Pharnuches, betegen maradt vissza Sardisban. Midőn 
ugyanis Sardisból megindultak, szomorú baleset érte : nyeregben 
ülve, egy kutya futott lábai alá, mit a ló nem vett észre, s ijedté
ben felágaskodva, Pharnuchest ledobta; az a bukás következtében 
vért hányt, majd pedig tüdővészbe esett. A lóval rögtön úgy bán
tak el, mint ura elrendelte : a szolgák arra a helyre vezették, hol 
urát levetette vaia, s térdben elmetszették a lábait. így vesztette 
el Pharnuches hadvezéri rangját.

Háromsoros hajó összesen ezerkétszázhét volt, s a követ- §9 
kező népek szolgáltatták. A phoinikiaiak a palsestinai syriaiakkal 
együtt háromszáz hajót szereltek föl, s fegyverzetük sisakból, mely 
nagyon hasonlított a görögökéhez, lenpánczélból, pajzsból, mely
nek a szélén nem volt koszorú, s dárdákból állott. Ezek a phoi
nikiaiak saját állításuk szerint hajdan a Vörös tenger mellett lak
tak, majd pedig Syriába költözve, ennek tengermellékén teleped
tek le. Syriának ez a része egész Egyiptomig Palaestina nevén 
ismeretes.13) Az egyiptomiak kétszáz hajót szolgáltattak. Fejükön 
font sisakot hordottak ; volt még öblös pajzsuk, melynek nagy 
koszorú volt a szélén, továbbá tengeri háborúban használatos dár
dájuk és nagy szerkerczéjük. Legtöbbjüknek pánczélja és nagy 
kardja is volt. Ezek így voltak fölszerelve ; a kyprosiak száz- 90 
ötven hajóval jelentek meg, s a következő ruházatuk volt : kirá
lyaiknak ’*) mitra volt kötve homlokukra, a többiek inget visel
tek ; egyébként pedig úgy jártak, mint a görögök. Különböző nép
fajoktól származtak ; egy részük Salamisból és Athénből, mások 
Árkádiából, Kythnosból, Phoinikiából, mások ismét Aithiopiából.16)
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91 ώς αυτοί Κύπριοι λέγουσι. Κίλικες δε εκατόν παρείχοντο νέα;, 
αυτοί δ’ αυ περί μέν τήσι κεφαλή οι κράνεα επιχώρια, λαι- 
σήιά δέ είχον άντ’ ασπίδων ώμοβοέης πεποιημένα, καί κι- 
θώνας είρινέους ένδεδυκότες - δύο δέ ακόντια έκαστος καί ξίφος 
είχον, άγχοτάτω τήσι Αίγυπτίησι μαχαίρησι πεποιημένα. ουτοι 
δέ το παλαιόν 'Γπαχαιοί έκαλέοντο, επί δέ Κίλικος του Αγη- 
νορος άνδρός Φοίνικος εσχον τήν έπωνυμίην. Πάμφυλοι δέ τριά
κοντα παρείχοντο νέας Έλληνικοΐσι οπλοισι έ σκευασμένοι. οί δέ 
Πάμφυλοι ουτοι είσί τών έκ Τροίης άποσκεδασθέντων αμα Λμ-

92φιλόχφ καί Κάλχαντι. Λύκιοι δέ παρείχοντο νέας πεντήκοντα 
θωρηκοφόροι τε έόντες καί κνημιδοφόροι, είχον δέ τόξα κρα- 
νέινα καί οιστοΰς καλάμινους απτέρους καί ακόντια, επί δέ 
αίγός δέρμα περί τους ώμους αίωρεύμενον, περί δέ τήσι κεφα- 
λήσι πίλους πτεροΐσι περιεστεφανωμένους * εγχειρίδια δέ καί 
δρέπανα είχον. Λύκιοι δέ Τερμίλαι έκαλέοντο έκ Κρήτης γεγο- 
νότες, έπί δέ Λύκου τού Πανδίονος άνδρός Αθηναίου έσχον τήν

93 έπωνυμίην. Δωριέες δέ οί έκ τής Ασίης τριήκοντα παρείχοντο 
νέας, εχοντές τε Ελληνικά δπλα καί γεγονότες από Πελοπόν
νησου. Κάρες δέ έβδομήκοντα παρείχοντο νέας, τα μέν αλλςι 
κατά περ "Ελληνες έσταλμένοι, είχον δέ καί δρέπανα καί εγχει
ρίδια. ουτοι δέ οίτινες πρότερον έκαλέοντο, έν τοισι πρώτοισι

94 τών λόγων είρηται. νΙωνες δέ εκατόν νέας παρείχοντο, έσκευα- 
σμένοι ώς "Ελληνες. Πωνες δέ δσον μέν χρόνον έν Πελοποννή- 
σα> οΐκεον τήν νυν καλεομένην ’Λχαιίην, καί πριν ή Δαναόν τε 
καί Ξοΰθον άπικέσθαι ές Πελοπόννησον, ώς "Ελληνες λέγουσι, 
έκαλέοντο Πελασγοί Αιγιαλέες, έπί δέ "Ιωνος τού Ξούθου

9δνΙωνες. νησιώται δέ έπτακαίδεκα παρείχοντο νέας, ώπλισμένοι 
ώς "Ελληνες, καί τούτο Πελασγικόν έθνος, ύστερον δέ Ιωνικόν 
έκλήθη κατά τον αυτόν λόγον καί οί δυωδεκαπόλιες Πωνες οί 
απ’ Αθηνέων. Αίολέες δέ εξήκοντα νέας παρείχοντο, έσκευα- 
σμένοι τε ώς "Ελληνες καί τό πάλαι καλεόμενοι Πελασγοί, 
ώς Ελλήνων λόγος. Έλλησπόντιοι δέ πλήν Αβυδηνών (Αβυ- 
δηνοίσι γάρ προσετέτακτο έκ βασιλέος κατά χώρην μένουσι 
φύλακας είναι τών γεφυρέων) οί δέ λοιποί οί έκ τού Πόν
του στρατευόμενοι παρείχοντο μέν εκατόν νέας, έσκευα- 
σμένοι δέ ήσαν ώς Έλληνες, ουτοι δέ Ίώνων καί Δωριέων 
άποικοι.

9fi Έπεβάτευον δέ έπί πασέων τών νεών Πέρσαι καί Μήδοι καί
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így mondják maguk a kyprosiak. A kilikiaiak száz hajót szolgál- 91 
tattak. Ezek sajátlagos sisakot hordtak fejükön, pajzs helyett pedig 
ökörbőrből készült bozontos védőeszközt használtak, s gyapjúru
hában jártak. Kiki két dárdát és kardot tartott kezében, mely 
utóbbi nagyon hasonlított az Egyiptomban készült pengéhez. 
Eégente hypachajaiaknak hívták őket, később a phoinikiai Agenor 
fiának, Kilixnek a nevét vették föl.70) A pamphyliaiak háromszáz 
hajót szolgáltattak s görög fegyverekkel voltak ellátva. Ez a nép 
azoktól származik, kik a trójai háború után Amphilochossal és 
Kalchassal elhányódtak.” ) A lykiaiak ötven hajót szolgáltattak ; 92 
legénységük mellvértet és lábpánczélt viselt, somfából készített 
íjat és tollatlan nádnyilat használt, vállukra kecskebőr volt ag
gatva, fejükön toliakkal díszített föveg ékeskedett, kezükben tőid; 
és sarlót tartottak. Kréta volt eredeti hazájuk és hajdan termilák- 
nak hívták őket, de az athéni Pandion fiának, Lykosnak nevét 
vették föl.78) Az ázsiai dórok harmincz hajót szolgáltattak ; fegyver-93 
zetük görög volt, s maguk a Peloponnesosból származtak át. A ká- 
riaiak hetven hajót szolgáltattak s általában görög szokás szerint 
voltak fölszerelve ; sarlót és tőrt használtak. E népre vonatkozó
lag már első történeti könyvemben megmondottam, hogy mi volt 
hajdan a neve.79) Az iónok száz hajót szolgáltattak, s görög módra 94 
voltak fölszerelve. Míg ezek a Peloponnesosban a mai Achaiában 
laktak, a mi Danaosnak és Xuthosnak a Peloponnesosba való be
vándorlását megelőző időre esik, görög hagyomány szerint tenger
parti pelasgoknak hívták őket, később Xuthosnak fia, Ion után 
iónoknak.8U) A szigetlakok tizenhét hajót szolgáltattak, s úgy voi- 95 
tak fölszerelve, mint a görögök. Ezek is pelasg eredetűek, s ép 
oly joggal neveztettek később iónoknak, mint az Athén által ala
pított tizenkét ión város lakosai. Az aeolok hatvan hajót szolgál
tattak, s úgy voltak fölszerelve, mint a görögök. Honi hagyo
mány szerint őket is pelasgoknak hívták a régi időben.81) A Pontos 
mellett lakó hellespontosiak, a kik ión és dór gyarmatosok, száz 
hajót szolgáltattak, s a legénységet görög szokás szerint szerelték 
föl. Abydos lakói kivételesen a király parancsára otthon marad
tak a hidak őrizete végett.82)

Minden hajó födélzetén voltak perzsák, médek és sakák. 96
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Σάκαι. τούτων δέ άριστά πλεούσας παρείχοντο νέας Φοίνικες καί 
Φοινίκων Σιδώνιοι. τούτοισι πάσι καί τοίσι ές τον πεζόν τεταγμέ- 
νοισι αυτών] έπη σαν έπάστοισι επιχώριοι ηγεμόνες, τών εγώ, ού 
γάρ άναγκαίη έξέργομαι ές ίστορίης λόγον, ού παραμέμνημαι * 
ούτε γάρ έθνεος έκαστου επάξιοι ήσαν οι ηγεμόνες, εν τε 
έ'θνεϊ έκάστψ οσαι περ πόλιες τοσούτοι καί ηγεμόνες ήσαν,. 
ειποντο δέ ώς οό στρατηγοί άλλ’ ώσπερ οι άλλοι στρατευόμενοι 
δούλοι · έπεί στρατηγοί τε οί το παν έχοντες κράτος καί άρχον
τες τών έθνέων έκάστων, δσοι αύτών ήσαν Πέρσαι, είρέαταί

97 μοι. τού δέ ναυτικού έστρατήγεον Αριαβίγνης τε ό Δαρείου καί 
ΙΙρηξάσπης ό Ασπαθίνεω καί Μεγάβαζος ό Μεγαβάτεω καί 
Αχαιμένης ό Δαρείου, τής μέν Ίάδος τε καί Καρικής στρα- 
τιής Αριαβίγνης ό Δαρείου τε παϊς κα: τής Γοβρύεω θυγατρός · 
Αιγυπτίων δέ έστρατήγεε Αχαιμένης Ξέρξεω έών άπ’ άμφοτέ- 
ρων άδελφεός, τής δέ άλλης στρατιής έστρατήγεον οί δύο. 
τριηκόντεροι δέ καί πεντηκόντεροι καί κέρκουροι καί ίππαγωγά

98 πλοία μακρά συνελθόντα ές τον αριθμόν έφάνη τρισχίλια. τών 
δέ έπιπλεόντων μετά γε τούς στρατηγούς οΤδε ήσαν δνομαστό- 
τατοι, Σιδώνιος Τετράμνηστος Άνυσου, καί Τόριος Ματτήν 
Σιρώμου, καί Αράδιος Μέρβαλος Αγβάλου, καί Ινίλιξ Συέννεσις 
Ώρομέδοντος, καί Λόκιος Κυβερνίσκος Σίκα, καί Κύπριοι Γόργος 
τε ο Χέρσιος καί Τιμώναξ ό Τιμαγόρεω, καί Καρών Ίστιαίός 
τε ό ϊύμνεω καί Ιΐίγρης ό Τσσελδώμου καί Δαμασίθυμος ό

99Κανδαύλεω. τών μέν νυν άλλων ού παραμέμνημ,αι ταξιάρχων 
ώς ούκ αναγκαζόμενος, Αρτεμισίης δέ [τής] μάλιστα θώμα 
ποιεύμαι έπί τήν Ελλάδα στρατευσαμένης γυναικός * ήτις απο- 
θανόντος τού άνδρός αυτή τε έ'χουσα τήν τυραννίδα καί παιδός 
υπάρχοντος νεηνίεω υπό λήματός τε καί άνδρηίης έστρατεύετο, 
ούδεμιής οί έούσης άναγκαίης. ούνομα μέν δή ήν αυτή Αρτε- 
μισίη, θυγάτηρ δέ ήν Λνγδάμιος, γένος δέ έξ Αλικαρνησσοδ 
τα προς πατρός, τα μητρόθεν δέ Κρήσσα. ηγεμόνευε δέ Αλι- 
καρνησσέων τε καί Κψων καί Νισυρίων τε καί Καλυδνίων, 
πέντε νέας παρεχομένη. καί συναπάσης τής στρατιής, μετά γε 
τάς Σιδωνίων, νέας εύδοξοτάτας παρείχετο, πάντων τε τών 
συμμάχων γνώμας άρίστας βασιλέι άπεδέξατο. τών δέ κατέλεξα 
πολίων ήγεμονεύειν αυτήν, το έ'θνος αποφαίνω παν έόν Δωρι
κόν, Αλικαρνησσέας μέν Τροιζηνίους, τούς δέ άλλους Έ πι- 
δαυρίους. ές μέν τοσόνδε ό ναυτικός στρατός είρηται.



A leggyorsabban evező bajókat a phoinikiaiak, s ezek között a 
sidoniak szolgáltatták. Minden néposztálynak, úgy a hajókon, 
mint a szárazon, meg volt a maga honi hadvezére ; nevüket azon
ban mellőzöm, mert történetem folyamában nem lesz rájuk 
szükség. Különben is nem minden népnek voltak említésre méltó 
vezérei. Minden egyes nép kebelében annyi vezér volt, a hány 
község, de nem hadvezérek gyanánt vonultak előre, hanem a többi 
katonák módjára mint a király szolgái. A teljes hatalmú vezére
ket pedig, kik az egyes népek élén állottak, a mennyiben perzsa 
eredetűek voltak, már fölemlítettem. A hajóhad fővezérei a követke- 97 
zők voltak : Ariabignes, Dareios fia, Prexaspes, Aspathinesfia, Mega- 
bazos, Megabates fia, és Achaimenes, Dareios fia ; — az ión és káriai 
hajókat Ariabignes vezette, Dareiosnak és Gobrvas leányának a fia,. 
az egyiptomiakat Achaimenes, Xerxesnek édes testvére ; a többie
ket pedig a másik kettő. Harminczevezős, ötvenevezős, teher
szállító kisebb és lószállító nagyobb hajó összesen háromezer 
gyűlt össze. A hadvezérek után a következők voltak még neveze- 9g 
tesek a hajósok között : a sidoni Tetramnestos, Anysos fia, a tyrosi 
Matten, Siromos fia, az aradosi Merbalos, Agbalos fia, a kilikiai 
Syennesis, Oromedon fia, a lykiai Kyberniskos Sika, Kyprosból 
Gorgos, Chersis fia, és Tymonax, Timagoras fia, a káriaiak közül 
Histiaios, Tymnes fia, Pigres, Hvsseldomos fia, és Damasithvmos, 
Kandaules fia.s3) A többi alvezéreket nem nevezem meg, mert szűk- 99 
ségtelen ; szólnom kell azonban Artemisiáról, ki a Görögország 
ellen indított hadmenetben, habár asszony volt, különös csodála
tomat keltette föl. Férje halála után ő lett a királyság örököse, 
s habár fölserdült fia volt, bátorsága és tettereje minden kény
szer nélkül a háborúba vonta. Artemisia volt a neve, Lygdamis 
leánya, apja révén halikarnassosi, anyja részéről krétai szárma
zású. Halikarnassos, Kos, Nysiros és Kalydna lakósainak uraként 
öt hajót szolgáltatott, melyek a sidoniak után az egész hajóhad
ban a leghíresebbek voltak, s az összes szövetségesek között ő 
adta a királynak a legjobb tanácsokat. Az uralma alatt álló váro
sokat, melyeket fölsoroltam, mind dór jellegüeknek mondom, mert 
Halikarnassos Troizennek, a többiek pedig Epidaurosnak telepei.84) 
Ennyi legyen elég a tengeri hadseregről.
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100 Ξέρξης δέ, ercsi ήριθμήθη τε καί διετάχθη ό στρα
τός, έπεθύμησε αυτός σφεας διεξελάσας θεήσασθαι * μετά δέ 
έποίεε ταδτα, καί διεξελαύνων επί άρματος παρά έθνος εν 
έκαστον έπυνθάνετο, καί άπέγραφον οί γραμματισταί, εως ές 
εσχάτων ές έσχατα άπίκετο καί της ίππου καί τοδ πεζού, ώς 
δε ταδτά ot έπεποίητο, τών νεών κατελκυσθεισέων ές θάλασσαν, 
ένθαδτα ό Ξέρξης μετεκβάς εκ τοδ άρματος ές νέα Σιδωνίην 
ϊζετο οπό σκηνη χρυσέη καί παρέπλεε παρά τάς πρώρας των 
νεών, έπειρωτών τε έκάστας ομοίως καί τον πεζόν καί άπογρα- 
φόμενος. τάς δέ νέας οι ναύαρχοι άναγαγόντες δσον τε τέσσερα 
πλέθρα από τοδ αίγιαλοδ άνεκώχεοον, τάς πρφρας ές γην τρέ- 
ψαντες πάντες μετωπηδόν καί έξοπλίσαντες τούς έπιβάτας ώς 
ές πόλεμον, δ δ’ εντός [τε] των πρωρέων πλέων έθηείτο καί 
τοδ αίγιαλοδ.

101 Ως δέ καί ταότας διεξέπλωσε καί έξέβη εκ της νεός, 
μετεπέμψατο Δημάρητον τον Άρίστωνος συστρατευόμενον αότφ 
έπί τήν Ελλάδα, καλέσας δ’ αυτόν εϊρετο τάδε. «Δημάρητε, 
νδν μοι σέ ήδό τι έστί είρέσθαι τα θέλω, σύ εις Έλλην τε, 
καί ώς έγώ πυνθάνομαι σεδ τε καί των άλλων Ελλήνων 
των έμοί ές λόγοος άπικνεομένων, πόλιος ούτ’ έλαχίστης 
οδτ’ άσθενεστάτης. νδν ών μοι τόδε φράσον, εί “Έλληνες 
όπομενέοοσι χεΐρας έμοί άνταειρόμενοι. ού γάρ, ώς έγώ 
δοκέω, ουδ’ εί πάντες Έλληνες καί οί λοιποί οί προς 
έσπέρης οίκέοντες άνθρωποι σολλεχθείησαν, ούκ αξιόμαχοι 
είσί έμέ έπιόντα υπομεΐναι, μη έόντες άρθμιοι. θέλω μέντοι 
καί τό από σεδ, όκοιόν τι λέγεις περί αύτών, ποθέσθαι.» 
δ μέν ταδτα είρώτα, δ δέ όπολαβών έφη «βασιλεδ, κότερα 
άληθείη χρήσωμαι πρός σέ η ήδονη ;» ο δέ μιν άληθείη 
χρήσασθαι έκέλεοε, φας οόδέν οί άηδέστερον εσεσθαι η πρό- 

102τερον ήν. ώς δέ ταδτα ηκουσε Δημάρητος, έλεγε τάδε, «βασι- 
λεδ, έπειδή άληθείη διαχρήσασθαι πάντως κελεύεις ταδτα λέγοντα 
τα μή ψεοδόμενός τις ύστερον οπό σεδ άλώσεται, τη Έλλάδι 
πενίη μέν αίεί κοτε σύντροφος έστί, άρετή δέ επακτός έστί, άπό 
τε σοφίης κατεργασμένη καί νόμου ισχυρού- τη διαχρεωμένη 
ή “Ελλάς τήν τε πενίην άπαμύνεται καί τήν δεσποσύνην, 
αίνέω μέν νυν πάντας “Έλληνας τούς περί εκείνους τούς 
Δωρικούς χώρους οίκημένους, έρχομαι δέ λείων ού περί πάντων



Midőn a hadsereg megszámlálásának és rendezésének vége 100 
volt, Xerxesnek kívánsága támadt, hogy táborán végig menve, 
szemlét tartson fölötte. Később meg is tette, s kocsira ülve min
den egyes néphez kérdéseket intézett,"6) az írnokok pedig följegyez- 
ték a feleleteket, míg végre úgy gyalogságának, mint lovasságának 
egyik végétől a másikig jutott. Midőn ez megtörtént, s a hajókat 
is tengerre bocsátották, Xerxes kocsijából kiszállva, egy sidoni 
hajón elhelyezett arany sátorba ült, s végighajózott gályáinak elő- 
része mentében, szintúgy intézve kérdést minden néphez, s je
gyezve föl a feleletet, mint a szárazföldön. A hajókat a kapitányok 
a parttól körülbelül négyszáz lábnyi távolságban liorgonyoztat- 
ták, az előrészeket egyenes sorban a szárazföld felé fordították, 
s a legénységet úgy szerelték föl, mint a háborúban. A király pe
dig az előrószek és a tengerpart között hajózva tartott szemlét.

Midőn Xerxes az egész vonalon végig haladt, s a hajóból k i-101 
szállt, maga elé idézte Demaratost, Ariston fiát, ki vele együtt 
vonúlt Görögország ellen, s így szólt hozzá : «Kedvem támadt 
néhány kérdést intézni hozzád, Demaratos. Te görög ember vagy, 
s tőled is hallottam, meg sok más görögtől, a kikkel beszélni alkal
mam volt, hogy sem a legkisebb, sem a leggyöngébb állam a ha
zád. Mondd meg hát most nekem : lesz-e bátorságuk a görögök
nek kezet emelni ellenem ? Mert azt hiszem, ha az összes görögök 
meg a többi nyugati népek mind szövetkeztek volna, még akkor 
sem lennénk elég erősek támadásomnak ellenállni, mert nincsen 
közöttük egyetértés. Szeretném tehát tudni, miként vélekedel 
róluk.» Xerxes szavaira Demaratos így szólt: «Vájjon őszintén 
beszéljek-e, óh király, vagy kedved szerint?» Xerxes pedig 
csak őszinteségre buzdította, biztosítva, hogy ép úgy kegyé
ben marad, mint eddig. Demaratos ennek hallatára így szólt : 102 
«Királyom, mivel mindenkép őszinte szót követelsz tőlem, 
nem pedig olyat, melynek hazug volta később kitudódnék, tudd 
meg, hogy Görögországnak mindig a szegénység volt kenyeres 
pajtása, az erényt pedig az okosság és a szigorú törvény sajátíttat
ták el vele ; ennek a segítségével védekezik a szegénység és zsar
nokság ellen. Minden görög derék ember ugyan, ki ama dór terü
leten lakik ; következő szavaim azonban nem vonatkoznak vaia -
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τούσδε τούς λόγους αλλά περί Λακεδαιμονίων μούνων, πρώτα 
μεν δτι ουκ εστι δκως κοτέ σούς δέςονται λόγους δουλοσύ- 
νην φέροντας τη Έλλάδι, αΰτις δε ώς άντιώσονταί τοι ες 
μάχην καί ήν οί άλλοι Έλληνες πάντες τα σά φρονέωσι. 
αριθμού δέ πέρι. μη πύθη δσοι τινές έόντες ταύτα ποιέειν 
οίοί τε εισ ί- ην τε γάρ τύχωσι έςεστρατευμένοι χίλιοι, ουτοι 
μαχήσονταί τοι, ην τε ελασσόνες τούτων, ην τε καί πλεύ-

103 νες.» ταΰτα άκούσας Ξέρξης γελάσας έ'φη «Δημάρητε, οίον 
έφθέγξαο έπος, άνδρας χιλίους στρατιη τοσηδε μαχήσεσθαι. 
άγε είπε μοι · συ φής τούτων τών άνδρών βασιλεύς αυτός 
γενέσθαι ' συ ών έθελήαεις αυτίκα μάλα προς άνδρας δέκα 
μάχεσθαι ; καίτοι si το πολιτικόν ύμιν παν εστι τοιουτον 
οιον σύ διαιρέεις, σέ γε τον κείνων βασιλέα πρέπει προς 
το διπλήσιον άντιτάσσεσθαι κατά νόμους τούς ύμετέρους. 
εί γάρ κείνων έκαστος δέκα άνδρών της στρατιης της έμής 
αντάξιος έστί, σε δέ γε δίζημαι είκοσι είναι άντάςιον. καί 
ουτω μέν όρθοίτ’ αν ό λόγος ό παρά σέο λεγόμενος ’ ει δέ 
τοιοδτοί τε έόντες καί μεγάθεα τσσούτοι, δσοι σύ τε καί οί 
παρ’ εμέ φοιτώσι Ελλήνων ες λόγους, αύχέετε τοσοϋτο, δρα 
μή μάτην κόμπος ό λόγος ουτος είρημένος ή. έπεί φέρε 
ΐδω παντί τφ οίκότι" κώς αν δυναίατο χίλιοι ή καί μύριοι 
ή καί πεντακισμύριοι, έόντες γε ελεύθεροι πάντες ομοίως 
καί μή όπ’ ενός άρχόμενοι, στρατώ τοσψδε άντιστήναι ; επεί 
τοι πλεύνες περί ενα Ιπαστον γινόμεθα ή χίλιοι, έόντων 
εκείνων πέντε χιλιάδων, υπό μέν γάρ ενός άρχόμενοι κατά 
τρόπον τον ήμέτερον γενοίατ’ άν, δειμαίνοντες τούτον, καί 
παρά τήν έωυτών φύσιν άμείνονες, καί ίοιεν αναγκαζόμενοι 
μάστιγι ές πλεύνας έλάσσονες έόντες * άνειμένοι δέ ες το 
ελεύθερον ούκ άν ποιέοιεν τούτων ουδέτερα, δοκέω δέ εγωγε 
καί άνισωθέντας πλήθεϊ χαλεπώς άν Έλληνας Πέρσησι μούνοισι 
μάχεσθαι. άλλα παρ’ ήμΐν μέν [μούνοισι] τούτο έστί το σύ λέ
γεις, εστι γε μέν ού πολλόν αλλά σπάνιον είσί γάρ [Περσέων 
τών έμών αίχμοφόρων οί εθελήσουσι Ελλήνων άνδράσι τρισί 
όμού μάχεσθαι' τών σύ έών άπειρος πολλά φλυηρέεις. »

104 προς ταύτα Δημάρητος λέγει «ώ βασιλεύ, άρχήθεν ήπιστάμην 
δτι άληθείη χρεωμένος ού φίλα τοι έρέω. σύ δ’ έπεί ήνάγκα- 
σας λέγειν τών λόγων τούς άληθεστάτους, ελεγον τά κατήκοντα 
Σπαρτιήτησι.· καίτοι ώς έγώ τυγχάνω τά νύν τάδε έστοργώς



•mennyire, hanem csak a lakedaimoniakra. Először is nem fogják 
elfogadni föltételeidet, melyek Görögországra rabszolgaságot ró
nak ; továbbá harczba fognak ellened kiállni, még ha a többi görö
gök valamennyien hozzád pártolnak is. Számukat se kérdezd, 
hogy hányán vannak, kik ezt meg tudnák tenni ; mert ha csak 
ezren lesznek is, akkor is harczolni fognak ellened, legyenek 
akár többen, akár kevesebben.» Xerxes e szavakra elmosolyodva 103 
így szólt : «Ugyan mit beszélsz, Demaratos, hogy ezer ember har- 
czolna ekkora hadsereggel ? ! Nézd csak : te azt mondod, hogy 
királya voltál ezeknek az embereknek. Lesz-e hát kedved rögtön 
tiz ember ellen kiállni? Mert ha egész állami szervezetetek olyan, 
a miként mondod, akkor neked mint királyuknak kétszer annyi 
emberrel illik kiállanod törvényeitek szerint.86) Ha tehát mindegyi
kük fölér hadseregem tíz katonájával, azt kívánom, hogy te húsz- 
szal mérkőzzél meg ; csak így bizonyodnék be, a mit te mondtál.
De ha olyanok és akkora termetüek, a minő te vagy meg azok a 
görögök, a kikkel alkalmam volt beszélni : akkor nagyon dicse
kedtek, s azt hiszem, szavad nem egyéb, mint üres nagyképűség. 
Mert tegyük föl a legvalószínűbb esetet : miként szállhatna síkra 
ezer, vagy tízezer, vagy akár ötvenezer ember ekkora hadsereggel, 
még ha mindegyik szabad lenne is, s nem egy uralkodónak szol
gálna ? Hiszen több jutna kire-kire ezer katonánál, ha ötezren len
nének is. Ha még legalább egy uruk volna, mint minálunk, s 
tőle remegve, természetüket meghaladó bátorságot fejtenének 
ki, s korbács kényszere alatt kisebb számuk daczára kivonul
nának a többség ellen ; — igy azonban szabadjára hagyva, egyiket 
sem fogják tenni. Sőt azt hiszem, hogy ha annyian lennének is a 
görögök, mint a perzsák, nehezen küzdenének egyedül velük 
szemben is. Közöttünk vannak (csupán) olyan vitéz emberek, a 
minőkről te beszélsz, ha nem is sokan, de néhányan. Mert vannak 
perzsa testőreim között, kik egyszerre három göröggel kívánnak 
majd harczolni. Csakhogy te ezt nem tudod, s azért dicsekedel 
oly sokat.» — «Királyom, feleié Demaratos, eleve tudtam, hogy 104 
őszinteségem nem fog tetszeni neked ; de mivel a tiszta valóság 
elmondására kényszerítettél, azért mondottam meg, milyenek a 
spártaiak. Hogy pedig mai állapotommal megelégedve, mennyire
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εκείνους. . . , αυτός μάλιστα έξεπίστεαι, οι με τιμήν τε καί 
γέρεα άπελόμενοι πατρώια άπολίν τε καί φογάδα πεποιήκασι, 
πατήρ δέ σός υποδεξάμενος βίον τέ μοι καί οίκον εδωκε. 
ούκων οίκος έστι ανδρα τον σώφρονα εύνοίην φαινομένην 
διωθέεσθαι, άλλα στέργειν μάλιστα, εγώ δέ ούτε δέκα άν- 
δράσι όπίσχομαι οίός τε είναι μάχεσθαι ούτε δυοίσι, έκών 
τε είναι ουδ’ αν μοονομαχέοιμι. εί δέ άναγκαίη είη ή μέγας 
τις ό έποτρύνων αγών, μαχοίμην αν πάντων ήδιστα Ivi τούτων 
τών άνδρών οι Ελλήνων έκαστος φησί τριών άξιος είναι, ως 
δέ καί Λακεδαιμόνιοι κατά μέν ένα μαχόμενοι οόδαμών είσι 
κακίονες άνδρών, άλέες δέ άριστοι άνδρών απάντων, ελεύθεροι 
γάρ έόντες ου πάντα ελεύθεροι είσί * επεστι γάρ σφι δεσπό
της νόμος, τον ύπερδειμαίνουσι πολλψ ετι μάλλον ή οί σοί 
σέ. ποιεύσι γών τά αν εκείνος άνώγη * άνώγει δέ τώυτό αίεί, 
ουκ έών φεύγειν ουδέν πλήθος άνθρώπων έκ μάχης, άλλα 
μένοντας έν τή τάξι έπικρατέειν ή άπόλλυσθαι. σοί δέ εί φαί
νομαι ταύτα λέγων φλυηρέειν, τάλλα σιγάν θέλω το λοιπόν* 
νδν τε άναγκασθείς ελεξα. γένοιτο μέντοι κατά νόον τοι, βα
σιλεύ.»

105 Ό  μέν δή ταύτα άμείψατο, Ξέρςης δέ ές γέλωτά τε 
έτρεψε καί ούκ εποιήσατο δργήν ούδεμίαν, άλλ’ ήπίως αυτόν 
άπεπέμψατο. τούτω δέ ές λόγους έλθών Ξέρςης, καί ύπαρχον 
έν τι]> Δορίσκω τούτω καταστήσας Μασκάμην τον Μεγαδόστεω, 
τον δέ υπό Δαρείου σταθέντα καταπαύσας, έξήλαυνε τον στρα-

106 τον διά τής Θρηίκης έπί τήν Ελλάδα, κατέλιπε δέ ανδρα
τοιόνδε .Μασκάμην γενόμενον, τφ ίμούνω] Ξέρξης δώρα πέμπε- 
σκε ώς άριστεύοντι πάντων όσους αυτός κατέστησε ή Δαρεϊος 
υπάρχους, πέμπεσκε δέ άνά παν έτος * ώς δε καί Άρτοςέρςης 
ό Ξέρξεω τοΐσι Μασκαμείοισι έκγόνοισι. κατέστασαν γάρ ετι 
πρότερον ταύτης τής έλάσιος ύπαρχοι έν τή Θρηίκη καί τού
Ελλησπόντου πανταχή. ουτοι ών πάντες οι τε έκ Θρηίκης
καί τού Ελλησπόντου, πλήν τού έν Δορίσκιο, υπό Ελλή
νων ύστερον ταύτης τής στρατηλασίης έξαιρέθησαν * τον δέ 
έν Δορίσκω Μασκάμην ουδαμοί κω έδυνάσθησαν έςελεϊν, 
πολλών πειρησαμένων. διά τούτο δή οί τά δώρα πέμπεται

107 παρά τού βασιλεύοντος αίεί έν Πέρσησι. τών δέ έςαιρεθέν-
των υπό Ελλήνων ουδένα βασιλεύς Ξέρξης ένόμισε είναι 
ανδρα άγαθόν εί μή Βόγην μούνον τον έξ Ήιόνος, τούτον
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(szeretem) őket, magad tudod a legjobban ; mert ők királyi mél
tóságomtól és ősi jogaimtól megfosztva, hazátlan számkivetet
tet csináltak belőlem, atyád pedig udvarába fogadva, vagyont és 
házat ajándékozott nekem. Valószínűtlen, hogy józan ember visz- 
szautasítsa a nyilvánuló jóindulatot, sőt inkább szeretnie kell. 
Nem mondom, hogy tiz emberrel ki tudnék állni, kettővel sem ; 
sőt ha tőlem függ, egygyel sem küzdők meg. De ha a szükség haj
tana, vagy nagy versenydíj ösztökélne, legszívesebben mérkőz
ném meg azok egyikével, kik szavaid szerint három görög ember
rel állnának ki. így a lakedaimoniak is egyes küzdelemben senki
nél sem hitványabbak ; tömegben azonban legbátrabbak a vilá
gon. Mert ha· szabad emberek is, nem minden tekintetben szaba
dok. A törvény áll ugyanis fölöttük, melytől jobban félnek, mint 
a te alattvalóid tőled. A mit az nekik parancsol, megteszik ; s a 
törvény mindig azt parancsolja, hogy semmiféle embertömeg elől 
nem szabad futni a harczban, hanem a csatarendben kitartva kell 
győzni vagy meghalni. Ha pedig azt hiszed, hogy így szólva di
csekszem, inkább elhallgatom a többit; ezt is csak kényszerből 
mondtam, s vajha óhajod szerint végződnék a dolog, oh király!»

Ez volt Demaratos felelete. Xerxes azonban nem haragudott 105 
meg érte, hanem nevetésre fakadt, majd pedig kegyesen elbocsá
totta. E párbeszéde után Xerxes Doriskosnak Dareios által kine
vezett helytartóját megfosztotta hivatalától, s miután Maskamest, 
Megadostes fiát nevezte ki helyébe, Thrákián keresztül Görögor
szág ellen vezette seregét. Ez a Maskames, a kit Xerxes hátra-106 
hagyott, az általa és Dareios által kinevezett helytartók között a 
legérdemesebb vaia, s ezért Xerxes évenként ajándékot küldött 
neki, valamint Xerxes fia, Artaxerxes is Maskames utódainak. 
Ugyanis már ezen hadjárat előtt voltak mindenütt helytartók 
Thrákiában és a Hellespontoson ; csakhogy e háború után a görö
gök a thrákiai és hellespontosi helytartókat a doriskosi kivételé
vel mind elkergették ; s bár sokan megkisérlették, mindazonáltal 
senkisem tudta Maskamest Doriskosból elűzni. Ezért küld neki 
Perzsia időleges királya évenként ajándékot.8’) A többi helytartók 107 
közül, kiket a görögök elkergettek, senkit sem tartott Xerxes király 
bátor férfiúnak, csakis Bogest, Eion városának helytartóját. Ezt

6Herodotos III. köt.
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δέ αίνέων ουκ έπαύετο, και τούς περιεόντας αύτού έν Πέρσησι 
παίδας έτίμα μάλιστα, έπεί καί άξιος αίνου μεγάλου έγένετο 
Βόγης * δς επειδή έπολιορκέετο υπό Αθηναίων καί Κίμωνος 
τού Μιλτιάδεω, παρεύν αύτφ υπόσπονδον έξελθείν καί νοστήσαι 
ές τήν Ασίην, ουκ ή θέλησε, μή δειλίη δόςειε περιείναι βασιλέι, 
άλλα διεκαρτέρεε ές το έσχατον, ώς δ’ ούδέν ετι φορβής 
ένήν έν τφ τείχεϊ, συννήσας πυρήν μεγάλην έσφαξε τα τέκνα 
καί τήν γυναίκα καί τάς παλλακάς καί τούς οίκέτας καί 
έπειτα έσέβαλε ές τύ πυρ, μετά δέ ταϋτα τον [τε] χρυσόν 
απαντα τον έκ του άστεος καί τον άργυρον έσπειρε άπύ τού 
τείχεος ές τον Στρυμόνα, ποιήσας δέ ταύτα έωυτύν έσέβαλε ές 
το πυρ. ουτω μέν ουτος δικαίως αίνέεται έτι καί ές τόδε υπό 
Τίερσέων.

j0g Ξέρξης δέ έκ τού Δορίσκου έπορεόετο έπί τήν Ελλάδα, 
τούς δέ αίεί γινομένους έμποδών συστρατεύεσθαι ήνάγκαζε* έδε- 
δούλωτο γάρ, ώς καί πρότερόν μοι δεδήλωται, ή μέχρι Θεσσα- 
λίης πάσα καί ήν υπό βασιλέα δασμοφόρος, Μεγαβάζου 
τε καταστρεψαμένου καί ύστερον Μαρδονίου. παραμείβετο δέ 
πορευόμενος έκ Δορίσκου πρώτα μέν τα Σαμοθρηίκια τείχεα, 
των έσχάτη πεπόλισται προς έσπέρης πόλις τη ούνομα 
έστί Μεσαμβρίη. έχεται δέ ταύτης Θασίων πόλις Στρύμη, διά 
δέ σφέων τού μέσου Λίσος ποταμός διαρρέει, δς τότε ούκ 
άντέσχε τύ ύδωρ παρέχων τφ Ξέρξεω στρατφ άλλ’ έπέλιπε. ή 
δέ χώρη αυτή πάλαι μέν έκαλέετο Γαλλαϊκή, νυν δέ Βριαντική” 
έστι μέντοι τφ δικαιοτάτφ τών λόγων καί αυτή Κικόνων.

jQg διαβάς δέ τού Λίσου ποταμού το ρέεθρον άπεξηρασμένον 
πόλιας Έλληνίδας τάσδε παραμείβετο, Μαρώνειαν Δίκαιαν 
Αβδηρα. ταύτας τε δή παρεξήιε καί κατά ταύτας λίμνας 
όνομαστάς τάσδε, Μαρωνείης μέν μεταξύ καί Στρόμης κειμένην 
Ίσμαρίδα, κατά δέ Δίκαιαν Βιστονίδα, ές τήν ποταμοί δύο 
έσιεΐσι τύ ύδωρ, Τραύός τε καί Κόμψαντος. κατά δέ νΑβδηρα 
λίμνην μέν ουδεμίαν έούσαν όνομαστήν παραμείψατο Ξέρξης, 
ποταμόν δέ Νέστον ρέοντα ές θάλασσαν, μετά δέ ταύτας 
τάς χώρας ίων τάς ήπειρώτιδας πόλις παρήιε, τών έν μιή 
λίμνη έούσα τυγχάνει [ώσεί] τριήκοντα σταδίων μάλιστα” κη 
τήν περίοδον, ίχθυώδης τε καί κάρτα αλμυρή * ταύτην τα 
υποζύγια μούνα άρδόμενα άνεξήρηνε. τή δέ πόλι ταύτη ούνομα

110 έστί Πίστυρος: ταύτας μέν δή τάς πόλιας τάς παραθαλασ- 
σίας τε καί Έλληνίδας έξ εύωνύμου χειρύς άπέργων παρεξήιε.
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sohasem szűnt meg magasztalni, s Perzsiában élő gyermekeit 
különös tiszteletben részesítette, a minthogy Boges valóban na
gyon kiválónak tüntette ki magát. A mint ugyanis az athéniek 
Kánonnak, Miltiades fiának vezérlete alatt ostrom alá vették, 
szabadságában állott volna előnyös föltételek alatt kivonulni és 
Ázsiába visszatérni ; de ő azokat visszautasította, nehogy úgy 
tűnjék fel a király előtt, mint a ki gyáván ragaszkodik életéhez,
8 mindvégig kitartott.88) Midőn a falak közt egy csepp eleség sem 
volt, nagy máglyát rakatott; gyermekeit, feleségét, ágyasait és 
szolgáit levágta és beledobta a tüzbe ; azután a városnak összes 
arany- és ezüstkészletét a bástyáról a Strymonba dobta ; s ennek 
végeztével magát is a tüzbe vetette. Bogest így mai napig is jog
gal emlegetik magasztalva a perzsák.

Doriskosból Xerxes tovább vonult Görögország ellen, s az iog 
útjába eső népeket mindig arra kényszerítette, hogy hadjáratában 
részt vegyenek. Mert Thessalia határáig, mint már régebben kifej
tettem vaia, az egész vidék le volt igázva, s Megabazosnak, később 
pedig Mardoniosnak hódításai következtében adófizetője lön a 
királynak.89) Doriskosból kiindulva, először a samothrakéi erődök 
mellett haladt el, s közülük nyugaton a legszélső városnak Me- 
samhria a neve. Utána következik Stryme, mely már a thasosiak 
városa. Közöttük folyik középen a Lisos, melynek vize akkor nem 
volt elég Xerxes seregének, és kiapadt. Ennek a vidéknek hajdan 
Gallaika volt a neve, ma Briantika, s igaz jog szerint a kikonok 
birtokához tartozik.90) Átkelvén a Lisosnak kiszáradt medrén, Xer-109 
xes a következő görög városok mellett haladt el : Maroneia, Di- 
kaia és Abdera ; szintúgy a következő nevezetes tavak estek 
útjába: Maroneia és Stryme között Ismaris, Dikaia közelében 
Bistonis, melybe két folyó, a Trauos és Kopsantos ömlik.91) Abdera 
közelében Xerxesnek nevezetes tó nem esett útjába, hanem a 
Nestos folyó, mely a tengerbe ömlik. E vidéken túl a szárazföldi 
városok mellett vitte az útja, s egyikük mellett egy halban gaz
dag és sós ízű tóra bukkant, melynek kerülete körülbelül harmincz 
stadium. Ennek vizét csupán az igás marhák itatása fölemésztette.
A mellette elterülő városnak Pistyros a neve.92) Mindezen tenger- 110 
parti és görög városokat balkézről hagyva, vonult tovább a sereg.

6*
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έ'θνεα δέ θρηίκων δι’ ών τής χώρης οδόν έποιέετο τοσάδε, 
Παίτοι Κίκονες Βίστονες Σαπαΐοι Δερσαΐοι Ήδωνοί Σάτραι. 
τούτων οί μέν παρά θάλασσαν κατοικημένοι έν τήσι νηυσί 
ειποντο * οι δέ αυτών τήν μεσόγαιαν οίκέοντες καταλεχθέντες τε 
υπ’ έμεύ, πλήν Σατρέων, οί άλλοι πάντες πεζή αναγκαζόμενοι

111 ειποντο. Σάτραι δε ούδενός κω ανθρώπων υπήκοοι έγένοντο, δσον 
ημείς ’ίδμεν, άλλα διατελεύσι το μέχρι έμεΰ αίεί έόντες έλεύ- 
θεροι μοΰνοι Θρηίκων · οίκέουσι τε γάρ δρεα υψηλά, ϊδησί τε 
παντοίησι καί χιόνι συνηρεφέα, καί είσί τα πολέμια άκροι. 
ουτοι οί τού Διονύσου το μαντήιον είσί έκτημένοι · το δέ μαν- 
τήιον τούτο έστί μέν επί τών όρέων των υψηλοτάτων, Βησσοί 
δέ τών Σατρέων είσί οί προφητεύοντες του ίροΰ, πρόμαντις δέ 
ή χρέωσα κατά περ έν Δελφοΐσι, καί ουδέν ποικιλώτερον.

112 Παραμειψάμενος δέ ό Ξέρξης τήν είρημένην, δεύτερα 
τούτων παραμείβετο τείχεα τά Πιέρων, τών évi Φάγρης έστί 
ουνομα καί έτέρω Πέργαμος, ταύτη μέν δή παρ’ αυτά τα 
τείχεα τήν οδόν έποιέετο, έκ δεξιής χειρος το Πάγγαιον δρος 
άπέργων, έόν μέγα τε καί υψηλόν, έν τφ χρύσεά τε καί 
άργύρεα ενι μέταλλα, τά νέμονται Πίερές τε καί Όδόμαντοι

113 καί μάλιστα Σάτραι. δπεροικέοντας δέ τό Πάγγαιον προς βορέω 
ανέμου Παίονας Δόβηράς τε καί Παιόπλας παρεξιών ήιε προς 
έσπέρην, ές δ άπίκετο έπί ποταμόν τε Στρυμόνα καί πόλιν 
Ήιόνα, τής ετι ζωός έών ήρχε Βόγης τού περ όλίγφ πρότερον 
τούτων λόγον έποιεύμην. ή δέ γή αυτή ή περί το Πάγγαιον 
δρος καλέεται Φυλλίς, κατατείνουσα τά μέν προς έσπέρην έπί 
ποταμόν Άγγίτην έκδιδόντα ές τον Στρυμόνα, τά δέ προς μεσαμ- 
βρίην τείνουσα ές αυτόν τον Στρυμόνα · ές τον οί Μάγοι έκαλ-

114λιερέοντο σφάζοντες ίππους λευκούς, φαρμακεύσαντες δέ ταότα 
ές τον ποταμόν καί αλλα πολλά προς τούτοισι έν Εννέα όδοΐσι 
τήσι Ήδωνών έπορεύοντο κατά τάς γεφύρας, τον Στρυμόνα 
ευρόντες έζευγμένον. Εννέα δέ οδούς πυνθανόμενοι τον χώρον 
τούτον καλέεσθαι, τοσούτους έν αύτφ παΐδάς τε καί παρθένους 
άνδρών τών έπιχωρίων ζώοντας κατώρυσσον. Περσικόν δέ το 
ζώοντας κατορύσσειν, έπεί καί Άμηστριν τήν Ξέρξεω γυναίκα 
πυνθάνομαι γηράσασαν δίς επτά ΙΙερσέων παΐδας έόντων έπι- 
φανέων άνδρών υπέρ έωυτής τώ υπό γην λεγομένω είναι θεφ 
άντιχαρίζεσθαι κατορύσσουσαν.

115 'Ως δέ άπδ τού Στρυμόνος έπορεύετο ό στρατός, ένθαύτα προς 
ήλιου δυσμέων έστί αίγιαλός έν τώ οίκημένην Άργιλον πόλιν Ελλάδα
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Az út folytatása a következő thrák törzsek területére esett : paitu- 
sok, kikonok, bistonok, sapaiusok, dersaiusok, edonok és satrák. 
Közülük a tengerparti lakósok hajókon követték a királyt ; míg a 
bennszülöttek, a kiket fölsoroltam, a satrák kivételével valameny- 
nyien a szárazföldi sereghez kényszerültek sorakozni.93) A satrák m  
tudomásunk szerint még senkinek sem voltak alattvalói, s máig is 
az egyedüli thrák törzs, mely függetlenségét megtartotta. Ugyanis 
magas hegyeken laknak, melyeket különböző erdők és hó boríta
nak, harczban pedig vitézül megállják helyüket. Dionysosnak van 
egy jóshelye földjükön, mely a legmagasabb hegyen áll. A satrák- 
hoz tartozó Bessus-család tagjai bírják a jóspapi hivatalt, s vala
mint Delphoiban, úgy itt is egy papnő ad jóslatokat, melyekben 
semmi rendkívüli nincsen.94)

Áthaladván Xerxes a leírt vidéken, tovább a pieriai erődök 112 
mellett vitte az útja, melyek közül az egyiknek Phagres, a másik
nak Pergamos a neve. I tt  közvetlenül a falak mellett vonult el, 
jobb kézről hagyva a magas és nagy Pangaion hegyet, melyben 
arany- és ezüstbányák vannak ; a pieriaiak és odomantusok, de 
legkivált a satrák művelik.95) A Pangaion hegységen túl éjszakra 113 
lakó paionok, doberek és paioplák mellett elhaladva, Xerxes 
nyugatra fordult, s végre a Strymon folyóhoz és Eion városá
hoz ju to tt; itt az ekkor még élő Boges volt a helytartó, kiről 
föntebb emlékeztem meg. A Pangaion hegy körül elterülő vidék
nek Phyllis a neve, mely nyugaton a Strymonba szakadó Angites 
folyóig, délre pedig magáig a Strymonig terjed, hol a mágusok 
szerencsés átkelés végett fehér lovakat áldoztak.96) Ezzel és más 114 
egyéb bűvös szertartásokkal kiengesztelték a folyót, s a hadsereg 
az edonok területén Ennea-hodoinál (Kilencz-út), hol a Stry- 
monon híd vaia ütve, átkelt. Midőn pedig megtudták, hogy a 
helynek Ennea-hodoi (Kilencz-út) a neve, ugyanannyi odavaló 
fiút és leányt elevenen eltemettek. Élőket elásni perzsa szokás, 
mert tudomásom szerint Xerxes felesége, Amestris is elásatott öreg 
korában előkelő származású hét pár perzsa gyermeket, hogy hálát 
adjon az istennek, kit a föld alatt sejtenek.9’)

A mint a hadsereg a Strymontól nyugatra tovább haladt, egy 115 
tengerparti vidékre jutott, hol egy Argilos nevű görög város
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zaρεξήιε · αυτή δέ καί ή κατύπερθε ταύτης καλέεται Βισαλίη. 
ένθεύτεν δέ κόλζον τον επί ΓΙοσιδηίου εξ αριστερής χειρύς 
έ'χων ήιε διά Συλέος πεδίου καλεομένου, Στάγιρον πόλιν Ελλάδα 
παραμειβόμενος, καί άπίκετο ές Άκανθον, αμα αγόμενος 
τούτων [τε] έκαστον των έθνέων καί τών περί το Πάγγαιον 
όρος οικεόντων, ομοίως καί τών πρότερον κατέλεξα, τούς μέν 
παρά θάλασσαν ε'χων οίκημένους έν νηυσί στρατευομένους, τούς 
δ’ υπέρ θαλάσσης πεζή επομένους, τήν δέ οδόν ταύτην, τή 
βασιλεύς Ξέρξης τον στρατόν ήλασε, ούτε συγχέουσι Θρήικες

116 ούτ’ έπισπείρουσι σέβονται τε μεγάλως το μέχρι έμεύ. ώς δέ 
άρα ές την Άκανθον άπίκετο, ξεινίην τε 6 Ξέρξης τοίσι 
Ακανθίοισι προείπε καί έδωρήσατο σφέας έσθήτι Μηδική 
έπαίνεέ τε, όρέων καί αυτούς προθύμους έόντας ές τον πόλε-

117 μον καί το όρυγμα άκούων . . . . έν Άκάνθιρ δέ έόντος Ξέρξεω 
συνήνεικε υπό νούσου άποθανεΐν τον έπεστεώτα τής διώρυχος 
Αρταχαίην, δόκιμον έόντα παρά Ξέρξή καί γένος Άχαιμενίδην, 
μεγάθεΐ τε μέγιστον έόντα Περσέων (από γάρ πέντε πηχέων 
βασιληίων άπέλειπε τέσσέρας δακτύλους) φωνέοντά τε μέγιστον 
ανθρώπων, ώστε Ξέρξην συμφορήν ποιησάμενον μεγάλην έξενεί- 
καί τε αυτόν κάλλιστα καί θάψαι * έτυμβοχόεε δέ πάσα ή 
στρατιή. τούτω δέ τφ Αρταχαίη θύουσι Άκάνθιοι έκ θεοπρο- 
πίου ώς ήρωι, έπονομάζοντες το ουνομα.

118 Βασιλεύς μέν δή Ξέρξης άπολομένου Αρταχαίεω έποιέετο 
συμφορήν. οί δέ υποδεκόμενοι Ελλήνων τήν στρατιήν καί 
δειπνίζοντες Ξέρξην ές παν κακού άπίκατο, ουτω ώστε ανά
στατοι έκ τών οίκων έγίνοντο · όκου Θασίοισι υπέρ τών έν 
τή ήπείρψ πολίων τών σφετερέων δεξαμένοισί τήν Ξέρξεω 
στρατιήν καί δειπνίσασι Αντίπατρος ό Όργέος άραιρημένος. . , 
τών αστών άνήρ δόκιμος όμοια τψ μάλιστα, άπέδεξε ές το

119δειπνον τετρακόσια τάλαντα αργυρίου τετελεσμένα, ώς δέ 
παραπλησίως καί έν τήσι αλλήσι πόλιαι οί έπεστεώτες 
άπεδείκνυσαν τον λόγον, τύ γάρ δεϊπνον τοιόνδε τι έγίνετο, 
οία έκ πολλού [τε] χρόνου προειρημένον καί περί πολλού ποιευ- 
μένων * τούτο μέν, ώς έπύθοντο τάχιστα τών κηρύκων τών 
περιαγγελλόντων, δασάμενοι σίτον έν τήσι πόλισι οί αστοί 
αλευρά τε καί άλφιτά έποίευν πάντες επί μήνας συχνούς * 
τούτο δέ κτήνεα έσίτευον έξευρίσκοντες τιμής τα κάλλιστα, 
έ'τρεφόν τε όρνιθας χερσαίους καί λιμναίους έ'ν τε οίκήμασι καί
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feküdt. 41 partnak és a fölötte elterülő vidéknek Bisaltia a neve. 
Innen a Posideion öblöt balkézről hagyva, az úgynevezett syleusi 
síkságon át egy görög városba, Stagirosba, majd pedig Akantkosba 
jutottak. E vidéknek, valamint a Pangaion hegységnek lakósai ép 
úgy osztattak a hadseregbe, mint az előbb felsorolt népek ; a ten- 
germellékieket a hajúkba sorozták, míg a beljebb lakók a száraz
földi hadsereget követték. Azt az utat, melyen Xerxes király had
serege végig vonult, a thrákok sem föl nem szántják, sem be nem 
vetik, s mai napig nagy tiszteletben tartják.98) Midőn Xerxes 116 
Akanthosba ért, a lakósokat barátságába fogadta, méd ruhával 
ajándékozta meg és megdicsérte, mert látta, mily buzgón érdek
lődnek a háború iránt, s hallotta, hogy az ásásban (nagy munkát 
végeztek). I t t  tartózkodása alatt történt, hogy az ásásnak vezetője, 117 
Artachaies, egy Xerxes előtt nagy becsületben álló és Achaimenida 
származású ember, megbetegedett és meghalt. Ő volt a legnagyobb 
termetű perzsa (mert csak négy hüvelyk hiányzott, hogy az öt 
királyi rőföt megüsse),99) s neki volt a legharsányabb hangja. Xer
xes tehát, kit nagyon levert e csapás, nagy pompával vitette ki a 
sírhoz, fényesen temette el, s az egész hadsereg hántolta sírját 
Az akanthosiak egy jóslat következtében héroszuk gyanánt áldoz
nak ennek az Artachaiesnak, s nevét imájukba foglalják.

Xerxest tehát mélyen elszomorította Artachaiesnak halála. 118 
De a görögök, kiknek kötelességük volt a hadsereget ellátni és 
Xerxest megvendégelni, a legnagyobb nyomorba jutottak, úgy, 
hogy lakásaikat is oda kellett hagyniok ; így például a thasosiak- 
nak, kiknek tengerparti városaik m iatt érdekükben állott Xerxes 
seregét ellátni és élelmezni, Antipatros, Orgos fia, a polgárok közt 
egyaránt nagy becsületben álló ember, az élelmezéssel megbízva, 
négyszáz ezüst talentumot számított fel az ételekért.100) Hasonló 119 
számlát mutattak be a többi városokban is a megbízott emberek. 
Mert az ellátás, melyet jóval előbb megrendeltek, s rá sokat adtak, 
a következőkép történt. Mihelyt a hírnökök, kik a vidéket bejár
ták, a dolgot megjelentették, a polgárok gabonát osztottak ki a 
városokban, s a lakósok sok hónapon át készítették a búza- és árpa
lisztet. Szintúgy hizlaltak marhákat, kikeresve a legszebbeket, 
valamint szárazföldi és tengeri szárnyasokat, kalitkákban és
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λάκκοισι, ές ύποδοχάς τοδ στρατού ■ τοδτο δέ χρόσεά τε καί 
άργόρεα ποτήρια τε καί κρητήρας έποιεδντο καί τάλλα 8σα 
επί τράπεζαν τιθέαται πάντα, ταδτα μέν αυτψ τε βασιλέι καί 
τοίσι όμοσιτέουσι μετ’ εκείνου έπεποίητο, τή δέ άλλη στρατιή 
τα ές φορβήν μοδνα τασσόμενα, οκως δέ άπίκοιτο ή στρατιή, 
σκηνή μέν εσκε πεπηγυϊα έτοιμη ές τήν αυτός σταθμόν 
ποιεέσκετο Ξέρξης, ή δέ άλλη στρατιή έσκε υπαίθριος, ώς δέ 
δείπνου έγίνετο ώρη, οί μέν δεκόμενοι εχεσκον πόνον, οι δέ 
οκως πλησθέντες νύκτα αυτού άγάγοιεν, τή ύστεραίη τήν τε 
σκηνήν άνασπάσαντες καί τά έπιπλα πάντα λαβόντες οότω άπε-

120 λαύνεσκον, λείποντες ούδέν αλλά φερόμενοι. έ'νθα δή Μεγα- 
κρέοντος άνδρός Άβδηρίτεω έπος ευ είρημένον έγένετο, δς συνε- 
βούλευσε Άβδηρίτησι πανδημί, αυτούς καί γυναίκας, έλθόντας 
ές τά σφέτερα Ιρά ιζεσθαι ίκέτας τών θεών περαιτεομένους 
καί το λοιπόν σφι άπαμόνειν τών έπιόντων κακών τά ήμίσεα, 
τών τε παροιχομένων έ'χειν σφι μεγάλην χάριν, ότι βασιλεύς 
Ξέρζης ου δίς έκάστης ήμερης ένόμισε σίτον αίρεεσθαι- παρέ- 
χειν γάρ αν Άβδηρίτησι, εί καί άριστόν προείρητο όμοια τφ 
δείπνφ παρασκευάζειν, ή μή ύπομενειν Ξέρζην έπιόντα ή κατα- 
μείναντας κάκιστα πάντων ανθρώπων διατριβήναι.

121 Οι μέν δή πιεζόμενοι όμως το έπιτασσόμενον έπετέλεον. 
Ξέρςης δέ έκ τής Ακάνθου, έντειλάμενος τοίσι στρατηγοΐσι 
τοδ ναυτικού στρατού ύπομενειν έν Θέρμη, άπήκε άπ’ έωυτοδ 
πορεόεσθαι τάς νέας, Θέρμη δέ τή έν τψ Θερμαίφ κόλπω 
οίκημένη, άπ’ ής καί ό κόλπος ούτος τήν έπωνυμίην έ'χει · ταύτη 
γάρ έπυνθάνετο συντομώτατον είναι, μέχρι μέν γάρ Ακάνθου 
ώδε τεταγμένος ό στρατός έκ Δορίσκου τήν οδόν έποιέετο ’ 
τρεις μοίρας ό Ξέρζης δασάμενος πάντα τον πεζόν στρατόν, 
μίαν αυτέων έταξε παρά θάλασσαν ίέναι όμοδ τψ ναυτικψ · 
ταύτης μέν δή έστρατήγεον Μαρδόνιός τε καί Μασίστης, 
έτέρη δέ τεταγμένη ήιε τοδ στρατού τριτημορίς τήν μεσόγαιαν, 
τής έστρατήγεον Τριτανταίχμης τε καί Γέργις * ή δέ τρίτη τών 
μοιρέων, μετ’ ής έπορεύετο αυτός Ξέρξης, ήιε μέν το μέσον 
αυτών, στρατηρους δέ παρείχετο Σμερδομένεά τε καί Μεγάβυζον.

122 '0  μέν νυν ναυτικός στρατός ώς άπείθη δπό Ξέρξεω καί 
διεξέπλωσε τήν διώρυχα τήν έν τψ Άθψ γενομένην, διέχουσαν 
δέ ές κόλπον έν τψ Άσσα τε πόλις καί Πίλωρος καί Σίγγος καί 
Σάρτη οΐκηνται, ένθεδτεν, ώς καί έκ τουτέων τών πολίων στρατιήν 
παρέλαβε, έπλεε άπιέμενος ές τον Θερμαΐον κόλπον, κάμπτων



tavakban, a hadsereg ellátására ; végre arany és ezüst ivó és 
vegyítő edényeket meg egyéb asztali eszközöket készítettek. Mind
ezek a király és asztaltársai számára szóltak ; a hadsereg többi 
része csak azt kapta, a mi ellátására vaia rendelve. A hadsereg 
megérkeztekor egy kifeszített sátor készen várta Xerxest, ki benne 
megpihent ; a hadsereg maga szabad ég alatt tanyázott. Midőn az 
ebéd ideje beállt, nagy munkája volt a vendéglátóknak. A kato
nák jóllakva, az éjt ott töltötték, a következő napon pedig a sátrat 
szétbontották, az összes ékszereket magukhoz vették, súgy vonul
tak tovább ; nem hagytak hátra semmit, hanem mindent elczipel- 
tek. I tt  azután az abderai Megakreonnak jó ötlete támadt, midőn 120 
azt tanácsolta honfitársainak, hogy menjenek feleségeikkel szen
télyeikbe, s intézzenek az istenekhez könyörgő imákat, hogy 
jövőre szabadítsák meg őket a fenyegető bajok felétől, az elmúl
takért pedig mondjanak buzgó hálát, hogy Xerxes király nem szo
kott napjában kétszer ebédelni. Mert ha az abderaiaknak azt 
parancsolták volna meg, hogy az ebédhez hasonló reggelit is 
készítsenek : vagy nem várták volna be Xerxes megérkezését, 
vagy pedig bevárva, a legnyomorultabban jutottak volna tönkre.

Ezek tehát, habár nyomasztó helyzetben voltak, egyaránt 121 
kiszolgáltatták a rájuk rótt adót. Xerxes Akanthosnál elvált ten
geri hadától, a hajókat elküldőtte, s megparancsolta a hajóhad 
vezéreinek, hogy várják be Thermánál a thermai öbölben, mely 
ettől a várostól kapta nevét ; azt hallotta ugyanis róla, hogy az 
út erre a legrövidebb.101) Doriskostól Akanthosig a következő rend
ben tette meg az utat a sereg : Xerxes az egész szárazföldi sereget 
három részre osztotta föl. Az egyik a tengerpart mentében haladt, 
a  tengeri had közelében, s ennek Mardonios és Masistes volt a 
vezére; a második hadtest a bennföldön nyomult előre Tritan- 
taichmes és Gergis vezérlete alatt ; végre a harmadik hadtest, s 
ezzel tartott maga Xerxes is, középütt haladt, vezérei pedig Smer- 
domenes és Megabyzos voltak.

Midőn tehát a tengeri had Xerxestől elbocsátva, az Athos 122 
mellett ásott csatornán keresztül ahhoz az öbölhöz ért, a melynél 
Ássa, Piloros, Singos és Sarte városok terülnek el, e városokban 
katonákat toborzott s tovább haladt a thermai öböl felé. Meg-
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δέ άμπελον την Τορωναίην άκρην παραμείβετο Έλληνίδας γε 
τάσδε πόλις, έκ των νέας τε καί στρατιήν παρελάμβανε, Τορώ-

123 νεν Γαληψύν Σερμύλην Μηκύβερναν Όλυνθον. ή μέν νον χώρη 
αυτή Σιθωνίη καλέεται, δ δέ [ναυτικός στρατός ό Ξέρξεω] σοντά- 
μνων άπ’ Αμπέλου άκρης επί Καναστραιην άκρην, το δή πάσης 
τής Παλλήνης άνέχει μάλιστα, ένθέΰτεν νέας τε καί στρατιήν 
παρελάμβανε έκ Ποτειδαίης καί Αφύτιος καί Νέης πόλιος καί 
Αίγής καί Θεράμβω καί Σκιώνης καί Μένδής καί Σάνης * αυται 
γάρ είσί αί την vöv Παλλήνην πρότερον δέ Φλέγρην καλεομένην 
νεμόμεναι. παραπλέων δέ καί ταύτην την χώρην έπλεε ές το 
προειρημένον, παραλαμβάνων στρατιήν καί έκ των προσεχέων 
πολίων τή ΙΙαλλήνη, όμουρεουσέων δέ τώ Θερμαίψ κόλπψ, τήσι 
ουνόματα έστί τάδε, Λίπαξος Κώμβρεια Αίσα Γίγωνος Κάμψα 
Σμίλα Αινεία · ή δέ τοοτέων χώρη Κροσσαίη έτι καί ές τότε 
καλέεται. άπό δέ Αίνείης, ές τήν έτελεύτων καταλέγων τάς πόλις, 
από ταότης ήδη ές αυτόν τε τον Θερμαΐον κόλπον έγίνετο τώ 
ναυτικψ στρατω ο πλόος καί γήν τήν Μυγδονίην, πλέων δέ άπί- 
κετο ές τε τήν πρειρημένην Θέρμην καί Σίνδον τε πόλιν καί 
Χαλέστρην επί τον Αξιόν ποταμόν, δς Ουρίζει χώρην τήν Μυγδο- 
νίήν τε καί Βοττιαιίδα, τής έχοοσι το παρά θάλασσαν στεινδν 
χωρίον πόλιες Ίχνα ι τε καί Πέλλα.

124 Ό  μέν δή ναοτικός στρατός αυτού περί Αξιόν ποταμόν 
καί πόλιν Θέρμην καί τάς μεταξύ πόλιας τούτων περιμένων 
βασιλέα έστρατοπεδεόετο, Ξέρξης δέ καί ό πεζός στρατός έπο- 
ρεόετο έκ τής Ακάνθου τήν μεσόγαιαν τάμνων τής οδού, 
βοολόμενος ές τήν Θέρμην άπικέσθαι. έπορεύετο δέ διά τής 
ΓΙαιονικής καί Κρηστωνικής έπί ποταμόν Χείδωρον, δς έκ 
Κρηστωναίων άρξάμενος ρέει διά Μυγδονίης χώρης καί έξιεΐ

125 παρά το έλος το έπ’ Αξίψ ποταμψ. πορευομένψ δέ ταύτή 
λέοντές οί έπεθήκαντο τήσι σιτοφόροισι καμήλοισι. καταφοιτέοντες 
γάρ οι λέοντες τάς νύκτας καί λείποντες τά σφέτερα ήθεα 
άλλοο μέν οόδενύς απτοντο ούτε ύποζογίοο ούτε ανθρώπου, οϊ 
δέ τάς καμήλοος έκεράιζον μούνας. θωμάζω δέ το αίτιον δ 
τι κοτέ ήν των άλλων το άναγκάζον άπεχομένοος τούς λέοντας 
τήσι καμήλοισι έπιτίθεσθαι, το μήτε πρότερον δπώπεσαν θηρίον

129 μήτ’ έπεπειρέατο αυτού. είσί δέ κατά ταύτα τά χωρία καί λέοντες 
πολλοί καί βόες άγριοι, τών τά κέρεα ύπερμεγάθεα έστί τά ές 
"Έλληνας φοιτέοντα. ούρος δέ τοίσι λέοοσι έστί ο τε δι’ Άβδήρων 
ρέων ποταμός Νέστος καί δ δι’ Ακαρνανίης ρέων Αχελψος · οοτε 
γάρ το προς τήν ήώ τού Νέστοο ούδαμόθι πάσης τής έ'μπροσθε
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kerülvén pedig Torone mellett az Ampelos hegyfokot, a következő 
városokat érintette : Toronét, Galepsost, Sermylét, Mekybernát és 
Olynthost. Ezekben szintén toborzott hajókat és katonákat. A vi
déknek magának Sithonia a neve.102) A hajóhad az Ampelos hegy-123 
foktól rövid úton a Kanastraia hegyfokhoz ért, hol Pallene fél
szigete a legmélyebben nyúlik a tengerbe. I tt  a következő váro
sok szolgáltattak hajókat és katonákat : Poteidaia, Aphytis, Nea
polis, Aige, Therambos, Skione, Mende és Sane. Ezek a városok 
fekszenek Pallene területén, melyet hajdan Phlegrának hívtak.103)
A hajóhad innen tovább hatolva, a királytól kijelölt helyre érke
zett, katonákat toborozva a Pallenevel határos városokból is, me
lyek már a thermai öböl szomszédságában vannak, ezek : Lipaxos, 
Kombreia, Aisa, Gigonos, Kampsa, Smila és Aineia. Vidéküket 
mai napig is régi nevén, Krossaiának hívják.10*) Aineiától, a leg
végén felsorolt várostól, a hajóhad elindulva a thermai öbölbe s 
Mygdonia területére jutott, s elérkezett a kijelölt Thermába, vala
mint Sindosba és Chalestrába az Axios folyóhoz, mely Mygdonia 
és Bottiaiis közt határvonalat képez. Bottiaiisnak keskeny tenger
partján két város fekszik : Ichnai és Pella.105)

A tengeri had az Axios folyó és Therma városa meg a közöt-124 
tűk fekvő városok mellett horgonyzott, várva a királynak meg
érkezését. Xerxes a szárazföldi hadsereggel az Akanthostól a bel
földön át igyekezett Thermáig hatolni. Útjában Paionián és Kres- 
tonián át a Cheidoros folyóhoz érkezett·, mely Erestoniában ered, 
átszeli Mygdonia földjét és az Axios mellett elterülő mocsárba 
ömlik.106) Ezen az úton a gabonaszállító tevéket oroszlánok ro- 125 
hanták meg. Ezek ugyanis egy éjjel odúikat odahagyva, lejöttek 
az útra, de sem igás marhában, sem emberben nem tettek kárt, 
csak a tevéket szemelték ki martalékul. De nem tudom elképzelni, 
vájjon mi késztette az oroszlánokat, hogy a többitől tartózkodva, 
a tevékre rohanjanak, mikor még sohasem látták ezt az állatfajt, 
sem tapasztalatot nem szereztek vele szemben. Ezen a vidéken 126. 
sok az oroszlán meg a vad bika, melynek óriás nagyságú szarvai 
vannak, s néha Görögországba is elhatol. Az oroszlánok tartózko
dásának határát az Abdera mellett folyó Nestos és az Akarnanián 
át folyó Acheloos képezik. Sem Nestostól keletre nem látott senki
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Εύρώπης ίδοι τις αν λέοντα, ooxs προς έσπέρης τού Άχελφου έν τή 
έπιλοίπψ ήπείρψ, άλλ’ έν τή μεταξύ τούτων των ποταμών γίνονται.

127 'Ως δέ ές τήν Θέρμην άπίκετο ό Ξέρξης, ίδρυσε αύτού τήν στρα- 
τιήν. έπέσχε δέ δ στρατός αυτού στρατοπεδευόμενος τήν παρά θά
λασσαν χώρην τοσήνδε, άρςάμένος από Θέρμης πόλιος καί της Μυγ- 
δονίης μέχρι Λυδίεώ τε ποταμού καί Άλιάκμονος, οϊ ούρίζουσι γην 
τήν Βοττιαιίδα τε καί Μακεδονίδα, ές τώυτύ ρέεθρον το ύδωρ συμ- 
μίσγοντες. έστρατοπεδεόοντο μέν δή έν τοότοισι τοίσι χωρίοισι οί βάρ
βαροι, των δέ καταλεχθέντων τούτων ποταμών [έκΚρηστιοναίων ρέων 
Χείδωρος μούνος ούκ άντέχρησε τή στρατιή πινόμενος άλλ’ έπέλιπε.

128 Ξέρξης δέ όρέων έκ τής Θέρμης ορεα τα Θεσσαλικά, τόν τε 
Όλυμπον καί τήν Όσσαν, μεγάθει τε όπερμήκεα έόντα, διά μέσου 
τε αυτών αυλώνα στεινόν πυνθανόμενος είναι δι’ ου ρέει ό Πηνειός, 
άκούων τε ταύτη είναι οδόν ές Θεσσαλίην φέρουσαν, έπεθύμησε 
πλώσας θεήσασθαι τήν έκβολήν τοδ Πηνειού, δτι τήν άνω όδόν 
εμελλε έλάν διά Μακεδόνων τών κατύπερθε οίκημένων Ιστέ Περ- 
ραιβούς παρά Γόννον πόλιν ’ ταύτη γάρ άσφαλέστατον έπυνθάνετο 
είναι, ως δέ έπεθύμησε, καί έποίεε ταύτα" έσβάς ές Σιδωνίην νέα 
ες τήν περ έσέβαινε αίεί όκως τι έθέλοι τοιούτο ποιήσαι, άνέδεςε 
σημήιον καί τοίσι αλλοισί άνάγεσθαι καταλιπών αύτού τον πεζόν 
στρατόν, έπεί δέ άπίκετο καί έθεήσατο Ξέρςης τήν έκβολήν τού 
Πηνειού, έν θωματι μεγάλω ένέσχετο, καλέσας δέ τούς κατηγεμό- 
νας τής οδού εΐρετο εί τον ποταμόν έστί παρατρέψαντα έτέρη ες

129 θάλασσαν έξαγαγεϊν. τήν δέ Θεσσαλίην λόγος έστί το παλαιόν 
είναι λίμνην, ώστε γε συγκεκληιμένην πάντοθεν ύπερμήκεσι δρεσι. 
τά μέν γάρ αυτής προς τήν ήώ εχοντα τό τε Πήλιον όρος καί ή 
Όσσα άποκληίει συμμίσγοντα τάς υπωρέας άλλήλοισι, τα δέ προς 
βορέω άνέμου Όλυμπος, τά δέ προς έσπέρην Πίνδος, τά δέ προς 
μεσαμβρίην τε καί άνεμον νότον ή Όθρυς * τό μέσον δέ τούτων 
τών λεχθέντων όρέων ή Θεσσαλίη έστί έούσα κοίλη, ώστε ών πο
ταμών ές αυτήν καί άλλων συχνών έσβαλλόντων, πέντε δέ τών 
δοκίμων μάλιστα τώνδε, Πηνειού καί Άπιδανού καί Όνοχώνου καί 
Ένιπέος καί Παμίσου, οΐ μέν νυν ές το πεδίον τούτο συλλεγόμενοι 
εκ τών όρέων τών περικληιόντων τήν Θεσσαλίην όνομαζόμενοι δι’ 
ενός αύλώνος καί τούτου στεινού Ικροον εχουσι ές θάλασσαν, προ- 
συμμίσγοντες τό ύδωρ πάντες ές τώυτό· έπεάν δέ συμμειχθέωσι τά
χιστα, ένθεϋτεν ήδη ό Πηνειός τψ ούνόματι κατακρατέων ανωνύμους 
τούς άλλους είναι ποιέει. τό δέ παλαιόν λέγεται, ούκ έόντος κω τού 
αύλώνος καί διεκρόου τούτου, τούς ποταμούς τούτους καί προς τοίσι 
-ποταμοΐσιτούτοισιτήν Βοιβηίδα λίμνην, ούτε όνομάζεσθαι κατά περ



Európában oroszlánt, sem az Acheloostól nyugatra eső területen ; 
csak e két folyó között található.107)

Xerxes Tkermába érkezvén, tábort ütött. A hadsereg a ten- 127 
gerparton elhelyezkedve, azt a nagy területet borította el, mely 
Therma városa és Mygdonia, meg a Lydias és Haliakmon folyók 
között van. E két folyó egyesült vize választja el Bottiaiist a make
dónok földjétől.108) Ezen a vidéken ütöttek a barbárok tábort; az 
előbb felsorolt folyók közül pedig a Krestoniából eredő Cheidoros 
volt az egyedüli, melynek vizét a hadsereg kiitta, s így kiapadt.

Xerxes meglátván Thermából a thessaliai hegyeket, az óriás 128 
nagyságú Olympust és Ossát, s meghallván, hogy közöttük egy 
szűk völgytorkolaton át folyik a Peneios, s hogy erre vezet az út 
Thessaliába : kedve támadt oda hajózni és a Peneios torkolatát 
megnézni. Mert az volt a szándéka, hogy a felső vidéken lakó 
makedónokon át teszi meg az utat a perrhaibusokhoz, s úgy száll le 
Gonnos városa mellett. Tudomása szerint ugyanis ez volt a leg
biztosabb út s kívánságát mindjárt végre is hajtotta.109) Beszállva 
sidoni hajójába, melyen az ilyes dolgot rendesen megtenni szokta, 
jelt adott a többi hajónak is, hogy kövessék ; szárazföldi hadát 
pedig ott hagyta. Midőn a Peneios torkolatához érkezett, a látvány 
nagy csodálatot keltett föl benne ; s az úti kalauzokat maga elé híva, 
megkérdezte tőlük, vájjon lehetne-e a folyót más mederbe terelni, 
s úgy vezetni a tengerbe. A monda szerint Thessalia hajdan tó 129 
volt, mert mindenütt óriási hegyek veszik körül. Keleti oldalát 
ugyanis a Pelion és Ossa zárják el, mert a tövük összeér ; északon 
pedig az Olympos, nyugaton a Pindos s délen az Othrys állanak,
E felsorolt hegyek között terül el Thessalia, mely így egy meden- 
czét alkot. Sok más folyónak a vize ömlik belé, a legjelentéke
nyebb öt azonban a következő : a Peneios, Apidanos, Onochonos, 
Enipeus és Pamisos. E folyók önálló nevük alatt folynak össze a 
síkságra a Thessaliát körülzáró hegyekről, s egy, még pedig szűk 
völgytorkolaton át ömlik egyesült vizük a tengerbe. Mihelyt azon
ban megtörtént az egyesülés, innentől kezdve a Peneios neve a 
többiét elnyomja. Eégente már most, mondják, nem volt meg ez 
a völgytorkolat és kifolyás, s e folyóknak meg Boibeis tavának, ha 
nem volt is még nevük, mint manapság, de ép oly sok volt a
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νΰν ρέειν τι ουδέν ήσσον ή νΰν, ρέοντας δέ ποιέειν τήν Θεσσαλίην 
πάσαν πέλαγος, αυτοί μέν νυν Θεσσαλοί φασι Ποσειδέωνα ποίησα1, 
τον αυλώνα δι’ ου ρέει δ Πηνειός, οίκότα λέγοντες. δστις γάρ 
νομίζει Ποσειδέωνα τήν γήν σείειν καί τα διεστεώτα υπό σεισμού 
του θεοΰ τούτου έργα είναι, καν εκείνο ίδών φαίη Ποσειδέωνα 
ποιήσαι· εστι γάρ σεισμού έργον, ώς έμοί φαίνεται είναι, ή 

130διάστασις τών όρέων. οί δέ κατηγεόμενοι, είρομένου Ξέρξεω εί 
εστι άλλη έξοδος ές θάλασσαν τφ Πηνειφ, έξεπιστάμενοι άτρε- 
κέως είπον «βασιλεύ, ποταμφ τούτφ ουκ εστι άλλη έξήλυσις ές 
θάλασσαν κατήκουσα, άλλ’ ήδε αυτή * δρεσι γάρ περιεστεφάνωται 
πάσα Θεσσαλίη.» Ξέρξην δέ λέγεται είπείν προς ταΰτα «σοφοί 
άνδρες είσί Θεσσαλοί. ταΰτ’ άρα προ πολλοΰ έφυλάςαντο γνωσι- 
μαχέοντες καί τάλλα καί δτι χώρην άρα είχον ευαίρετόν τε καί 
ταχυάλωτον. τον γάρ ποταμόν πρήγμα αν ήν μοΰνον έπείναι 
σφέων επί τήν χώρην, χώματι εκ του αυλώνος έκβιβάσαντα καί 
παρατρέψαντα δι’ ών νυν ρέει ρεέθρων, ώστε Θεσσαλίην πάσαν έξω 
τών όρέων υποβρυχέα γενέσθαι.» ταΰτα δέ έχοντα έλεγε ες τους 
Άλε όεω παίδας, δτι πρώτοι'Ελλήνωνέόντες Θεσσαλοί έδοσαν έωυτούς 
βασιλέι, δοκέων ο Ξέρξης από παντός σφεας τοΰ έθνεος επαγγέλλε- 
σθαι φιλίην. ε’ίπας δέ ταΰτα καί θεησάμενος άπέπλεε ές τήν Θέρμην. 

131 "Ό μέν δή περί Πιερίην διέτριβε ημέρας συχνάς · το γάρ 
δή δρος το Μακεδονικόν έκειρε τής στρατιής τριτημορίς, ίνα 
ταότη διεξίη απασα ή στρατιή ες Περραιβούς. οί δέ δή 
κήρυκες οί άποπεμφθέντες ές τήν 'Ελλάδα έπί γής αίτήσιν 

132απίκατο οΐ μέν κεινοί, οί δε φέροντες γήν τε καί ύδωρ, τών δέ 
δόντων ταΰτα έγένοντο οίδε, Θεσσαλοί Δόλοπες Ένιήνες ΓΙερ- 
ραιβοί Λοκροί Μάγνητες Μηλιέες, Αχαιοί οί Φθιώται καί Θη
βαίοι καί οί άλλοι Βοιωτοί πλήν Θεσπιέων τε καί ΙΙλαταιέων. 
έπί τούτοισι οί "Ελληνες έταμον δρκιον οί τφ βαρβάρψ πόλεμον 
άειράμενοι ’ το δέ δρκιον ώδε είχε, δσοι τφ Πέρση έδοσαν 
σφέας αυτούς Έλληνες έόντες μή άναγκασθέντες, καταστάντων - 
σφι εύ τών πρηγμάτων, τούτους δεκατευσαι τφ έν Δελφοίσι θεφ. 
τδ μέν δή δρκιον ώδε είχε τοΐσι Έλλησι.
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vizük, mint mostan, úgy hogy egész Thessaliát tengerré tették. 
Maguknak a thessaliaiaknak hagyománya szerint Poseidon alkotta 
azt a völgytorkolatot, melyen át a Peneios lefolyik, s szavuk való
színűnek is látszik. Mert a ki azt hiszi, hogy Poseidon rázza meg 
a földet, s hogy a földrengés által keletkezett üregek ennek az 
istennek alkotásai, az e völgytorkolatot látva, bízvást mondhatja, 
hogy Poseidonnak a műve. Mert szerintem a hegyváladékot föld
rengés okozta.110) A kalauzok Xerxesnek kérdésére, hogy van-e a 130 
Peneiosnak más lefolyása a tengerbe, minthogy jól ismerték a 
vidéket, így feleltek : «Ennek a folyónak, óh király, nincs más 
lefolyása a tengerbe, csak ez az egy, mert egész Thessaliát hegyek 
veszik körül.» Xerxes erre a hagyomány szerint így szólt : «Okos 
emberek a tliessaliaiak ; jó okuk volt idejében meghányni-vetni a 
dolgot, s gondoskodni biztonságukról ; mert egyébtől eltekintve, 
érezték, hogy földjüket könnyen és gyorsan lehet elfoglalni. Hisz 
nem kellene egyéb, mint földjükre vezetni a folyót, s egy föld
hányással a völgytorkolatból kiszorítva, mai medréből egy másikba 
terelni : s a hegyek kivételével egész Thessalia víz alatt állana. »
E szavait Aleuas fiaira vonatkoztatta, a kik mint thessaliaiak elő
ször hódoltak meg a királynak a görögök közül ; Xerxes pedig azt 
hitte, hogy ők az egész nép nevében ajánlták föl barátságukat.111) 
így szólva és megtekintve a torkolatot, visszahajózott Thermába.

Xerxes több napig időzött táborával Pieriában.112) A hadsereg-131 
nek egy harmadrésze ugyanis utat csinált a makedón hegyen, 
hogy azon az egész tábor a perrhaibusokig hatolhasson. Ezalatt 
a követek, kik Görögországba küldettek földet kérni, vissza
tértek, némelyek üres kézzel, mások földdel és vízzel. Ezt pe- 132 
dig a következő törzsek adtak : a thessaliaiak, dolopok, enienek, 
perrhaibusok, lokrisiak, magnetek, malisiak, az achajaiak Phthiá- 
ból, a thebaibeliek és a többi boiotiaiak, Thespiai és Plataia 
lakóinak kivételével.113) Ezekkel szemben a barbár ellen háborúra 
kelő görögök szövetséget kötöttek s megesküdtek, hogy azoktól, 
a kik görög létükre minden kényszer nélkül megadták magukat 
a perzsáknak, ha majd rendezett viszonyaik helyreállnak, vagyo
nuk egy tizedét el fogják venni a delphoibeli isten számára. Ezt a 
szövetséget kötötték egymás közt a görögök.
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133 Έ ς  δε Αθήνας καί Σπάρτην ουκ άπέπεμψε Ξέρςης επί γης 
αΐτησιν κήρυκας τώνδε εινεκα · πρότερον Δαρείοο πέμψαντος επ' 
αυτό τούτο, οϊ μ,έν αυτών τούς άίτέοντας ές το βάραθρον οι δ’ ές 
φρέαρ έμβαλόντες έκέλευον γην τε καί ύδωρ έκ τούτων φέρειν παρά 
βασιλέα, τούτων μέν εινεκα ούκ επεμψε Ξέρξης τούς αίτήσοντας. 
δ τι δέ τοΐσι Άθηναίοισι ταύτα ποιήσασι τούς κήροκας συνή- 
νεικε άνεθέλητον γενέσθαι, ούκ Ιχω είπαι [τι], πλήν δτι σφέων ή 
χώρη καί ή πόλις έδηιώθη. αλλά τούτο ού διά ταύτην τήν 

134αίτίην δοκέω γενέσθαι. τοίσι δέ ών Λακεδαιμονίοισι μήνις 
κατέσκηψε Ταλθοβίοο τού Άγαμέμνονος κήρυκος. έν γάρ 
Σπάρτη έστί Ταλθοβίοο ίρόν, είσί δέ καί άπόγονοι Ταλθοβίοο 
Ταλθοβιάδαι καλεόμενοι, τοΐσι αί κηροκηίαι αί έκ Σπάρτης 
πάσαι γέρας δέδονται. μετά δή ταύτα τοΐσι Σπαρτιήτησι καλ- 
λιερήσαι θοομένοισι ουκ έδύνατο · τούτο δ’ έπί χρόνον σοχνύν ήν 
σφι [γινόμενον], άχθομένων δέ καί συμφορή χρεωμένων Λακε
δαιμονίων, άλίης τε πολλάκις σολλεγομένης καί κήρυγμα 
τοιόνδε ποιεομένων, εί τις βούλοιτο Λακεδαιμονίων προ τής 
Σπάρτης άποθνήσκειν, Σπερθίης τε 6 Άνηρίστοο καί Βούλις 
ο Νικόλεω, ανδρες Σπαρτιήται φύσι τε γεγονότες εδ καί 
χρήμασι άνήκοντες ές τά πρώτα, έθελονταί ύπέδοσαν ποινήν 
τεϊσαι Ξέρξη τών Δαρείοο κηρύκων των έν Σπάρτη άπολομένων. 
οδτω Σπαρτιήται τούτους ως άποθανεομένους ές Μήδοος 

135 άπέπεμψαν. αδτη τε ή τόλμα τούτων τών άνδρών θώματος 
άξιη καί τάδε προς τούτοισι τά επεα. πορεοόμενοι γάρ ές 
Σούσα άπικνέονται παρά 'Γδάρνεα * ό δέ Ύδάρνης ήν μέν γένος 
Πέρσης, στρατηγός δέ τών παραθαλασσίων ανθρώπων τών 
έν τη Άσίη* δς σφεας ξείνια προθέμενος ιστία, ξεινίζων 
δέ ειρετο τάδε, «ανδρες Λακεδαιμόνιοι, τί δή φεύγετε βασιλέι 
φίλοι γενέσθαι; ορατέ [γάρ] ως έπίσταται βασιλεύς ανδρας 
αγαθούς τιμάν, ές έμέ τε και τά έμά πρήγματα άποβλέ- 
ποντες. οοτω δέ καί δμείς εί δοίητε όμ,έας αυτούς βασιλέι, 
δεδόςωσθε γάρ προς αοτοϋ ανδρες είναι αγαθοί, έκαστος αν 
ύμέων αρχοι γης Ελλάδος δόντος βασιλέος.» προς ταύτα ύπεκρί- 
ναντο τάδε. «'Τδαρνες, οοκ εξ ’ίσοο γίνεται ή σομβοολίη ή ές 
ήμέας τείνοοσα. τού μέν γάρ πεπειρημένος συμβουλεύεις, τού δέ 
άπειρος έών · το μέν γάρ δούλος είναι έξεπίστεαι, έλεοθερίης 
δέ οδκω έπειρήθης, ούτ’ εί εστι γλοκύ οοτ’ εί μή. εί γάρ 
αυτής πειρήσαιο, ουκ αν δόρασι συμβουλεύοις ήμΐν περί αυτής
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Az athéniekhez és spártaiakhoz nem küldött Xerxes követet ] 33 
földet kérni, még pedig a következő okból : midőn régebben 
Dareios küldött hozzájuk ugyanezen czélból, az egyik városnak 
lakossága a követeket egy mélységbe, a másik pedig egy kútba 
dobta, hogy onnan hozzanak földet és vizet a királynak. Ezért 
nem küldött Xerxes hozzájuk követeket e megbízással. Hogy 
minő csapás érte az athénieket a követekkel való ilyen bánásmód 
miatt, nem tudom megmondani, hacsak nem az, hogy földjük és 
városuk elpusztult. Csakhogy azt hiszem, hogy ez nem a miatt 
történt. A lakedaimoniakat azonban Talthybiosnak, Agamemnon 134 
hírnökének haragja sújtotta. Talthybiosnak ugyanis Spártában 
van egy temploma, s utódai, az úgynevezett Talthybiadák, bírják 
Spártában az összes hirnöki hivatalokat.11*) A spártaiak említett tet
tük után nem tudtak áldozataikból kedvező jeleket kapni, s ez 
sok ideig tartott. Búsultak és nagy csapásnak tartották a dolgot, 
gyakran hívtak össze népgyűlést, s midőn kérdést intéztek a nép
hez, hogy volna-e valaki hajlandó életét feláldozni Spártáért 
Sperthias, Aneristos fia, és Bulis, Nikolaos fia, nemes származású 
és igen vagyonos spártai polgárok, önként ajánlkoztak leróni a 
büntetést Xerxesnek, a miért Dareios követeit a spártaiak meg
ölték. így őket a spártaiak, mint halálra szántakat, Médiába küld
ték. E férfiak bátorsága valóban bámulatra méltó, szintúgy követ- 135 
kező beszélgetésük is. Susába indulva ugyanis, Hydarneshez érkez
tek. Ez a Hydames perzsa eredetű volt és az ázsiai tengerpart 
népeinek hadvezére.115) Barátságosan fogadta őket, s az ebédnél így 
szólt hozzájok : «Lakedaimoni férfiak ! Miért irtóztok attól, hogy 
barátai legyetek a királynak ? Nézzetek csak rám és hatalmamra, 
s lássátok, miként meg tudja a király becsülni a derék embereket, 
így járnátok ti is, ha megadnátok magatokat a királynak ; mert 
derék emberek hírében álltok nála, s mindegyiteknek adna a 
király egy görög tartományt kormányzás végett.» Erre ők így 
feleltek: «Hydarnes, tanácsod egyoldalii s nem illik reánk ; mert 
csak egy népre vonatkozó tapasztalataid alapján tanácsolsz, míg a 
másik közt járatlan vagy. Te értesz a rabszolga-élethez, de a sza
badságot még nem ízlelted meg, vájjon édes-e az, vagy nem. Mert 
ha megizlelnéd, nem azt tanácsolnád, hogy dárdákkal vívjunk

7Herodotos III. köt.
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136μάχεσθαι, άλλα καί πελέκεσι.» ταδτα μέν Ύδάρνεα άμεί- 
ψαντο. ένθεδτεν δέ ώς άνέβησαν ές Σοδσα καί βασιλέι ές δψιν 
ηλθον, πρώτα μέν των δορυφόρων κελευόντων καί ανάγκην 
σφι προσφερόντων προσκυνέειν βασιλέα προσπίπτοντας, ούκ 
έ'φασαν ώθεόμενοι ύπ’ αυτών επί κεφαλήν ποιήσειν ταδτα 
ούδαμά ' ούτε γάρ σφίσι εν νόμιρ είναι άνθρωπον προσκυνέειν 
ούτε κατά ταδτα ήκειν. ώς δε άπεμαχέσαντο τούτο, δεύτερα 
σφι λέγουσι τάδε καί λόγου τοιοϋδε έχόμενα «ώ βασιλεύ 
Μήδων, επεμψαν ήμέας Λακεδαιμόνιοι αντί τών έν Σπάρτη 
άπολομένων κηρύκων ποινήν εκείνων τείσοντας», λέγουσι δέ 
αύτοΐσι ταδτα Ξέρξης υπό μεγαλοφροσόνης ούκ εφη δμοιον 
εσεσθαι Λακεδαιμονίοισι * κείνους μεν γάρ συγχέαι τά πάντων 
ανθρώπων νόμιμα άποκτείναντας κήρυκας, αυτός δέ τά έκεί- 
νοισι έπιπλήσσει ταδτα ου ποιήσειν, ουδέ άνταποκτείνας

137 εκείνους άπολύσειν Λακεδαιμονίους τής αίτίης. ουτω ή Ταλθυ- 
βίου μήνις καί ταδτα ποιησάντων Σπαρτιητέων έπαόσατο το 
παραυτίκα, καίπερ άπονοστησάντων ές Σπάρτην Σπερθίεώ τε 
καί Βούλιος. χρόνψ δέ μετέπειτα πολλψ έπηγέρθη κατά τον 
Πελοποννηαίων καί Αθηναίων πόλεμον, ώς λέγουσι Λακεδαι
μόνιοι. τοδτό μοι έν τοίσι θειότατον φαίνεται γενέσθαι. δτι 
μέν γάρ κατέσκηψε ές αγγέλους ή Ταλθυβίου μήνις ουδέ έπαύ- 
σατο πριν ή έςήλθε, το δίκαιον ουτω έ'φερε * το δέ συμπεσεΐν 
ές τούς παΐδας τών άνδρών τούτων τών άναβάντων προς βασι
λέα διά τήν μήνιν, ές Νικόλαν τε τον Βούλιος καί ές Λνήρι
στόν τον Σπερθίεώ, δς ειλε 'Αλιέας τούς έκ Τίρυνθος δλκάδι 
καταπλώσας πλήρεϊ άνδρών, δήλον ών μ,οι δτι θειον έγένετο 
το πρήγμα [έκ τής μήνιος] * οΐ [γάρ] πεμφθέν:ες υπό Λακεδαι
μονίων άγγελοι ές τήν ’Λσίην, προδοθέντες δέ υπό Σιτάλκεο» 
του Τήρεω Θρηίκων βασιλέος καί Νυμφοδώρου τοδ Πύθεω 
άνδρύς Λβδηρίτεω, ήλωσαν κατά Βισάνθην τήν έν Έλλησπόντψ, 
καί άπαχθέντες ές τήν Αττικήν άπέθανον υπό Αθηναίων, μετά 
δέ αυτών καί Αριστέας ό Αδειμάντου Κορίνθιος άνήρ. ταδτα 
μεν νυν πολλοΐσι έ'τεσι ύστερον έγένετο τοδ βασιλέος στόλου, 
έπάνειμι δέ έπί τον πρότερον λόγον.

138 Ή  δέ στρατηλασίη ή βασιλέος ούνομα μέν είχε ώς έπ’ 
Αθήνας έλαυνει, κατίετο δέ ές πάσαν τήν Ελλάδα, πυνθανό- 
μενοι δέ ταδτα προ πολλού οί Έλληνες ούκ έν όμοίφ πάντες 
έποιεδντο. ι μέν γάρ αυτών δόντες γην καί ύδωρ τψ Πέρση
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meg érte, hanem szekerczékkel is.» Ezt a feleletet adták H ydar-136 
nesnek. Midőn pedig Susába érkeztek és a király színe elé jutot
tak, a testőrök felszólították, sőt kényszeríteni akarták őket, hogy 
leborulva hódoljanak a király előtt ; de ők azt mondták, hogy 
ha a fejőket levágnák, akkor sem tennének ilyest ; mert nálunk 
nincs szokásban ember előtt leborúlni, s nem is azért jöttek. Majd 
később, midőn e szertartást visszautasították, előbbi szavaiknak 
megfelelőleg így szóltak : «Médek királya ! Minket a lakedaimoniak 
azért küldtek, hogy a Spártában megölt követekért meglakol
junk.» Erre Xerxes nagylelkűen azt mondta, hogy ő nem úgy fog 
cselekedni, mint a lakedaimoniak ; mert ezek a követek megölésé
vel megdöntötték az összes nemzetek közt érvényes jogokat, ő 
maga pedig nem fog elkövetni olyat, a mit nekik szemükre hány, 
s nem fogja az ő megöletésük által a lakedaimoniakat a bűntől 
feloldani. A spártaiak e viselkedése, habár Sperthias és Bulis 137 
visszatértek Spártába, egy időre megszüntette Talthybios harag
ját. De mint a lakedaimoniak mondják, több évre rá, a pelopon- 
nesosiak és athéniek közt kiütött háborúban újra kitört az ; s ebben 
én nyilvánvalólag az istenség kezét látom. Mert hogy Talthybios 
haragja követeket sújtott, s addig nem szűnt meg, míg czélt nem 
ért, azt az igazság kívánta ; de hogy ép azoknak a fiait súj
totta, kik a királyhoz mentek vaia, t. i. Nikolaost, a Bulis fiát, és 
Aneristost, a Sperthias fiát, ki a tirynsieknek Halieis nevű gyar
matát egy, legénységgel fölszerelt hajóval elfoglalta : ez a dolog 
világosan bizonyítja, hogy a harag volt az oka. Őket ugyanis a 
lakedaimoniak Ázsiába küldték követekül, de Sitalkes thrákiai 
királynak, Tereus fiának és Nymphodorosnak, Pytheas fiának áru
lása következtében Bisanthe hellespontosi város mellett elfogattak, 
majd Attikába hurczoltatván, az athéniek által megölettek, velők 
együtt a korinthosi Aristeas, Adeimantos fia. Ez a dolog azonban 
a király hadjárata után sok évvel később történt, s én visszatérek 
történetem régi fonalára.116)

A király hadmenetének az volt ugyàn a czíme, hogy Athént 138 
támadja meg, tényleg azonban egész Görögországot fenyegette ; s 
habár ezt jóval előbb tudták a görögök, még sem voltak mindnyá
jan egy nézeten. Némelyek ugyanis földet és vizet adván a király-
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εί'/ον θάρσος ώς οδδέν πεισόμενοι άχαρι προς τού βαρβάρου* 
οΐ δέ od δόντες έν δείματι μεγάλη) κατέστασαν, ατε ούτε νεών 
έουσέων έν τη Έλλάδι αριθμόν αξιόμαχων δέκεσθαι τον έπιόντα, 
ούτε βουλομένων τών πολλών άντάπτεσθαι τού πολέμοο, μηδιζόντων

130 δέ προθόμως. ένθαύτα άναγκαίγ) έξέργομαι γνώμην άποδέζασθαι 
επίφθονον μέν προς τών πλεόνων ανθρώπων, όμως δέ τη γέ μοι φαί
νεται είναι αληθές οδκ έπισχήσω. εί Αθηναίοι καταρρωδήσαντες 
τον έπιόντα κίνδονον έξέλιπον τήν σφετέρην, η καί μή έκλιπόντες 
αλλά μείναντες έδοσαν σφέας αυτούς Ξέρςη, κατά [γε] τήν θά
λασσαν οδδαμοί αν έπειρώντο άντιοόμενοι βασιλέι. εί τοίνον 
κατά τήν θάλασσαν μηδείς ήντιού co Ξέρζη, κατά γε αν τήν ήπει
ρον τοιάδε έγίνετο * εί καί πολλοί τειχέων κιθώνες ήσαν έληλαμένοι 
διά τοο Ισθμού Πελοποννησίοισι, προδοθέντες αν Λακεδαιμόνιοι 
υπό τών σομμάχων οδκ εκόντων άλλ’ όπ’ άναγκαίης, κατά 
πόλις άλισκομένων οπό τοο ναυτικού στρατού τού βαρβάροο, 
έμοονώθησαν, μοονωθέντες δε αν καί άποδεςάμενοι έργα με
γάλα άπέθανον γενναίως. ή ταύτα αν έπαθον, ή προ τού όρώντες 
αν καί τούς άλλους Έλληνας μηδίζοντας δμολογίη αν έχρήσαντο 
προς Ξέρξην. καί οοτω αν έπ’ άμφότερα ή Ελλάς έγίνετο όπό 
Πέρσησι. τήν γάρ ώφελίην τήν τών τειχέων τών διά τού Ισθμού 
έληλαμένων οδ δύναμαι πυθέσθαι ήτις αν ήν, βασιλέος έπικρατέοντος 
τής θαλάσσης, νύν δέ Αθηναίους αν τις λέγων σωτήρας γενέσθαι 
τής Ελλάδος οδκ αν άμαρτάνοι το αληθές, ουτοι γάρ έπί όκότερα 
τών πρηγμάτων έτράποντο, ταύτα ρέψειν έμελλε * έλόμενοι δέ τήν 
Ελλάδα περιείναι έλεοθέρην, οοτω το Ελληνικόν παν το λοιπόν, 
όσον μή έμήδισε, αδτοί οδτοι ήσαν οί έπεγείραντες καί βασιλέα 
μετά γε θεούς άνωσάμενοι. οδδέ σφέας χρηστήρια φοβερά έλθόντα 
έκ Δελφών καί ές δεΐμα βαλόντα έπεισε έκλιπεΐν τήν Ελλάδα, άλλά 
καταμείναντες άνέσχοντο τον έπιόντα έπί τήν χώρην δέξασθαι.

1̂ )| Πέμψαντες γάρ οί Λθηναιοι ές Δελφούς θεοπρόποος χρη- 
στηριάζεσθαι ήσαν έτοιμοι" καί σφι ποιήσασι περί το ίρόν τά 
νομιζόμενα, ώς ές το μέγαρον έσελθόντες ιζοντο, χρά ή Ποθίη, 
τη οδνομα ήν Λριστονίκη, τάδε.
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nak, erősen bíztak benne,hogy semmiféle bántódást sem fognak szen
vedni a barbártól ; másokat pedig, a kik nem adtak, nagy félelem 
szállta meg ; mert sem elegendő számú hajó nem volt Görögország
ban, melyekkel az ellenséget bevárhatták volna, sem pedig a nép 
zöme nem volt hajlandó háborúba menni, sőt erős méd érzületet 
mutatott. S itt kénytelen vagyok kimondani meggyőződésemet, 139 
bár nem fog tetszeni a többségnek ; de minthogy igaznak látszik, 
nem tartózkodom.117) Ha az athéniek, megrémülve a fenyegető ve
szedelemtől, elhagyták volna hazájukat, vagy ha nem hagyták 
volna oda, hanem ott maradva, meghódoltak volna Xerxesnek : 
senki sem kísérelte volna meg, hogy a tengeren síkra szálljon a ki
rály ellen ; ha pedig senki sem várta volna tengeri haddal Xerxest, 
akkor a szárazon a következő történt volna. Bármennyi védő
bástyát építhettek volna a peloponnesosiak az Isthmoson, a lake- 
daimoniak a szövetségesektől, ha nem is önként, de kénytelenség- 
ből cserbehagyva, — a mennyiben a barbárnak hajóhada a váro
sokat egymás után elfoglalta volna, — magukra maradtak volna,
8 egyedül állva, bátor küzdelem után nemes halállal vesztek 
volna el. Vagy így jártak volna el, vagy pedig látva, hogy a többi 
görög államok a médek részére állnak, szerződésre léptek volna 
Xerxessel. így tehát akármelyik módon, de Görögország perzsa 
fönhatóság alá került volna. Mert hogy mi haszna lett volna az 
Isthmoson emelt bástyáknak, ha a király ura a tengernek, nem 
bírtam megtudni. Ha tehát azt mondja valaki, hogy Görögorszá
got az athéniek mentették meg, nem téveszti el az igazságot. Mert 
akármibe fogtak, siker követte tettüket ; s minthogy elhatározták, 
hogy Görögország szabad országnak maradjon fönn : ők voltak 
azok, kik a többi görög törzseket, a mennyiben nem voltak méd 
érzületűek, mind fölrázták, s az istenek után ők kergették el a 
királyt. Sőt a Delphoiből jövő s keblükben félelmet keltő rémes 
jóslatok sem bírhatták rá őket, hogy Görögországot odahagyják ; ha
nem bátorságuk volt kitartani, s az ellenséget hazájukban bevárni.

Az athéniek ugyanis követeket küldöttek Delphoiba, és ké- 140 
szék voltak jóslatot kérni ; midőn pedig azok a szentélyben a szo
kásos áldozatot bemutatták, s a szent kamrába lépve, leültek, a 
Pythia, kinek Aristonike volt a neve, ezt a jóslatot adta :
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ώ μελεοι, τί κά^ησθε; λιπών φύγ* ές έσχατα γαίης 
δώαατα κα'ι πόλιος τοοχοειδέος άκρα κάοηνα. 
ούτε γάρ ή κεφαλή μένει εμπεδον ούτε το σώμα, 
ούτε πόδες νέατοι ούτ’ ών χέρες, ούτε τι μέσση; 
λείπεται, άλλ άζηλα πέλει* κατά γάο μιν ερειπει 
πυρ τε κα'ι όξυς νΑοης, Συριηγενές δρμα διώκων. 
πολλά δε κάλλ’ άπολεΐ πυργώματα κού το σον οϊον, 
πολλούς δ’ ά&ανάτων νηους μαλεοώ πυρ'ι δώσει, 
οϊ που νυν ίδρώτι γούμενοι εστήκασι, 
δείματι παλλόμενοι, κατά δ’ άκοοτάτοις δρδφοισι 
αίμα μέλαν κέχυται, προϊδον κατότητος άνάγκας. 
αλλ’ ί'τον έξ. άδύτοιο, κακοίς δ’ επικίδνατε θυμόν.

141 ταύτα άκούσαντες οί τών Αθηναίων θεοπρόποι συμφορή τη 
μεγίστη έχρεωντο. προβάλλουσι δέ σφέας αυτούς υπό τού κακού 
τού κε/ρησμένου Τιμών ό Άνδροβούλου, τών Δελφών ανήρ δόκι
μος δμοια τφ μάλιστα, συνεβούλευε σφι ίκετηρίην λαβοΰσι δεύ
τερα αύτις έλθόντας χράσθ-αι τφ χρηστηρίφ ώς ίκέτας. πειθο- 
μένοισι δέ ταύτα τοισι Άθηναίοισι καί λέγουσι «ώναξ, χρήσον 
ήμΐν άμεινόν τι περί τής πατρίδος, αίδεσθείς τάς ίκετηρίας 
τάσδε τάς τοι ήκομεν φέροντες, ή ου τοι άπιμεν έκ τού άδυτου, 
αλλ’ αυτού τήδε μένομεν έ'στ’ αν καί τελευτήσωμεν», ταύτα δέ 
λέγουσι ή πρόμαντις χρα δεύτερα τάδε.

Ου δυ'ναται Παλλάς Λί’ ’ΟΧυ’μπιον Ιξιλάσασθαι 
*.+ · λισσομένη πολλοΐσι λόγοις κα'ι μήτιδι πυκνή, 

σο'ι δε τόδ’ αδτις έπος ερέω αοάμαντι πελάσσας. 
τών άλλων γάρ άλισκομένων οσα Κέκροπος ουρος 
εντός έχει κευθμών τε Κιθαιρώνος ζαθέοιο, 
τείχος Τριτογενεί ξυλινον διδοΐ εύρύοπα Ζευς 
μούνον απόρρητον τελέθειν, το σε τέκνα τ’ ονήσει. 
μηδ'ε συ γ’ Ιπποσύνην τε μένειν κα'ι πεζόν ιόντα 
πολλδν απ’ ηπείρου στρατόν ήσυχος, αλλ’ υποχωρεί ν 
νώτον έπιστοέψας * ετι τοί ποτέ κάντίος εσση. 
ώ θείη -αλαμίς, άπολέΐς δε συ τέκνα γυναικών 
ή που σκιδναμένης Λημήτερος ή συνιούσης.

J4.Q ταύτά σφι ήπιώτερα γάρ τών προτέροιν καί ήν καί έδόκεε 
είναι, συγγραψάμενοι άπαλλάσσοντο ές τάς Δ,θήνας. ώς δέ 
άπελθόντες οί θεοπρόποι άπήγγελλον ες τον δήμον, γνώμαι
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Oh nyomorult, minek ülsz itt ?' Fuss tova, messze világba,
Hagyd oda otthonodat, sose lásd a hazád magas ormát.
Nem marad épen a fej, szintúgy elpusztul a teste,
Lába se, törzse se lesz, keze sem teszi majd akaratját.
Végzete szánandó, mert vészes tűz fölemészti;
Tönkre tipoija Ares szekerén, mit Syria gyártott.118)
Sok más bástya ledől, a tiéden kűl, erejétől ;
Ádáz tűzfáklyák elemésztik templomainkat;
Isteneink remegő testét ellepte verejték,
Orczájuk halvány. Am nézd csak, hogy feketéllik 
Ott a tetőn csepegő vér : balsorsod jele, sajnos !
Menj ki a szentélyből, búsan gyászolva csapásod.

Az athéni követek e szavakra mélyen elszomorodtak; mivel pedig 1Ί1 
a rossz jóslat következtében ők maguk is lemondtak a reményről, 
Timon, Indrobulos fia, egyike a legtiszteltebb férfiaknak Delphoi- 
ban, azt a tanácsot adta nekik, hogy könyörgők módjára olaj- 
ággal a kezükben járuljanak az isten elé és kérjenek újra jóslatot.
Az athéniek követték tanácsát, s így szóltak: «Ob urunk, becsüld 
meg ezen olajágakat, melyekkel eléd járulunk, s adj kedvezőbb 
jóslatot hazánkról ; különben nem távozunk a szent kamrából, s 
halálunk órájáig itt maradunk». A jósnő e szavakra másodízben 
ezt a jóslatot adta :

Hasztalanul könyörög Pallas apjának a mennyben,
Sem szava, sem csele nem képes kérlelni haragját.
Ámde figyelj, mondok neked ismét jóslatigéket :
Majd ha az ellenség Kekrops várát lesodorta,
És a Kithaironnak völgyét katonák kirabolták : lle)
Tritogeneiának majd ád Zeus gyönge fabástyát ;
Gyermekidet s téged egyedül csak ez szabadít meg.
Ellenség lovas és gyalogos csapatát te ne várd be 
Békében, se szilárd talajon. Vond félre a néped,
Fusson a lábad ! Lesz még ő majd szembe tevéled.
Oh te dicső Salamis! A nők fiait te ölöd meg 
Búzavetés idején, vagy tán aratás idejében.

Ez a jóslat enyhébbnek tűnt föl nekik az előbbinél, a minthogy 142 
úgy is volt ; följegyezték tehát és eltávoztak Athénbe. Midőn a 
követek megérkeztek s a jóslatot a népnek kihirdették, sok min-
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καί άλλα', πολλάί γίνονται διζημένων το μαντήιον καί αΐδε 
συνεστηκυίαι μάλιστα ' 'των πρεσβυτέρων έ'λεγον μετεςέτεροι 
δοκέειν σφίσι τον θεόν τήν άκρόπολιν χρήσαι περιέσεσθαι. ή 
γάρ άκρόπολις το πάλαι των Αθηναίων ρηχφ έπέφρακτο. οι μέν 
δή [κατά τον φραγμόν] συνεβάλλοντο τούτο το έόλινον τείχος 
είναι, ο'ί δ’ αο έ'λεγον τάς νέας σημαίνειν τον θεόν, καί ταύ- 
τας παραρτέεσθαι έκέλευον τα άλλα άπέντας. τούς ών δή τάς 
νέας λέγοντας είναι το ξυλινον τείχος έσφαλλε έ'πεα δύο τά 
τελευταία ρηθέντα υπό τής Πυθίης,

tő ^είη Σαλαμΐς, άπολείς 8έ σύ τε/.να γυνκιχων
ή που σκιδναμ^νης Ληαϊ(τερος ή συνιουσης.

κατά ταυτα τα επεα συνεχέοντο αί γνώμ,αι των φαμένων τάς 
νέας το ξόλινον τείχος είναι' οι γάρ χρησμολόγοι ταότη ταΰτα 
έλάμβανον, ώς άμφί Σαλαμίνα δει σφεας έσσωθήναι ναυμαχίην

143 παρασκευασαμένους. ήν δέ των τις Αθηναίων άνήρ ές πρώτους 
νεωστί παριών, τφ ουνομα μέν ήν Θεμιστοκλέης, παίς δέ 
Νεοκλέος έκαλέετο. ουτος ώνήρ ούκ έ'φη παν όρθώς τούς 
χρησμολόγους συμβάλλεσθαι, λέγων τοιάδε · εί ές Αθηναί
ους είχε το έπος είρημένον έόντως, ούκ αν ουτω μιν δοκέειν 
ήπίως χρησθήναι, άλλα ώδε «ώ σχετλίη Σαλαμίς» αντί του 
«ώ θείη Σαλαμίς», εί πέρ γε έ'μελλον οί οίκήτορες άμφ’ αυτή 
τελευτήσειν * άλλά γάρ ές τούς πολεμίους τφ θεω είρήσθαι το 
χρηστήριον συλλαμβάνοντι κατά το όρθόν, άλλ’ ουκ ές Αθη
ναίους. παρασκευάζεσθαι ών αυτούς ώς ναυμαχήσοντας συνε- 
βοόλευε, ώς τούτου έόντος τού ξυλίνου τείχεος. ταότη Θεμιστο- 
κλέος άποφαινομένου Αθηναίοι ταύτα σφίσι εγνωσαν αίρετώ- 
τερα είναι μάλλον ή τά των χρησμολόγων, οϊ ούκ Ιων ναυμαχίην 
άρτέεσθαι, το δέ σόμπαν είπείν ουδέ χείρας άνταείρεσθαι, άλλα

144 έκλιπόντας χώρην τήν [Αττικήν άλλην τινά οίκίζειν. ετέρη τε 
Θεμιστοκλέι γνώμη εμπροσθε ταύτης ές καιρόν ήρίστευσε, 
ο'τε Άθηναίοισι γενομένων χρημάτων μεγάλων έν τφ κοινφ, τά 
έκ των μετάλλων σφι προσήλθε των άπύ Λαυρείου, έ'μελλον 
λάςεσθαι δρχηδόν έκαστος δέκα δραχμάς. τότε Θεμιστοκλέης 
άνέγνωσε Αθηναίους τής διαιρέσιος ταύτης παυσαμένους νέας 
τούτων των χρημάτων ποιήσασθαι διηκοσίας ές τύν πόλε
μον, τον προς Αίγινήτας λέγων. ουτος γάρ δ πόλεμος συστάς
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denféle magyarázattal igyekeztek az emberek a jóslat értelmét 
kifürkészni, különösen azonban kettő állott egymással szemben.
Az öregek közül néhányan úgy vélekedtek, hogy az isten jóslata 
szerint a várhegy fog fönmaradni, mert az athéni várfalat hajdan 
pillérekkel erősítették meg ; azt hitték tehát, hogy a fabástya erre 
a kerítésre czéloz. Mások viszont azt állították, hogy az isten a 
hajókat jelöli vele ; s minden mást mellőzve, ezeknek a felszerelé
sére buzdították a népet. Ámde azokat, kik szerint a fabástya 
hajókat jelölt, megzavarta a Pythia jóslatának két utolsó verse :

Oh te dicső Salamis ! A nők fiait te ölöd meg
Búzavetés idején, vagy tán aratás idejében.

Ezeken a szavakon akadtak föl azok, kiknek magyarázata szerint 
a fabástya hajókra vonatkozik. Mert a jóslatfejtők úgy értelmez
ték e szavakat, hogy ha tengeri csatára készülnek, Salamisnál ve
reséget kell szenvedniük. Élt ekkor Athénben egy ember, ki csak 143 
nemrég küzdötte föl magát az elsők közé, névszerint Themis- 
tokles, Neokles fia.120) Ez a férfiú azt állította, hogy a jóslat
fejtők nem egész helyesen értelmezik a jóslatot, s így érvelt : ha a 
kérdéses verssor tényleg az athéniekre vonatkoznék, akkor nem 
hangzott volna oly kegyesen a jóslat, hogy «óh te dicső Salamis», 
hanem «óh te szerencsétlen Salamis», ha ugyan a lakósoknak kel
lene körülötte halált szenvedniük. Ámde ha helyesen értelmezik a 
jóslatot, akkor az isten az ellenségre mondta ama szavakat, s nem 
az athéniekre. Tanácsolta tehát, készülődjenek tengeri csatára, 
mert erre czéloz a fabástya. Themistokles e magyarázatát elfogad
hatóbbnak tartották az athéniek, mint a jóslatfejtőkét, kik til
takoztak a tengeri csata készületei ellen, mert mindaz, a mit az 
athéniek tehetnek, csak az, hogy nem fognak fegyvert, hanem 
Attikát odahagyva, valamely más földön telepednek le.121) Volt T he-144 
mistoklesnek egy másik régibb indítványa is, mely talpraesett vol
tával vált ki. Midőn az athénieknek kincstárukban sok pénz gyűlt 
össze, mely a laureioni bányákból folyt be, fejenként tiz drachmát 
akartak szétosztani a polgárok között. Ekkor Themistokles rá
beszélte őket, hogy álljanak el a pénzosztástól, s építsenek a pén
zen kétszáz hajót az aiginaiak ellen.122) S valóban ez a készülődő
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έσωσε ές το τότε τήν Ελλάδα, άναγκάσας θαλασσίους γενέσθαι 
Αθηναίους, αι 3ε ές το μέν έποιήθησαν, ουκ έχρήσθησαν, ές 
δέον δέ ουτω τη Έλλάδι έγένοντο. αυταί τε δή αί νέες τοίσι 
Αθηναίοισι προποιηθείσαι ύπήρχον, έτέρας τε έδεε προσναυ- 
πηγέεσθαι. έδοζέ τέ αψι μετά το χρηστήριον βουλευομένοισι 
έπ ιόντα επί τήν Ελλάδα τον βάρβαρον δέκεσθαι τη σι νηυσί 
πανδημί, τφ θε(]> πειθομένους, άμα Ελλήνων τοίσι βουλομένοισι.

145 Τα μέν δή χρηστήρια ταδτα το tat Αθηναίοισι έγεγόνεε. 
συλλεγομένων δέ ες τώυτό τών περί τήν Ελλάδα Ελλήνων 
[των] τα άμείνω φρονεόντων καί διδόντων atptat λόγον καί 
πίστιν, ένθαδτα έδόκεε βουλευομένοισι αότοϊσι πρώτον μέν χρη
μάτων πάντων καταλλάσσεσθαι τάς τε έχθρας καί τούς κατ' 
άλλήλους έόντας πολέμους · ήσαν δέ προς τινάς καί άλλους 
έγκεχρημένοι, ό δέ ών μέγιστος Αθηναίοισί τε καί Αίγινήτησι. 
μετά δέ πυνθανόμενοι Ξέρξην σύν τφ στρατψ είναι εν Σάρδισι, 
έβουλεύσαντο κατασκόπους πέμπειν ές τήν Ασίην τών βασιλέος 
πρηγμάτων, ές Αργος τε αγγέλους δμαιχμίην συνθησομένους προς 
τον Πέρσην, καί ές Σικελίην άλλους πέμπειν παρά Γέλωνα τον 
Δεινομένεος ές τε Κέρκυραν κελεόσοντας βοηθέειν τη Έλλάδι, 
καί ές Κρήτην άλλους, φροντίσαντες εϊ κως Ιν τε γένοιτο το 
Ελληνικόν καί εί συγκυψαντες τώυτό πρήσσοιεν πάντες, ώς δει
νών έπιόντων ομοίως πασι Ελλησι. τα δέ Γέλωνος πρήγματα 
μεγάλα έλέγετο είναι, ούδαμών Ελληνικών τών ου πολλόν μέζω.

146 &  δέ ταδτά σφι έδοςε, καταλυσάμενοι τάς έχθρας πρώτα 
μέν κατασκόπους πέμπουσι ές τήν Ασίην άνδρας τρεις, οι δέ 
άπικόμενοί τε ές Σάρδις καί καταμαθόντες τήν βασιλέος στρα- 
τιήν, ώς έπάιστοι έγένοντο, βασανισθέντες υπό τών στρατη
γών τοδ πεζοδ στρατοδ άπήγοντο ώς άπολεόμενοι. καί τοΐσι 
μέν κατεκέκριτο θάνατος, Ξέρξης δέ ώς έπύθετο ταδτα, μεμ- 
φθείς τών στρατηγών τήν γνώμην πέμπει τών τινας δορυφό
ρων, έντειλάμενος, ήν καταλάβωσι τούς κατασκόπους ζών- 
τας, άγειν παρ’ έωυτόν. ώς δέ έτι περιεόντας αυτούς κατέλα- 
βον καί ήγον ές δψ ιν τήν βασιλέος, το ένθεδτεν πυθόμενος έπ' 
οίσι ήλθον, έκέλευε σφέας τούς δορυφόρους περιάγοντας 
έπιδείκνυσθαι πάντα τε τον πεζόν στρατόν καί τήν ίππον,
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háború mentette most meg Görögországot ; mert Athént arra 
kényszerítette, hogy tengeri hatalommá váljék. A hajókat ugyan 
nem arra a czélra használták, a mire építették ; de így váltak 
javára Görögországnak. Ezek a régebben épült hajók voltak 
Athén birtokában ; de másokat is kellett hozzájuk csinálni. A jós
lat-adás után tartott gyűléseikben azt is elhatározták, hogy isten
ben bízva, a barbárnak támadását az egész néppel fogják fogadni 
hajóikon, azon görög törzsekkel egyetemben, melyek önként csat
lakoznak hozzájuk.

Az athéniek tehát ezeket a jóslatokat kapták. A görög tör- 145 
zsek, melyek közös ügyüket jobb indulattal magukévá tették, 
összegyűltek, szavukat és becsületüket lekötötték egymásnak, s 
elhatározták, hogy első sorban egymás közt szüntetik meg az 
ellenségeskedést és háborúkat. Mert többen viseltek egymás ellen 
hadat, a legjelentékenyebbet bizonyára az athéniek az aiginaiak- 
kal.m ) Ezután tudomásukra jutván, hogy Xerxes seregével együtt 
Sardisban táboroz, elhatározták, hogy kémeket küldenek Ázsiába 
a király hatalmának kifürkészése végett, szintúgy követeket Ar
góéba, hogy szövetséget kössenek a perzsák ellen, másokat Sici- 
liába Gelonhoz, Deinomenes fiához, és Kerkyrába, hogy Görög
ország támogatására szólítsák fel, másokat ismét Krétába. Mert az 
volt a tervük, hogy lehetőleg egyesítik a görög törzseket, s mind
nyájan összetartva közösen járnak el, mivel különbség nélkül az 
egész görögségot fenyegette a támadás. Gelonnak pedig hir szerint 
nagy volt a hatalma, nagyobb, mint bármely görög törzsé.

E határozatuk után először az ellenségeskedéseket szüntették 146 
meg, majd pedig három kémet küldöttek Ázsiába. Ezek Sardisba 
érkezvén, a királynak hadseregét megvizsgálták ; de kilétük 
kitudódott, s a gyalog hadseregnek vezérei kihallgatták és halálra 
ítéltek őket. Vesztük már el volt határozva ; de midőn Xerxes 
hírét vette a dolognak, a hadvezérek ítéletét megrótta, s néhány 
testőrit azzal a parancscsal küldte el, hogy ha a kémeket még 
életben találják, vezessék hozzá. Midőn pedig még elevenen kapa- 
ríthatták őket kézre, s a király elé vezették, ez megtudakolta tőlük, 
hogy kiktől jöttek, s megparancsolta a testőröknek, hogy vezes
sék őket körül és mutassák meg nekik az egész gyalog és lovas
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έπεάν δε ταύτα θηεύμενοι έ'ωσι πλήρεες, άποπέμπειν ές τήν αν 
αυτοί έθέλωσι χώρην άσινέας. έπιλέγων δε τον λόγον τόνδε 
ταύτα ένετέλλετο, ώς εί μέν άπώλοντο οί κατάσκοποι, ούτ’ 
αν τα έωυτού πρήγματα προεπόΐ3·οντο οί ""Έλληνες έόντα λό
γου μέζω, οδτ’ αν τι τούς πολεμίους μέγα έσίναντο, άνδρας 
τρεις άπολέσαντες * νοστησάντων δε τούτων ές τήν Ελλάδα 
δοκέειν έφη άκοόσαντας τούς "Ελληνας τα έωοτού πρήγματα προ 
τού στόλου τού γινομένου παραδώσειν σφέας τήν Ιδίην έλευθερίην, 
καί ουτω ουδέ δεήσειν έπ’ αυτούς στρατηλατέοντας πρήγματα 
εχειν. οικε δέ αυτού αυτή ή γνώμη τήδε άλλη, έών γάρ έν 
Άβόδψ ό Ξέρξης είδε πλοία έκ του Πόντου σιταγωγά διεκ- 
πλώοντα τον Ελλήσποντον, Ις τε Αίγιναν καί Πελοπόννη
σον κομιζόμενα. οί μέν δή πάρεδροι αυτού ώς έπύθοντο πολέ
μια είναι τα πλοία, έτοιμοι ήσαν αίρέειν αυτά, έσβλέποντες ές 
τον βασιλέα όκότε παραγγελέει. ό δέ Ξέρξης ειρετο αυτούς δκη 
πλέοιεν ο? δέ είπαν «ές τούς πολεμίους, ώ δέσποτα, σίτον 
άγοντες», δ δέ υπολαβών ε'φη «ούκών καί ημείς έκεΐ πλέομεν 
ένθα περ ουτοι, τύΐσί τε άλλοισι έξηρτυμένοι καί σίτφ; τί δήτα 
άδικέουσι ουτοι ήμΐν σιτία παρακομίζοντες ;»

Οί μέν νυν κατάσκοποι ουτω θεησάμενοί τε καί άπο- 
πεμφθέντες ένόστησαν ές τήν Εύρώπην, οί δέ συνωμόται Ελλή
νων έπί τψ Πέρση μετά τήν άπόπεμψιν των κατασκόπων δεύτερα 
επεμπον ές Αργος άγγέλους. Αργεΐοι δέ λέγουσι τα κατ’ έωυ- 
τούς γενέσθαι ώδε. πυθέσθαι γάρ αυτίκα κατ’ άρχάς τά έκ τού 
βαρβάρου έγειρόμενα έπί τήν Ελλάδα, πυθόμενοι δέ, καί μα- 
θόντες ώς σφέας οί Έλληνες πειρήσονται παραλαμβάνοντες έπί 
τον Πέρσην, πέμψαι θεοπρόπους ές Δελφούς τον θεόν έπειρη- 
σομένους ώς σφι μέλλει άριστον ποιέουσι γενέσθαι · νεωστί γάρ 
σφέων τεθνάναι έξαχισκιλίους υπό Λακεδαιμονίων καί Κλεο- 
μένεος τού Αναξανδρίδεω * τών δή είνεκα πέμπειν. τήν δέ
Πυθ-ίην έπειριοτώσι αυτοΐσι άνελεΐν τάδε.

έχ^ρε περικτιόνεσσι, φίλ’ ά,Ξτανάτοισι ^εοΐσιν, 
εϊσω τον ποοβόλαιον ε/ων πεφυλαγμ,ένος ήσο 
και κεφαλήν πεφυλαξο * κάρη δ'ε τδ σώμα σαώσει.

ταύτα μέν . τήν I ΙυίΚην χρήσαι πρότερον · μετά δέ ώς
έλθείν τούς άγγέλους ές δή το Αργος, έπελθεΐν έπί το
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hadsereget ; ha pedig kedvükre megtekintették, bocsássák el bán- 
tatlanul, a hová kívánkoznak. Xerxes e parancsát következőkép 147 
okolta meg : ha a kémeket megölik, sem a görögöknek nem lesz 
előleges tudomásuk hatalmáról, mely pedig nagyobb, mint gon
dolnák, sem három ember megölésével az ellenségben nagy kárt 
nem tennének; ha pedig a kémek hazajutnak, reméli, hogy a 
görögök tudomást szerezvén seregének nagyságáról, még a meg
indítandó hadjárat előtt leteszik kezébe szabadságukat, s így 
nem lesz szükség hadseregének ellenük vonulni. Xerxesnek ezen 
okoskodásához hasonlított egy másik is. Midőn ugyanis Abydos- 
ban volt, teherhajókat látott a Pontosból124) a Hellespontoson át 
végig evezni, melyek gabonát szállítottak Aiginába és Peloponne- 
sosba. Kísérete megtudván, hogy azok ellenséges hajók, el akar
ták fogni, s rá néztek a királyra, mikor ad jelt. Xerxes kér
dezte tőlük, hogy hová mennek a hajók. «Oh urunk, felelék, 
a te ellenségeidnek szállítják a gabonát!» — «Hát nem hajózunk-e 
mi is oda, — mondá ő orré — a hova e hajósok, gabonával és 
minden egyébbel ellátva ? Mi bűnt követnek el ezek, ha számunkra 
gabonát szállítanak ? »

A kémek tehát mindent megtekintettek, és elbocsátva vissza-148 1 
tértek Európába. A görögök pedig, kik a perzsa ellen szövetkeztek 
volt, a kémek elküldése után nemsokára Argosba menesztették 
követeiket. Az argosiak már most eljárásukra vonatkozólag követ
kezőkép adják elő a dolgot. Ok mindjárt kezdetben értesültek a 
barbárnak Görögország ellen tervezett támadásáról ; mivel pedig 
tudták, hogy a görögök őket is csatlakozásra fogják szólítani a 
perzsák ellen, jóslatkérőket küldtek Delphoiba, hogy kérdezzék 
meg az istent, miféle viselkedés lesz részükről a legczélszerűbb.
Nem rég ugyanis hatezer emberük esett el a lakedaimoniak és Kleo- 
menes, Anaxandrides fia ellen.125) A Pythia pedig kérdésükre így 
felelt :

Gyűlöl a szomszédod, kedveltje az égi lakóknak !
Vond befelé dárdád, s őrizd türelemmel a házad ;
Őrizd csak fejedet, majd főd megvédi a tested.

Szavaik szerint ezt a jóslatot adta nekik a Pythia, mielőtt a köve
tek Argosba jöttek volna. Midőn megérkeztek, bevezették őket a
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βουλευτήριον καί λέγειν τα εντεταλμένα, τούς δέ προς τα λεγάμενα 
υποκρίνασθαι ώς έτοιμοι είσί Άργεΐοι ποιέειν ταύτα, τριήκοντα 
έτεα ειρήνην σπεισάμενοι Λακεδαιμονίοισι καί ήγεόμενοι κατά το 
ήμισυ πάσης τής συμμαχίης * καίτοι κατά γε το δίκαιον γίνεσθαι 
τήν [πάσαν] ήγεμονίην έωοτών * άλλ’ όμως σφίσι άποχράν κατά το 
ήμισο ήγεομένοισι. ταύτα μ,έν λέγοοσι τήν βουλήν υποκρίνασθαι, 
καίπερ άπαγορεύοντός σφι του χρηστηρίου μή ποιέεσθαι τήν προς 
τους "Ελληνας συμμαχίην * σπουδήν δε έχειν σπονδάς γενέσθαι 
τριηκοντοέτιδας [καίπερ] το χρηστήριον φοβεόμενοι, ΐνα δή σφι οί 
παίδες άνδρωθέωσι έν τοότοισι τοΐσι ετεσι · μή δε σπονδέων έουσέων 
έπιλέγεσθαι, ήν αρα σφέας καταλάβη προς τώ γεγονότι κακφ άλλο 
πταίσμα προς τον Πέρσην, μή το λοιπόν έωσι Λακεδαιμονίων υπή
κοοι. τών δέ αγγέλων τούς άπό τής Σπάρτης προς τά ρηθέντα έκ 
τής βουλής άμείψασθαι τοίσιδε * περί μεν σπονδέων άνοίσειν ές 
τους πλεύνας,'περί δε ήγεμονίης αυτοίσι έντετάλθαι υποκρίνασθαι, 
καί δή λέγειν, σφίσι μεν είναι δυο βασιλέας, Άργείοισι δε iva · 
οΰκων δυνατόν είναι τών έκ Σπάρτης ουδέτερον παΰσαι τής ήγε
μονίης, μετά δε δύο τών σφετέρων ομόψηφον τον Αργείον είναι 
κωλόειν ουδέν. ουτω δή οί Άργειοι φασί ούκ άνασχέσθαι τών 
Σπαρτιητέων τήν πλεονεξίην, άλλ’ έλέσθαι μάλλον υπό τών 
βαρβάρων άρχεσθαι ή τι υπεΐςαι Λακεδαιμονίοισι, προειπεΐν τε 
τοΐσι άγγέλοισι προ δύντος ήλιου άπαλλάσσεσθαι έκ τής Λργείων 
χώρης, εί δέ μή, περιέψεσθαι ώς πολεμίους.

Αύταί μέν Λγρεΐοι τοσαυτα τούτων πέρι λέγουσι * έ'στι δέ άλ
λος λόγος λεγόμενος άνά τήν Ελλάδα, ώς Ξέρξης επεμψε κήρυκα 
ές Άργος πρότερον ή περ όρμήσαι στρατεύεσθαι έπί τήν Ελλάδα- 
έλθόντα δέ τούτον [λέγεται] είπεϊν «άνδρες Αργείοι, βασιλεύς 
Ξέρξης τάδε ύμίν λέγει, ήμεΐς νομίζομεν Πέρσην είναι άπ’ ού 
ήμείς γενόναμεν, παίδα Περσέος τού Δανάης, γεγονότα έκ τής 
Κηφέος θυγατρός Άνδρομέδης. ουτω αν ών εΐημεν υμέτεροι 
απόγονοι, ούτε ών ήμέας οίκος έπί τούς ήμετέρους προγόνους στρα
τεύεσθαι, ούτε ύμέας άλλοισι τιμωρέοντας ήμΐν άντιςόους γί· 
νεσθαι, άλλα παρ’ υμίν αυτοίσι ήσυχίην έχοντας κατήσθαι. ήν 
γάρ έμοί γένηται κατά νόον, ούδαμούς μέζονας ύμέων ά£ω. » 

ζ αύτα άκούσαντας Άργείους λέγεται πρήγμα ποιήσααθαι, και



tanácsházba, s ott előadták megbízásukat. Az argosiak pedig azt 
felelték nekik, hogy ők szívesen megteszik a dolgot, ha a lake- 
daimoniak harmincz évi fegyverszünetet kötnek velük, s a szövet
ség vezetésében a fele részt nekik juttatják ; bár jog szerint a tel
jes vezérszerep illetné meg őket, mindazonáltal megelégszenek a 
vezetés felével is.120) Ez volt állításuk szerint a tanács felelete, habár 149 
a jóslat megtiltotta, hogy szövetséget kössenek a görögökkel. Bár
mennyire féltek is azonban a jóslattól, nagyon szerettek volna 
harmincz évi fegyverszünetet kapni, hogy ezen idő alatt gyerme
keik megférfiasodjanak. Meggondolták ugyanis, hogy ha nem lesz 
fegyverszünet, s előbbi vereségüket egy másik, a perzsák által 
mérendő csapás fogja tetézni, jövőben a lakedaimoniaknak lesz
nek alattvalóik. A tanács e föltételeire a követség spártai tagjai 
következőkép válaszoltak : a fegyverszünet ügyét a nép elé fogják 
terjeszteni; a vezérszerepre vonatkozólag azonban már kaptak 
megbízást, s erre azt felelik, hogy nekik két királyuk van, az argo- 
siaknak pedig egy ; lehetetlen tehát a két spártai király közül az 
egyiket a vezérlettől megfosztani ; azonban nincs semmi kifogásuk 
az ellen, hogy az argosinak egyenértékű szavazata legyen velük.
Az argosiak már most azt mondják, hogy nem tűrhették volna el 
a lakedaimoniak fölényét, s mintsem a lakedaimoniaknak engedje- i 
nek, inkább barbár uralom alá akartak kerülni.127) Kijelentették a 
követeknek, hogy naplemente előtt hagyják el Argos területét, 
mert különben ellenség gyanánt fognak elbánni velük.

így beszélnek maguk az argosiak e dologról; de egy más 150 
hír is bejárta Görögországot, hogy t. i. Xerxes még görögországi 
hadjárata előtt küldött volt követet Argosba, ki állítólag így szólt: 
«Argosi férfiak! Xerxes király izenetét hozom nektek. Mi azt 
hiszszük, hogy Perses, a kinek utódai vagyunk, Perseustól, a Danaö 
fiától származik, anyja pedig Andromeda, Kepheusnak a leánya 
volt.128) így tehát mi a ti utódaitok lennénk, s nem volna igazságos, 
ha mi a saját őseink ellen viselnénk háborút, sem pedig részetek
ről, ha másoknak segítve ellenünk vonulnátok ; maradjatok inkább 
békességben otthon. Mert ha kívánságom szerint dől el a dolog, 
senkit sem fogok többre becsülni, mint benneteket.» Szóbeszéd 
szerint az argosiak kedvezően fogadták Xerxesnek ajánlatát, s

HEEODOTOS. V II. KÖNYV.- 149-150 . FEJEZET. H l



112 HPOAOTor ii.

παραχρήμα μεν ούδέν έπαγγελλομένους μεταιτέειν, έπεί δέ σφέαc 
παραλαμβάνειν τούς "Ελληνας, ουτω δή έπισταμένους ότι ού μετά- 
δώσουσι της άρχής Λακεδαιμόνιοι, μεταιτέειν, Τνα έπί προφάσιος 

151 ήσυχίην άγωσι. συμπεσεΐν δέ τοότοισι καί τόνδε τον λόγον λέγουσι 
τινές Ελλήνων, πολλοΐσι έ'τεσι ύστερον γενόμενον τούτων, τυχειι 
έν Σοόσοισι τοΐσι Μεμνονίοισι έόντας ετέρου πρήγματος εΐνεκα 
αγγέλους 'Αθηναίων Καλλίην τε τον Τππονίκου καί τούς μετά τού
του άναβάντας, Αργείους δέ τον αυτόν τούτον χρόνον πέμψαντας 
καί τούτους ές Σούσα άγγέλους είρωτάν Αρτοξέρξεα τον Ξέρςεω 
ε’ι σφι ετι εμμένει έθέλουσι την προς Ξέρξην φιλίην συνεκερά- 
σαντο, ή νομιζοίατο προς αυτού είναι πολέμιοι * βασιλέα δέ Αρτο- 
ξέρζεα μάλιστα έμμένειν φάναι, καί ούδεμίαν νομίζειν πόλιν 

152Αργεος φιλιωτέρην. εί μέν νυν Ξέρξης τε άπέπεμψε ταύτα λέγοντα 
κήρυκα ές Αργος καί Αργείων άγγελοι άναβάντες ές Σούσα έπει- 
ρώτων Αρτοςέρςεα περί φιλίης, ούκ έ'χω άτρεκέως είπεΐν, ουδέ 
τινα γνώμην περί αυτών άποφαίνομαι άλλην γε ή τήν περ αυτοί 
Αργεϊοι λέγουσι ' έπισταμαι δέ τοσοΰτο, ότι εί πάντες άνθρωποι 
τά οίκήια κακά ές μ.έσον συνενείκαιεν άλλάςασθαι βουλόμενοι 
τοΐσι πλησίοισι, έγκύψαντες άν ές τά τών πέλας κακά άσπασίως 
έκαστοι αυτών άποφεροίατο οπίσω τά έσενεικαίατο. ουτω δέ ούδ’ 
Αργείοισι αϊσχιστα πεποίηται. έγώ δέ οφείλω λέγειν τά λεγό- 
μενα, πείθεσθαι γε μέν ού παντάπασι οφείλω, καί μοι τούτο το 
ε'πος έχέτω ές πάντα λόγον · έπεί καί ταύτα λέγεται, ώς άρα 
Αργεϊοι ήσαν οι έπικαλεσάμενοι τον Πέρσην έπί τήν Ελλάδα* 
επειδή σφι προς τούς Λακεδαιμονίους κακώς ή αιχμή έστήκεε, 
παν δή βουλόμενοι σφίσι είναι προ τής παρεούσης λύπης.

153 Τά μέν περί Αργείων είρηται · ές δέ τήν Σικελίην άλλοι τε 
άπίκατο άγγελοι από τών συμμάχων συμμείςοντες Γέλωνι καί 
δή καί από Λακεδαιμονίων Σύαγρος, τού δέ Γέλωνος τούτου πρό.- 
γονος, οίκήτωρ ό έν Γέλη, ήν έκ νήσου Τήλου τής έπί Τριοπίψ 
κειμένης · δς κτιζομένης Γέλης υπό Λινδίων τε τών έκ 'Ρόδου καί 
Αντιφήμου οάκ έλείφθη. άνά χρόνον δέ αυτού οι απόγονοι γενόμενοι 
ίροφάνται τών χθονίων θεών διετέλεον έόντες, Τηλίνεω [ενός τευ



azért kezdettől fogva sem segítségüket nem ajánlották fel a görö
göknek, sem a vezetésből részt nem kértek ; de midőn a görögök 
csatlakozásra hívták fel őket, abban a tudatban, hogy a lakedai- 
moniak nem fognak nekik a vezetésben szerepet juttatni, hangoz
tatták igényüket, s hogy így jó okuk legyen békében maradni. 
Némelyek állítása szerint teljesen összevág ezzel a dologgal, a mi 151 
sok évvel későbben történt volna. Kallias, Hipponikosnak fia, s 
vele együtt mások a memnoni Susába lä'J) utaztak az athéniek kö
vetei gyanánt, de valamely más ügyben ; történt azonban, hogy 
ugyanabban az időben, mikor ezek ott voltak, az argosiak is kül
döttek Susába követeket, s megkérdezték Xerxes fiától, Artaxer- 
xestől, vájjon fönnáll-e még velük az a barátság, melyet Xerxessel 
kötöttek vaia, avagy ellenségeinek tártjáé őket; -  Artaxerxes 
pedig azt felelte, hogy az bizonyára fönnáll, s nincsen város, me
lyet jobb barátjának tartana Argosnál. Vájjon már most küldött-e 152 

Xerxes követet amaz izenettel Argosba, s vájjon Argosnak követei 
voltak-e Susában.hogy Artaxerxest a barátság felől megkérdezzék : 
nem tudom határozottan eldönteni ; s nem is mondok a dologról 
más véleményt, mint a minőt maguk az argosiak hangoztatnak.
De annyit tudok, hogy ha minden nemzet közös piaczra vinné 
saját bajait, s cserélni akarna a szomszédjával, közelről megnézve 
őket, szívesen vinné haza vissza, a mit magával hozott. így azután 
az argosiak viselkedését sem lehet teljesen elítélni. A mi engem 
illet, nekem mindent föl kell jegyeznem, a mit beszélnek; min-i 
denkinek azonban nem tartozom hinni, s e megjegyzés egész j\ I 
művemre vonatkozik. Mert azt is mondják némelyek, hogy az 
argosiak hívták be a perzsákat Görögországba, miután rosszul 
ütött ki háborújok a lakedaimoniak ellen, s tűrhetőbbnek tartot
tak mindent, mint a szenvedett gyalázatot.180)

Ez a hagyomány az argosiakra vonatkozólag. Más követek, 153 
közöttük a lakedaimoni Syagros, jöttek a szövetségesektől Sici- 
liába Gelonnal értekezni. Ennek a Gelonnak őse, egy gelai gyar
matos, Telos szigetéről származott, mely Triopion mellett fekszik. 
Midőn a rhodosi lindosiak Antiphemos vezérlete alatt Gelát meg
alapították, ő is részt vett a vállalatban.131) Idő múltával az utódok 
a földi isteneknek lettek a papjai, s e tisztséget Telines (az ősök
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τών προγόνων] κτησαμένου τρόπφ τοιφδε. ές Μακτώριον πόλιν 
την υπέρ Γέλης οίκημένην εφυγον ανδρες Γελφων στάσι έσσω- 
θέντες · τούτους ών ό Τηλίνης κατήγαγε ές Γέλην, εχων ούδε- 
μίαν άνδρών δύναμιν άλλα ιρά τούτων των θεών, όθεν δέ 
αυτά ελαβε ή [εί] αύτός έκτήσατο, τούτο δέ ούκ εχω είπεΐν * 
τούτοισι δ’ ών πίσυνος έών κατήγαγε, έπ’ φ τε [αύτός τε καί] 
οι απόγονοι αύτού ίροφάνται τών θεών εσονται. θωμά μοι ών 
καί τούτο γέγονε προς τα πυνθάνομαι, κατεργάσασθαι Τηλίνην 
ε'ργον τοσούτον · τα τοιαύτα γάρ έργα ού προς τού απαντος 
άνδρός νενόμικα γίνεσθαι, άλλα προς ψυχής τε άγαθης καί 
ρώμης άνδρηίης * δ δέ λέγεται προς της Σικελίης τών οίκητό- 
ρων τα ύπεναντία τούτων πεφυκέναι θηλυδρίης τε καί μαλα-

154κώτερος άνήρ. οδτος μέν νυν έκτήσατο τούτο το γέρας· Κλε- 
άνδρου δέ τού Παντάρεος τελευτήσαντος τον βίον, ος έτυράν- 
νευσε μέν Γέλης επτά ετεα, άπέθανε δέ υπό Σαβύλλου άνδρός 
Γελφου, ένθαύτα άναλαμβάνει την μουναρχίην Ιπποκράτης 
Κλεάνδρου έών άδελφεός. Ιχοντος δέ Ίπποκράτεος τήν τυραν
νίδα, ό Γέλων έών Τηλίνεω τού ίροφάντεω άπόγονος πολλών τε 
μετ’ άλλων καί ΑΙνησιδήμου τού Ιΐαταίκου . . . δς ήν δορυφό
ρος 'Ιπποκράτεος, μετά δέ ού πολλόν χρόνον δι’ άρετήν άπε- 
δέχθη πάσης τής ίππου είναι ίππαρχος, πολιορκέοντος γάρ 
Ίπποκράτεος Καλλιπολίτας τε καί Ναξίους καί Ζαγκλαίους τε 
καί Λεοντίνους καί προς Συρηκοσίους τε καί τών βαρβάρων 
συχνούς, άνήρ έφαίνετο έν τούτοισι τοίσι πολέμοισι έών ό Γέλων 
λαμπρότατος, τών δέ είπον πολίων τουτέων πλήν Συρηκουσέων 
ούδεμία άπέφυγε δουλοσύνην προς Ίπποκράτεος ’ Συρηκοσίους 
δέ Κ,ορίνθιοί τε καί Κερκυραίοι έρρόσαντο μ.άχη έσσωθέντας 
έπί ποταμώ Έλώρφ, έρρύσαντο δέ ουτοι έπί τοίσιδε καταλλά- 
ςαντες, έπ! φ τε Ίπποκράτεϊ Καμάριναν Συρηκοσίους παραδούναι.

155 Συρηκοσίων δέ ήν Καμάρινα το άρχαΐον. ώς δέ καί Ίπποκράτεα 
τυραννεύσαντα ίσα Ιτέα τφ άδελφεφ Κλεάνδρω κατέλαβε άποθα- 
νεΐν προς πόλι ’Ύβλη στρατευσάμενον έπί τούς Σικελούς, ούτω δή 
ό Γέλων τφ λόγω τιμωρέων τοίσι Ίπποκράτεος παισί Εύκλείδη τε 
καί Κλεάνδρψ, ού βουλομένων τών πολιητέων κατηκόων ετι είναι, 
τφ εργω, ώς έπεκράτησε μάχη τών Γελφων, ήρχε αύτός άποσ ιε
ρή σας τούς Ίπποκράτεος παίδας. μετά δέ τούτο το εύρημα τούς 
γαμόρους καλεομένους τών Συρηκοσίων έκπεσόντας υπό τε τού 
δήμου καί τών σφετέρων δούλων, καλεομένων δέ Κολλυρίων, ό 
Γέλων καταγαγών τούτους έκ Κασμένης πόλιος ές τάς Συρηκούσας
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egyike) a következő módon szerozte meg. A gelai polgárok egy 
része föllázadt, de legyőzetvén, a Gela fölött fekvő Maktorion 
városába menekült. Ezeket azután Telines minden emberi 
segítség nélkül, csak amaz istenek szentségeinek birtokában 
visszavezette Gelába. Hogy honnan kapta ő a szent tárgyakat, 
vagy miképen szerezte meg, nem tudom megmondani ; bizo
nyára bennök bízva vezette vissza a polgárokat, de oly fölté
tellel, hogy (maga és) utódai lesznek az istenek papjai. Rend
kívül csodálkozom, hogy Telines azok után, a miket róla hallot
tam, ilyen tettet tudott volna végrehajtani ; mert meggyőződésem 
szerint erre nem mindenki képes, csak a kinek bátor lelke és fér
fias ereje van. O pedig a siciliai gyarmatosok állítása szerint ép 
ellenkezőleg gyáva és elpuhúlt ember volt. 0  tehát így jutott eh
hez a tisztséghez. Midőn Kleandrost, Pantares fiát, hét évi uralko-154 
dása után egy gelai polgár, Sabyllos megölte, az uralmat Kleandros 
testvére, Hippokrates vette át.132) Ennek az uralma idejében Gelon, 
Telines papnak egy utóda, másokkal, többek között Ainesidemos- 
sal, Pataikos fiával együtt Hippokrates testőre lett, s vitézsé
gével nemsokára az egész lovasság vezérévé küzdötte föl magát ; 
mert midőn Hippokrates egymásután ostrom alá vette Kallipolist, 
Naxost, Zanklét, Leontinoit, továbbá Syrakusait és több barbár vá-, 
rost, Gelon ezen háborúkban a legfényesebben kitüntette magát.133)
Az említett városok közül Syrakusai kivételével egyik sem kerülte 
ki Hippokrates uralmát. Syrakusait, mely az Eloros folyó mellett 
csatát vesztett, a korinthosiak és kerkyraiak csak azon föltétel 
alatt menthették meg, hogy a syrakusaibeliek Kamarinát engedik 
át Hippokratesnek ; mert ez a város régente Syrakusai birtoka 
volt.1'1*) Midőn Hippokrates, ki ép oly sokáig uralkodott, mint test- 155 
vére, Kleandros, Hybla városa mellett a siciliaiak ellen vívott 
csatában elesett,136) Gelon színleg Hippokrates fiainak, Eukieides- 
nek és Kleandrosnak az ügyét támogatta, midőn a polgárok nem 
akartak alattvalóik lenni ; tényleg azonban, midőn a gelaiakat le
verte, Hippokrates fiait elkergetvén, magához ragadta a kormányt. 
Ennek sikerültével azután az úgynevezett «földbirtokos» syrakusai- 
belieket, kiket a köznép és rabszolgáik, az úgynevezett kyllyriusok, 
elkergettek vaia, Kasmene városából Syrakusaiba visszavezette és

8*
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έ'σχε καί ταύτας * ό γάρ δήμος ό των Σορηκοσίων έπιόντι Γέ-
15ΐ>λωνι παραδιδοί την πόλιν καί έωυτόν. ό δέ έπείτε παρέλαβε 

τάς Σορηκούσας, Γέλης μέν έπικρατέων λόγον έλάσσω έποιέετο, 
έπιτρέψας αυτήν Ίέρωνι άδελφεψ έωοτού, δ δέ τάς Σορηκούσας 
εκράτονε, καί ήσάν οί πάντα αί Συρήκουσαι · αι δέ παραοτίκα 
άνά τ’ έ'δραμον καί έ'βλαστον. τούτο μέν γάρ Καμαριναίους απαν 
τας ές τάς Σορηκούσας άγαγών πολιήτας έποίησε, Καμαρίνης 
δέ το άστυ κατέσκαψε, τούτο δέ Γελφων όπερημίσεας τών άστών 
τώοτό τοϊσι Καμαριναίοισι έποίησε ' Μεγαρέας τε τούς έν Σικε- 
λίη, ώς πολιορκεόμενοι ές όμολογίην προσεχώρησαν, τούς μέν 
αοτών παχέας, άειραμένους τε πόλεμον αυτφ καί προσδοκώντας 
άπολέεσθαι διά τούτο, άγαγών ές τάς Σορηκούσας πολιήτας 
έποίησε, τον δέ δήμον τών Μεγαρέων ουκ έόντα μεταίτιον τού 
πολέμοο τούτου ουδέ προσδεκόμενον κακόν ουδέν πείσεσθαι, 
άγαγών καί τούτους ές τάς Σορηκούσας άπέδοτο έπ’ έξαγωγή 
εκ Σικελίης. τώοτό δέ τούτο καί Εοβοέας τούς έν Σικελίη έποίησε 
διακρίνας. έποίεε δέ ταύτα. τούτους άμφοτέροος νομίσας δήμον 
είναι συνοίκημα άχαρ:τώτατον.

157 Τοιούτψ μέν τρόπψ τύραννος έγεγόνεε μέγας ό Γέλων * 
τότε δ' ώς οί άγγελοι τών Ελλήνων άπίκατο ές τάς Σορηκού
σας, έλθόντες αυτφ ές λόγους έλεγον τάδε, «επεμψαν ήμέας 
Λακεδαιμόνιοι καί οί τούτων σύμμαχοι παραλαμψομένους σε 
προς τον βάρβαρον ' τον γάρ έπιόντα έπί τήν Ελλάδα πάντως 
κον πυνθάνεαι, δτι ΙΙέρσης άνήρ μέλλει, ζεύξας τον Ελλήσπον
τον καί έπάγων πάντα τον ήφον στρατόν έκ τής Άσίης, στρα- 
τηλατήσειν επί τήν Ελλάδα, πρόσχημα μέν ποιεύμενος ώς έπ’ 
'Αθήνας ελαύνει, έν νόφ δέ εχων πάσαν τήν Ελλάδα όπ' έωοτώ 
ποιήσασθαι. σύ δέ δυνάμιός τε γάρ ήκεις μεγάλως, καί μοΐρά 
τοι τής Ελλάδος οόκ έλαχίστη μέτα άρχοντί γε Σικελίης, βοή- 
θεέ τε τοϊσι έλεοθερούσι τήν 'Ελλάδα καί συνελεοθέροο. άλής 
μέν γάρ γε'ομένη πάσα ή Ελλάς χειρ μεγάλη συνάγεται, 
καί άςιόμαχοι γινόμεθα τοϊσι έπιούσι * ήν δε ήμέων o’t μέν 
καταπροδιδώσι οί δέ μή θέλωσι τιμωρέειν, το δέ όγιαϊνον 
τής Ελλάδος ή ολίγον, τούτο δέ ήδη δεινίν γίνεται μή πέση 
πάσα ή Ελλάς, μή γάρ έλπίσης, ήν ήμέας καταστρέψηται ό 
Πέρσης μάχη κρατήσας, ώς οοκί ήξει παρά σέ γε, άλλα προ 
τούτοο φύλαςαι. βοηθέων γάρ ήμΐν σεωυτφ τιμωρέεις. τώ 
δέ εο βοολευθέντι πρήγματι τελευτή ώς το έπίπαν χρηστή
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a várost birtokába kerítette ; l30) mert Syrakusai népe meghódolt 
és a várost a közeledő Gelonnak adta át. O azután Syrakusai ma- iő6 
ként keveset törődött Gelával ; ezt Hieron testvérére bízván, maga 
Syrakusait biztosította magának, s ez a város volt ezentúl fő- 
gondja. Megnagyobbodott és felvirult csakhamar, mert egyrészt 
Gelon Kamarina városát lerombolta, s lakosait Syrakusaiba vezet
vén, polgári jogokkal ruházta föl ; másrészt Gela polgárainak több 
mint felével úgy tett, mint a kamarinaiakkal. Midőn pedig a 
Siciliában lakó megaraiak, kiket ostrom alá vett, kiegyeztek vele, 
az ellene hadat indító gazdagokat, kik e miatt halálbüntetésüket 
várták, Syrakusaiba vezette és polgárokká tette ; a megarai köz
népet pedig, mely nem volt oka a háborúnak és semmiféle bünte
téstől sem tartott, szintén Syrakusaiba vezette, s rabszolgákul 
eladta külföldre. Szintúgy tett a Siciliában lakó euboiaiakkal, 
hasonlókép választva szét őket ; abban a meggyőződésben bánt el 
a két törzszsel, hogy a köznép a legkellemetlenebb lakosság.13’)

Ilyetén módon lett Gelon hatalmas uralkodóvá. Midőn pedig a 157 
görög követek Syrakusaiba érkeztek, eléje bocsátva így szóltak 
hozzá : « A lakedaimoniak és szövetségeseik küldöttek bennünket 
hozzád, hogy csatlakozásra hívjunk föl a barbár ellen. Kétség
telenül hallottad már, hogy Görögország ellen vonúl, s hogy egy 
perzsa ember, miután hidat vert a Hellespontoson, s az egész 
keletnek hadseregét kivezette Ázsiából, Görögország ellen fog 
hadat vezetni ; azt állítja ugyan, hogy csak Athén ellen vonul, 
szándéka azonban egész Görögországot uralma alá hajtani.
Te nagy hatalomra jutottál, s Sicilia uraként Görögországnak 
nem kis része a tied. Nyújts hát kezet azoknak, kik Görögorszá
got föl akarják szabadítani, és végy részt magad is a fölszabadítás
ban ! Mert ha egész Görögország egyesül, nagy hadsereg gyűl 
össze, s szemébe nézhetünk az ellenségnek. De ha az egyik törzs 
áruló lesz, a másik pedig nem akar segíteni, s csak kevés görög 
állam gondolkozik józanul : attól lehet tartani, hogy egész Görög
ország el fog esni. Mert ne hidd, hogy a perzsa, ha egyszer 
bennünket a csatában legyőzött és meghódított, nem fog elle
ned is vonúlni ; ép azért álld ennek útját, mert minket támo
gatva magadon is segítsz. Okos tanácsnak pedig rendszerint jó

L
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158εθ·έλει έπιγίνεσθ·αι. » οί μέν ταδτα έ'λεγον, Γέλων δέ πολλός 
ένέκειτο λέγων τοιάδε. «άνδρες Έλληνες, λόγον έ'χοντες πλεο- 
νέκτην ετολμήσατε εμέ σύμμαχον επί τον βάρβαρον παρακαλέον- 
τες έλθ-εΐν * αυτοί δέ έμεδ πρότερον δεηίΐέντος βαρβαρικού 
στρατού συνεπάψασθαι, οτε μοι προς Καρχηδονίοος νεΐκος 
σονήπτο, έπισκήπτοντός τε τον Δωριέος τοδ ’Αναςανδρίδεω προς 
Έγεσταίων φόνον έκπρήξασθαι, όποτείνοντός τε τα εμπόρια 
συνελευ-θ-εροδν απ’ ών ύμϊν μεγάλαι ώφελίαι τε καί έπαυρήσιες 
γεγόνασι, ούτε έμεδ εινεκα ήλθετε βοηθ-ήσοντες ούτε τον Δω
ριέος φόνον έκπρηζόμενοι, τό τε κατ’ ύμέας τάδε άπαντα οπό 
βαρβάροισι νέμεται. άλλα εύ γάρ ήμίν καί επί το άμεινον 
κατέστη, νδν δέ επειδή περιελήλυ-θ-ε 0 πόλεμος καί άπΐκται ές 
ύμέας, ουτω δή Γέλωνος μνήστις γέγονε. άτιμίης δέ προς ύμέων 
κυρήσας ούκ δμοιώσομαι ύμϊν, άλλ’ έτοιμος είμί βοηίΐέειν πα
ρεχόμενος διηκοσίας τε τριήρεας καί δισμυρίους δπλίτας καί 
δισχιλίην ίππον καί δισχιλίοος τοςότας καί δισχιλίοος σφεν- 
δονήτας καί δισχιλίοος ιπποδρόμους ψιλούς · σίτον τε άπάση 
τή Ελλήνων στρατιή, εστ’ αν διαπολεμήσωμεν, ύποδέκομαι 
παρέξειν. επί δέ λόγψ τοιψδε τάδε ύπίσχομαι, έπ’ ψ στρα
τηγός τε καί ήγεμών των Ελλήνων έ'σομαι προς τον βάρβαρον, 
επ’ άλλψ δε λόγψ ούτ’ άν αύτός ελθ·οιμι ούτ’ αν άλλους 
πέμψαιμι. »

150 Ταδτα άκοόσας ούτε ήνέσχετο δ Σύαγρος εΐπέ τε τάδε, 
«ή κε μέγ’ οίμώςειε ό ΙΙελοπίδης Αγαμέμνων πυίλόμενος 
Σπαρτιήτας τήν ήγεμονίην άπαραιρήσθαι υπό Γέλωνός τε καί 
Σορηκοσίων. αλλά τούτου μέν τού λόγου μηκέτι μνησθής, 
οκως τήν ήγεμονίην τοι παραδώσομεν, άλλ’ εί μέν βούλεαι 
βοηθ-έειν τή Έλλάδι, ισθ-ι ά.ρςόμενος υπό Λακεδαιμονίων * εί

160 δ' άρα μή δικαιοϊς άρχεσίλαι, σύ δέ μηδέ βοήθεε. » προς ταδτα 
ό Γέλων, επειδή ώρα άπεστραμμένοος τούς λόγους τοδ Συάγρου, 
τον τελευταΐόν σφι τόνδε εςέφαινε λόγον, «ώ ξεϊνε Σπαρτιήτα, 
ονείδεα κατιόντα άνθρώπψ φιλέει έπανάγειν τον θυμόν · σύ 
μέντοι άποδεςάμενος ύβρίσματα εν τψ λόγψ ού με πείσεις 
άσχήμονα έν τή άμοιβή γενέσθαι. οκού δέ ύμεΐς ουτω περιέ- 
χεσίΐε τής ήγεμονίης, οίκος καί εμέ μάλλον ύμέων περιέχε- 
σθαι, στρατιής τε έόντα πολλαπλησίης ηγεμόνα καί νεών πολ- 
λον πλεύνων. άλλ’ έπείτε ύμϊν ο λόγος ουτω προσάντης κατίστα- 
ται, ημείς τι ύπείςομεν τοδ αρχαίου λόγου · εί τοδ μέν πεζού



sikere szokott lenni.» E szavakra Gelon kevesen rájuk förmedt, s 158 
{ay felelt: «Fennhéjázó a ti beszédetek, görög emberek, midőn 
engem föl mertek hívni, hogy szövetségestek legyek a barbár ellen. 
Magam is kértem a ti segítségteket barbár hadsereg ellen, midőn 
viszálkodásom támadt a karthagóiakkal, s felszólítottalak, hogy 
toroljátok meg az egestaiakat Dorieusnak, Anaxandrides fiának 
meggyilkolásáért.138) Megígértem akkor, hogy támogatni foglak 
benneteket kikötőitek fölszabadításában, melyek nagy előnyt és 
hasznot nyújtanak nektek. De sem segítségemre nem jöttetek, 
sem Doriens halálát meg nem bosszultátok, s miattatok ugyan az 
egész sziget barbár uralom alatt lenne. Mindazonáltal mindig 
jobban és jobban folynak dolgaim. Most azonban, hogy sors
fordultával a háború titeket fenyeget : nemde emlékeztek Ge- 
lonra ! De bár méltatlanul bántatok velem, nem fizetek nektek 
hasonlóval, s kész vagyok segítségtekre kétszáz háromsoros hajót, 
húszezer nehéz gyalogost, kétezer lovast, kétezer nyilast, kétezer 
parittyást és kétezer könnyű lovast felajánlani. Megígérem azt is, 
hogy a háború tartamára az egész görög hadsereget ellátom 
gabonával. Mindezt azonban csak úgy teszem meg, ha én leszek a 
görögök vezére és vezetője a barbár ellen. Más föltétel alatt sem 
magam el nem megyek, sem másokat nem küldök. »

Syagros e szavakat hallva, nem tartotta magát vissza, s fel-159 
szólalt: «Valóban hangosan nyögne fel a Pelopida Agamemnon, 
ha megtudná, hogy a fővezérletet a spártaiaktól Gelon és a svra- 
kusaibeliek ragadták el. Ne is emlegesd hát e dolgot, hogy a főve
zérletet neked engedjük által. Ha segíteni kívánsz Görögország
nak, tudd meg, hogy a spártaiak lesznek vezéreid ; ha pedig mél
tatlannak találod ezt magadra nézve, ne is segíts !» Midőn Gelon 160 
látta, hogy szavai méltatlankodást keltettek Syargosban, végre 
következőkép módosította ajánlatát: «Spártai vendégem ! Sértő 
támadásokra az embernek fel szokott forrni a vére ; dölyfös sza
vaid azonban nem fognak arra bírni, hogy illetlenül válaszoljak 
rájuk. Minthogy ti annyira ragaszkodtok a fővezérlethez, nekem is 
jogom volna ragaszkodni hozzá, annyival inkább, mert nagyobb 
hadsereg és sokkal több hajó van birtokomban. De mivel annyira 
ellenkezel ajánlatommal, kevesebbel is beérem. Tartsd magadnak
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υμείς ήγέοισθε, τού δέ ναυτικού εγώ * εί δε υμΐν ηδονή τού 
κατά θάλασσαν ήγεμονεύειν, τού πεζού εγώ θέλω, καί ή 
τούτοισι ύμέας χρεόν έστι άρέσκεσθαι ή άπιένα: συμμάχων 

161 τοιώνδε ερήμους.» Γέλων μεν δή ταύτα προετείνετο, φθάσας 
δέ ό Αθηναίων άγγελος τον Λακεδαιμονίων άμείβετό μιν 
τοίσιδε. «ώ βασιλεύ Συρηκοσίων, ούκ ήγεμόνος δεόμενη ή 
Ελλάς άπέπεμψε ήμέας προς σέ, άλλα στρατιής. συ δέ 
δκως μέν στρατιήν πέμψεις μή ήγεόμενος της Ελλάδος ου 
προφαίνεις, ως δέ στρατηγήσεις αυτής γλίχεαι. δσον μέν 
νυν παντός τού Ελλήνων στρατού έδέεο ήγέεσθαι, έζήρκεε 
ήμΐν τοίσι Άθηναίοισι ήσυχίην άγει ν, έπισταμένοισι ως ό 
Λάκων ικανός τοι εμελλε έ'σεσθαι καί υπέρ άμφοτέρων άπο- 
λογεύμενος · επείτε δέ άπάσης απελαυνόμενος δέεαι τής ναυ
τικής άρχειν, ουτο; έ'χει τοι · ούδ" ήν ό Λάκων έπιή τοι 
άρχειν αυτής, ημείς έπήσομεν ' ήμετέρη γάρ έστι αυτή γε 
μή αυτών βουλομένων Λακεδαιμονίων, τούτοισι μέν ών ήγέε
σθαι βουλομένοισι ούκ άντιτείνομεν, άλλω δέ παρήσομεν 
ούδενί ναυαρχέειν. μάτην γάρ αν ωδε πάραλον Ελλήνων 
στρατόν πλείστον είημεν έκτημένοι, εί Συρηκοσίοισι έόντες 
Αθηναίοι συγχωρήσομεν τής ήγεμ.ονίης, αρχαιότατο1; μέν έ'θνος 
παρεχόμενοι, μούνοι δέ έόντες ού μετανάσται Ελλήνων * των 
καί "Ομηρος δ έποποιός άνδρα άριστον έ'φησε ές "Ιλιον 
άπικέσθαι τάςαι τε καί. διακοσμήσαι στρατόν, ουτω ούκ 

162δνειδος ούδέν ήμΐν εστι λέγειν ταύτα.» άμείβετό Ι’έλων τοί
σιδε. «ξεϊνε Αθηναίε, υμείς οί'κατε τούς άρχοντας εχειν, 
τούς δέ άρζομένους ούκ ε£ειν. έπεί τοίνυν ούδέν ύπιέντες 
έ'χειν το παν έθέλετε, ούκ αν φθάνοιτε τήν ταχίστην ύπίσω 
άπαλλασσόμενοι καί άγγέλλοντες τή Έλλάδι οτι έκ τού 
ενιαυτού το εαρ αύτή έζαραίρηται. » ουτος δέ ό νόος τού 
ρήματος [το έθέλει λέγειν]' δήλα γάρ ώς έν τψ ένιαυτφ 
έστί το εαρ δοκιμώτατον, τής δέ τών Ελλήνων στρατιής 
τήν έωυτού στρατιήν ' στερισκομένην ώ τήν Ελλάδα τής 
έωυτού συμμαχίης είκαζε ώς εί το έ'αρ έκ τού ένιαυτού έξα- 
ραιρημένον εϊη.

163 Οί μέν δή τών Ελλήνων άγγελοι τοιαύτα τώ Γέλωνι χρεματι- 
σάμενοι άπέπλεον * Γέλων δέ προς ταύτα δείσας μέν περί τοίσι 
Έλλησι μή ού δύνωνται τον βάρβαρον υπερβαλέσθαι, δεινόν δέ καί
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a szárazföldi sereg vezérletét, s én a hajóhadat fogom vezetni ; 
de ha szívesebben vagy vezér a tengeren, vezetem én akár a 
szárazföldi sereget is. Tehát vagy elfogadjátok e föltételt, vagy ezen 
szövetség nélkül fogtok távozni.» Gelonnak ezen ajánlatára az if;j 
athéni követ előbb szólt, mint a lakedaimoui, s így felelt: «OliSy- 
rakusai királya ! Nem vezér hiányában küldött bennünket Görög
ország hozzád ; nekünk hadseregre van szükségünk. Te pedig nem 
akarsz katonákat küldeni, hanem te lészsz Görögország vezére ; any- 
nyira ragaszkodói a fővezérlethez. Míg az volt a föltételed, hogy 
te parancsolj az egész görög hadseregnek, mi athéniek csendben 
maradhattunk, tudván, hogy a lakoniai követ meg fog felelni 
mindkettőnk nevében. Mivel azonban a teljes vezérletről lemondva, 
a tengeri sereget kívánod vezetni, tudd meg, hogy ha a lakoniai á t 
engedné is a hajók vezérletét, mi nem egyeznénk bele. Mert a 
tengeri vezérlet, ha a lakedaimoniak nem tartanak rá számot, a 
miénk. Ha tehát ők akarnak vezetni, nem ellenkezünk ; de más
nak senkinek sem engedjük át a tengeri fővezérletet. Mert akkor 
hiába szereztünk volna legnagyobb hajóhadat a görögök között, 
ha a syrakusaibelieknek engednők a fővezérletet athéniek, kik 
a legrégibb törzs vagyunk, s egyedül mi nem cseréltük fel soha 
lakóhelyünket. Még a költő Homeros is kiemelte, hogy tőlünk 
ment Ilionba a legkiválóbb ember, ki rendezni és vezetni tudta a 
sereget.111'') Tehát nem sértő szándék mondatja velünk e szavakat.» 
Gelon erre így felelt: «Athéni vendégem! Úgy látszik, nektek io2 
csak vezéreitek vannak, de nincsenek katonáitok, a kiknek paran
csoljatok. Minthogy tehát mit sem akartok átengedni, hanem min
dent magatoknak tartotok fönn : legjobb lesz mielőbb visszatérni, 
s mondjátok meg Görögországnak, hogy számára az esztendő el
vesztette a tavaszt.»140) Szavának az volt az értelme, hogy valamint 
a tavasz nyilvánvalólag legszebb része az évnek, úgy az ő had
serege lenne a görög haderő büszkesége ; Görögország tehát az ő 
szövetségétől megfosztva, hasonlít az olyan évhez, mely elvesz
tette a tavaszt.

A görög követek befejezvén alkudozásaikat Gelonnal, elhajóz- igr 
tak. De Gelont ép ezért félelem szállta meg, hogy a görögök nem lesz
nek képesek a barbárokat legyőzni ; másrészt azonban tűrhetetlen
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ούκ άνασχετόν ποιησάμενος έλθών ές Πελοπόννησον άρχεσθαι 
υπό Λακεδαιμονίων έών Σικελίης τύραννος, ταύτην μέν τήν 
οδόν ήμέλησε, ό δέ άλλης είχετο. έπείτε γάρ τάχιστα έπύθετο 
τον ΙΙέρσην διαβεβηκότα τον Ελλήσποντον, πέμπει πεντηκον- 
τέροισι τρισί Κάδμον τον Σκύθεω άνδρα Κψον ές Δελφούς, 
έχοντα χρήματα πολλά καί φιλίους λόγους, καραδοκήσοντα τήν 
μάχην τή πεσέεται, καί ήν μέν ο βάρβαρος νικά, τά τε χρή
ματα αύτφ διδόναι καί τήν τε καί ύδωρ των άρχει ό Γέλων, 

164 ήν δέ οί "Ελληνες, δπίσω άπάγειν. δ δέ Κάδμος ούτος πρό- 
τερον τούτων παραδεςάμενος παρά πατρός τυραννίδα Κφων εύ 
βεβηκυίαν, έκών τε είναι καί δεινού έπιόντος ούδενός άλλα υπό 
δικαιοσύνης ές μέσον Κφοισι καταθείς τήν αρχήν, οΐχετο ες 
Σικελίην, ένθα παρά Σαμίων έσχε τε καί κατοίκησε πόλιν 
Ζάγκλην τήν ές Μεσσήνην μεταβαλούσαν το ούνομα. τούτον 
δή ό Γέλων τον Κάδμον καί τοιούτφ τρόπφ άπικόμενον διά 
δικαιοσύνην, τήν οί αυτός άλλην συνήδεε ^έούσαν , έπεμπε · δς 
επί τοΐσι άλλοισι δικαίοισι τοίσι έξ έωυτού έργασμένοισι καί 
τόδε ούκ έλάχιστον τούτων έλίπετο · κρατήσας γάρ μεγάλων 
χρημάτων των οί Γέλων έπετράπετο, παρεόν κατασχέσθαι ούκ 
η θέλησε, άλλ’ έπεί οί "Ελληνες έπεκράτησαν τή ναυμαχίη καί 
Ξέρςης οίχώκεε άπελαύνων, καί δή καί έκεΐνος άπίκετο ές τήν 
Σικελίην από πάντα τά χρήματα άγων.

1 6 5  Λέγεται δέ καί τάδε υπό τών έν τή Σικελίή οίκημένων, 
ώς όμως καί μέλλων άρχεσθαι υπό Λακεδαιμονίων ό Γέλων 
έβοήθησε αν τοίσι "Ελλησι, εί μή υπό Θήρωνος τού Αίνη- 
σιδήμου Λκραγαντίνων μ,ουνάρχου έςελασθείς ές 'Ιμέρης Τή- 
ριλλος ό Κρινίππου τύραννος έών Ίμέρης έπηγε υπ’ αυτόν 
τόν χρόνον τούτον Φοινίκων καί Λιβύων καί Ίβήρων καί 
Λιγύων καί Έλισύκων καί Σαρδόνιων καί Κυρνίων τριήκοντα 
μυριάδας καί στρατηγόν αυτών Αμίλκαν τόν Άννωνος, Καρ- 
χηδονίων έόντα βασιλέα, κατά ξεινίην τε τήν έωυτού ό 
Τήριλλος άναγνώσας καί μάλιστα διά τήν Αναςίλεω τού 
Κρητίνεω προθυμίην, δς 'Ρηγίου έών τύραννος τά έωυτού 
τέκνα δούς ομήρους Αμίλκα έπηγε έπί τήν Σικελίην 
τιμωρέων τφ πενθερω * ϊηρίλλου γάρ είχε θυγατέρα Ανα- 
£ίλεως, τή ούνομα ήν Κυδίππη. ουτω δή ούκ οίόν τε 
γενόμενον βοηθέειν τόν Γέλωνα τοίσι "Ελλησι άποπέμπειν



és rút dolognak tartotta, hogy a Peloponnesosba hajózván, Sicilia 
kényura létére a lakedaimoniak vezérlete alatt liarczoljon ; ezt az 
utat tehát elvetette és egy más módot választott. Mihelyt meg
tudta, hogy a perzsák átkeltek a Hellespontoson, a Kos szigeté
ről származó Kadmost, Skythesnek fiát, sok kincsesei és barátsá
gos izenetekkel három ötvenevezősön Delphoiba küldötte, hogy 
várja be ott a háború eldőltét ; s ha a barbár lesz a győztes, adjá 
át neki a kincseket a földdel és vízzel együtt, melyeknek Gelou az 
ura; ha pedig a görögök győznek, térjen vissza. Ez a Kadmos Kii 
évekkel azelőtt rendezett viszonyok között vette át atyjától 
Kosnak uralmát; de önként s minden kényszer nélkül, csu
pán igazságszeretetből adta át Kos népének az uralmat, maga 
pedig Siciliába távozott, hol a samosiakkal együtt elfoglalta és 
betelepítette Zanklót, melyet Messenének neveztek el. Ezt a Kad
most tehát, ki ilyetén módon jött Siciliába, küldötte el Gelon 
igazságossága miatt, melyről magiínak is voltak tapasztalatai.
O pedig egyéb becsületes tettét ezzel a nem legkisebbel együtt 
hagyta emléke gyanánt hátra : annak a nagy kincsnek birtokában, 
melyet Gelon rábízott vaia, gazdag emberré válhatott volna, de 
nem volt hozzá kedve ; hanem midőn a görögök a tengeri csatá
ban győztek, s Xerxes futva elmenekült, az összes kincsesei együtt 
ő is visszatért Siciliába.141)

Azt is beszélik a Siciliában lakó görögök, hogy Gelon még a 105 
lakedaimoniak vezérleto alatt is támogatta volnaseregével a görögö
ket, ha nem támadta volna meg őt ugyanazon időben Himera kény
ura, Terillos. Krinipposnak fia ; midőn ezt ugyanis Tberon, Ainesi- 
demos fia, Akragas királya, Himerából elkergette, Terillos pboini- 
kiaiakból, libyaiakból, ibériaiakból, ligurokból, elisykusokból, sar- 
diniaiakból és kyrnosiakból álló háromszázezernyi sereget indított 
Gelon ellen Hamilkarnak, Hanno fiának vezérlete alatt, ki akkor 
Karthago királya vaia.14'1) Ezt nyerte meg Terillos tervének, részint 
vendégbarátsága révén, leginkább azonban Anaxilaosnak, Kretines 
fiának támogatására, ki mint Khegion kénvura, gyermekeit adta 
túszokul Hamilkarnak, s úgy vezette Siciliába ipjának támoga
tására. Anaxilaos ugyanis Terillosnak Kydippe nevű leányát bírta 
nőül. így tehát Gelon nem segíthette a görögöket, s ezért küldötte
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106 ές Δελφούς τά χρήματα, προς δέ καί τάδε λέγουσι, ώς συνέβη τής 
αυτής ήμερης εν τε τη Σικελίη Γέλωνα καί θήρωνα νικάν Άμίλ- 
καν τον Καρχηδόνιον καί έν Σαλαμϊνι τούς "Έλληνας τον ΙΙέρσην. 
τον δε Αμίλκαν Καρχηδόνιον έόντα προς πατρός, μητρόθεν δέ 
Σορηκόσιον, βασιλεύσαντά τε κατ’ άνδραγαθίην Καρχηδονίων, ώς 
ή συμβολή τε έγίνετο καί ώς έσσούτο τή μάχη, άφανισθήναι πυν- 
θάνομαι* ούτε γάρ ζώντα ούτε άποθανόντα φανήναι ούδαμοΰ γης *

167 το παν γάρ έπεξελθεϊν διζήμενον Γέλωνα. έστι δε ύπ αυτών Kap-‘ 
χηδονίων οδε λόγος λεγόμενος, οίκότι χρεωμένων, ώς οί μεν βάρ
βαροι τοϊσι "Έλλησι έν τη Σικελίη έμάχοντο ές ήοϋς άρςάμενοι 
μέχρι δείλης όψίης (επί τοσούτο γάρ λέγεται έλκύσαι τήν σύστα- 
σιν), ό δέ Άμίλκας έν τούτη» τφ χρόνοι μένων έν τφ στρατοπέδω 
έθύετο [καί έκαλλιερέετο] έπί πυρής μεγάλης σώματα όλα κατα- 
γίζων, ίδών δέ τροπήν τών εωυτού γινομένην, ώς ετυχε έπισπένδων 
τοϊσι ίροΐσι, ώσε έωυτύν ές το πΰρ " ουτω δή κατακαυθέντα άφα- 
νισθήναι. άφανισθέντι δέ Αμίλκα τρόπιμ είτε τοιούτφ, ός Φοίνικες 
λέγουσι, είτε έτερη», [ώς Καρχηδόνιοι καί Συρηκόσιοι,] τούτο μέν 
οί θύουσι, τούτο δέ μ,νήματα έποίησαν έν πάσησι τησι πόλισι τών 
άποικίδων, έν αυτή τε μέγιστον Καρχηδόνι.

168 Τά μέν άπύ Σικελίης τοσαύτα. Κερκυραΐοι δέ τάδε όποκρινά- 
μενοι τοϊσι άγγέλοισι τοιάδε έποίησαν * καί γάρ τούτους παρελάμ.- 
βανον οί αυτοί οί περ ές Σικελίην άπίκοντο, λέγοντες τούς αυτούς 
λόγους τούς και προς Γέλωνα ελεγον. οι δέ παραυτίκα μέν υπί- 
σχοντο πέμψειν τε καί άμυνέειν, φράζοντες ώς ού σφι περιοπτέη 
εστί ή Ελλάς άπολλυμένη · ήν γάρ σφαλη, σφεϊς γε ουδέν άλλο ή 
δουλεύσουσι τη πρώτη τών ήμερέων * αλλά, τιμωρητέον είη ές το 
δυνατώτατον. ΰπεκρίναντο μέν ούτω εύπρόσιοπα · έπεί δέ έ'δει βοη- 
θέειν, άλλα νοέοντες έπλήρωσαν νέας εξήκοντα, μόγις δέ άναχθέν- 
τες προσέμειςαν τη ΙΙελοποννήσφ, καί περί ΙΙύλον καί Ταίναρον 
γης τής Λακεδαιμονίων άνεκώχευον τάς νέας, καραδοκέοντες 
καί ούτοι τον πόλεμον τή πεσέεται, άελπτέοντες μέν τούς Έ λλη
νας όπερβαλέεσθαι, δοκέοντες δέ τον Πέρσην κατακρατήσαντα 
πολλύν άρξειν πάσης τής 'Ελλάδος, έποίευν ών έπίτηδες, Τνα



a kincseket Delphoiba. Azt is mondja a hagyomány, hogy ugyan-166 
azon a napon győzte le Siciliában Gelon és Theron a karthagói 
Hamilkart, a mikor a görögök Salamisnál diadalmaskodtak a per
zsák fölött.148) Hamilkar, ki apja révén karthagói volt, anyja révén 
pedig Syrakusaiból származott, s vitézségénél fogva lett a kartha- 
góiak királya, hallomásom szerint az összecsapás és vereség után 
eltűnt ; mert sem holtan, sem elevenen nem látták őt ezentúl 
sehol sem, habár Gelon szigorúan kutatott utána. A karthagóiak 167 
közt e dologról a következő, s nem valószínűtlen hagyomány él : 
mialatt a barbárok és görögök Siciliában napkeltétől késő estig 
hadakoztak (mert eddig tartott állítólag a küzdelem), azalatt Ha
milkar a táborban maradt, hol áldozás (és kedvező jelek kutatása) 
közben a nagy máglyán egész állatokat égetett el ; midőn pedig 
seregének megfutamodását látta, az áldozatok megöntözése köz
ben a tűzbe vetette magát ; így tehát a lángban fölemésztve 
eltűnt. Akár olyatón módon tűnt el Hamilkar, miként a phoini- 
kiaiak mondják, akár úgy, (miként a karthagóiak és a syrakusai- 
beliekj bizonyos, hogy a karthagóiak áldozatot mutatnak be neki, 
s hogy minden gyarmatközségben emlékkövet állítottak tisztele
tére, a legnagyobbat magában Karthágóban.144)

Ennyi legyen elég Siciliáról. A mi már most a kerkvraiakat 168 
illeti, ugyanazok a követek keresték fel, a kik Siciliába utaztak, s 
ugyanolyan izenetet vittek hozzájuk, mint Gelonhoz ; feleletük és 
viselkedésük pedig a következő volt. Rögtön megígérték, hogy 
segítséget fognak küldeni, s kijelentették, hogy Görögország pusz
tulását nem nézhetnék nyugodt lélekkel ; mert ha az bukik, a 
következő napon kétségtelenül nekik is rabszolgáknak kell lon- 
niök ; kötelességüknek tartják tehát legjobb tehetségűkhez képest 
segítséget küldeni. Feleletük így szépen hangzott ; de midőn segítsé
get kellett volna nyújtani, meggondolták a dolgot. Fölszereltek 
ugyan hatvan hajót, de alig eveztek nyílt tengerre, hogy a Pelopou- 
nesoshoz közeledjenek, már is horgonyt vetettek a lakedaimoni 
Pylos és Tainaron körül, s ők is azt vigyázták, hova dől el a há
ború. Nem bíztak abban, hogy a görögök kerekedjenek fölül, s azt 
hitték, hogy a perzsák fényes győzelem után egész Görögországot 
uralmuk alá fogják hajtani. Készakarva horgonyoztak tehát, hogy
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εχωσι προς τον ΓΓέρσην Χέγετν τοιάδε. «ώ βασιλεύ, ημείς, παρα- 
λαμβανόντων τών Ελλήνων ήμέας ές τον πόλεμον τούτον, έχοντες 
δύναμιν ουκ ελαχίστην ουδέ νέας έλαχίστας παρασχόντες αν αλλά 
πλείστας μετά γε Αθηναίους, ουκ ήθελήσαμέν τοι έναντιούσθαι 
ουδέ τι άποθύμιον ποιήσαι. » τοιαδτα λέγοντες ήλπιζον πλέον τι 
τών άλλων οίσεσθαι * τά περ αν καί έγένετο, ως έμοί δοκέει. προς 
δέ τούς Έλληνας σφι σκήψις έπεποίητο, τή περ δή καί έχρήσαντο. 
αίτιωμένων γάρ τών Ελλήνων οτι ουκ έβοήθεον, εφασαν πληρώται 
μέν εξήκοντα τριήρεας, υπό δέ έτησιέων άνεμων ύπερβαλειν Μα- 
λέην ουκ οίοί τε γενέσθαι * ουτω ουκ άπικέσθαι ές Σαλαμίνα, καί 
ουδεμιή κακότητι λειφθήναι τής ναυμαχιης.

16!) Ούτοι μέν ουτω διεκρουσαντο τούς "Ελληνας. Κρήτες δέ, 
επείτε σφέας παρελάμβανον οι επί τούτοισι ταχθέντες Ελλήνων, 
εποίησαν τοιόνδε. πέμψαντες κοινή θεοπρόπους ές Δελφούς τον 
θεόν έπειρώτων εϊ σφι άμεινον τιμωρέουσι γίνεται τή Έλλάδι. ή δέ 
ΙΙυθίη δπεκρίνατο «ώ νήπιοι, έπιμέμφεσθε δσα ύμΐν έκ τών Μενε
λάου τιμωρημάτων Μίνως έπεμψε μηνίων δακρύματα, οτι οΐ μέν 
ου συνεξεπρήξαντο αύτώ τον έν Καμικφ θάνατον γενόμενον, υμείς 
δέ έκείνοισι τήν. έκ Σπάρτης άρπασθεισαν όπ’ άνδρος βαρβάρου 
γυναίκα.» ταύτα οί Κρήτες ως άπενειχθέντα ήκουσαν, εσχοντο τής 

ΐγοτιμωρίης.! λέγεται γάρ Μίνων κατά ζήτησιν Δαιδάλου άπικόμενον 
\ ές Σικανίην τήν νύν Σικελίην καλευμένην άποθανειν βιαίω θα- 
(νάτιρ · άνά δέ χρόνον Κρήτας, θεού σφι έποτρόναντος, πάντας 
πλήν ΙΙολιχνιτέων τε καί Πραισίων άπικομένους στόλφ μεγάλω 
ές Σικανίην πολιορκέειν έπ’ ετεα πέντε πόλιν Καμικόν, τήν κατ’ 
εμέ Άκραγαντίνοι ένέμοντο ' τέλος δέ ού δυναμένους ούτε έλεΐν 
ούτε παραμένειν λιμώ συνεστεώτας, άπολιπόντας οϊχεσθαι. ώς δέ 
κατά Ιηπυγίην γενέσθαι πλέοντας, όπολαβόντα σφέας χειμώνα 
μέγαν έκβαλεΐν ές τήν γην * συναραχθέντων δέ τών πλοίων ουδε- 
μίαν γάρ σφι έ'τι κομιδήν ές Κρήτην φαίνεσθαι, ένθαύτα Ί ’ρίην 
πόλιν κτίσαντας καταμεΐναί τε καί μεταβαλόντας αντί μέν Κρη- 
τών γενέσθαι Ιήπυγας Μεσσαπίους, αντί δέ είναι νησιώτας ήπει- 
ρώτας. από δέ Ύρίης πόλιος τάς άλλας οίκίσαι, τάς δή Ταραν-
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azután így szólhassanak Xerxeshez : «Óh király, habár a görögök 
bele akartak vinni ebbe a háborúba s habár hatalmunk nem a leg
kisebbek közé tartozik, sőt az athéniek után a legtöbb hajót szol
gáltathattuk volna, nem akartunk ellened harczolni, sem valami 
nem tetszőt cselekedni. » Eemélték, hogy így szólva, jobban fog
nak járni, mint a többiek ; s azt hiszem, úgy is történt volna a 
dolog. Viszont a görögökkel szemben azt az ürügyet találták ki, 
melyet annak idején felhoztak. Midőn ugyanis a görögök szemükre 
hányták, hogy nem segítették őket, azt felelték, hogy fölszereltek 
ugyan hatvan hajót, de a passatszelek miatt nem bírtak áthatolni 
Malea hegyfokán ; ezért nem juthattak el Salamishoz, s nem rossz 
indulat tartotta őket vissza a tengeri csatától.145)

így hárították el ezek magukról a görögök szemrehányásait. 16Í> 
A krétaiak pedig, midőn a hozzájuk rendelt követek segítségüket 
kérték, következőkép cselekedtek : tanácshatározatuk értelmében 
követeket küldöttek Delphoiba, hogy kérdezzék meg az istent, 
vájjon előnyükre válnék-e a görögöknek nyújtandó segítség.
A Pythia felelete ez volt : «Ostobák, panaszkodjatok inkább, hogy 
Minos annyi könnyet ontatott veletek a Menelaosnak nyújtott 
segítségtekért, haragudván, hogy azok nem segítettek benneteket 
megbosszúlni Kamikosban elszenvedett halálát, ti pedig együtt 
tartottatok velük, midőn egy barbár ember Spártából elrabolt egy 
asszonyt. » A krétaiak hallván ezt a jóslatot, nem adtak segítséget.
A monda szerint ugyanis Minos Daidalos után kutatva, a ma Sici 170 
liának nevezett Sikániába érkezett és erőszakos halállal múlt ki.14“) 
Erre a krétaiak az isten parancsából bizonyos idő múlva nagy 
hajóhaddal vonultak Sikaniába, s öt évig ostromolták Kamikost, 
melyet az én időmben akragasiak laktak. E hadmenetben Polichne 
és Praisos városok lakóit kivéve, az összes krétaiak resztvettek.1471 
Minthogy azonban a várost nem tudták bevenni, s éhségtől szo
rítva nem maradhattak tovább, végre elvonultak. Hazautaztuk bán 
Iapygiáig értek, a hol egy iszonyú vihar partra dobta őket. 
Minthogy hajóik darabokra törtek, s nem volt módjuk Krétába 
visszatérni. Hyria városát alapítva, ott maradtak, s krétaiakból 
iapygiai messapiusok, szigetlakokból szárazföldi lakósok lettek.148) 
Hyria városából alapították többi gyarmataikat, melyeket a tarén-
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τίνοι χρόνιο ύστερον πολλφ έξανιστάντες προσέπταισαν μεγάλιος, 
ώστε φόνος Ελληνικός μέγιστος ουτος δή έγένετο πάντων τών 
ημείς ΐδμεν, αυτών τε Ταραντίνων καί 'Ρηγίνων, οΐ οπό Μικύθου 
τοό Χοίρου αναγκαζόμενοι τών αστών καί άπικόμενοι τιμωροί 
Ταραντίνοισι άπέθανον τρισχίλιοι ουτω · αυτών δέ Ταραντίνων οόκ 
έπήν αριθμός, ό δέ Μίκυθος οίκέτης έών Άναζίλεω επίτροπος 
'Ρηγίου καταλέλειπτο, ουτος ος περ έκπεσών έκ'Ρηγίου καίΤεγέην 
την Αρκάδων οίκήσας άνέθηκε έν Όλυμπίη τούς πολλούς άνδριάν-

171 τας. άλλα τα μεν κατά 'Ρηγίνους τε καί Ταραντίνους τού λόγου 
μοι παρενθήκη γέγονε* ές δέ τήν Κρήτην ερημιοθείσαν, ώς λέγουσι 
ΙΙραίσιοι, έσοικίζεσθαι άλλους τε ανθρώπους καί μάλιστα Έ λλη 
νας, τρίτη δέ γενεή μετά Μίνων τελευτήσαντα γίνεσθαι τα Τρωικά, 
έν τοϊσι ου φλαυροτάτους φαίνεσθαι έόντας Κρήτας τιμωρους 
Μενέλεψ. από τούτων δέ σφι άπονοστήσασι εκ Τροίης λιμόν τε καί 
λοιμόν γενέσθαι καί αύτοϊσι καί τοϊσι προβάτοισι, έ'στε το δεύτερον 
έρημωθείσης Κρήτης μετά τών υπολοίπων τρίτους αυτήν νυν νέμε 
σθαι. Κρήτας μέν δή ίΐυθίη ύπομνήσασα ταΰτα έ'σχε βουλομένους 
τιμωρέειν τοϊσι Έλλησι.

172 Θεσσαλοί δε υπό άναγκαίης το πρώτον έμήδισαν, ώς διέδε- 
ςαν, δτι ού σφι ήνδανε ' τα οί ’Αλευάδαι έμηχανώντο. έπείτε 
γάρ επύθοντο τάχιστα μέλλοντα διαβαίνειν τον ΙΙέρσην ές τήν 
Ευρώπην, πέμπουσι ές τον Ισθμόν αγγέλους * έν δέ τψ Ίσθμώ 
ήσαν άλισμένοι πρόβουλοι τής Ελλάδος άραιρημένοι άπύ 
τών πολίων τών τα άμείνω φρονεουσέων περί τήν 'Ελλάδα, 
άπικόμενοι δέ έπί τούτους τών Θεσσαλών οί άγγελοι ελεγον 
«άνδρες "Ελληνες, δει φυλάσσεσθαι τήν έσβολήν τήν Όλυμπι- 
κήν, Τνα Θεσσαλίη τε καί ή σύμπασα ή 'Ελλάς έν σκέπη τού 
πολέμου, ημείς μέν νυν έτοιμοι είμέν συμφυλάσσειν, πέμπειν 
δέ χρή καί όμέας στρατιήν πολλήν, ώς, εί μή πέμψετε, έπίστα- 
σθε ήμέας όμολογήσειν τψ ΙΙέρση· ού γάρ τι προκατημένους 
τοσουτο προ τής άλλης 'Ελλάδος μούνους προ ύμεων δει άπο- 
λέσθαι. βοηθέειν δέ ού βουλόμενοι άναγκαίην ήμϊν ούδεμίαν 
οίοί τε έστέ προσφέρειν * ούδαμά γάρ άδυνασίης ανάγκη κρέσσων
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turniak jóval később el akartak foglalni, de nagy vereséget szen
vedtek, úgy, hogy tudomásunk szerint, a görög mészárlások közt 
ez volt a legborzasztóbb, mely nemcsak a tarentumiakat, lianem 
Rkegion lakóit is megritkította. Ezek ugyanis Mikythos, Choiros- 
nak fia által kényszerítve, a tarentumiaknak segítségére jöttek, s 
háromezer polgártársukat elvesztették ; a tarentumiak számát 
pedig nem is lehet megmondani. Ez a Mikythos Anaxilaosnak volt 
a rabszolgája, kit ura kormányzó gyanánt hagyott Rhegionban ; 
később Rhegionból elkergették, s az arkadiai Tegeában telepedett 
le, s ő ajánlta föl Olympiában azt a sok emlékszobrot.,49) A Taren- jyj 
tumra és Rhegionra vonatkozókat csak közbeszuráskép hoztam 
föl történetemben. A kipusztult Krétába a praisosiak hagyománya 
szerint sok mindenféle ember költözött be, leginkább görögök. 
Minos után a harmadik nemzedék idejére esik a trójai háború, 
melyben a krétaiak Menelaosnak szövetségesei között nem a leg
hitványabbaknak bizonyultak.15“) De Trójából visszatérvén, e miatt 
éhség és halálvész pusztított mind az emberek, mind az állatok 
között. Kréta ekkor másodszor pusztult el, úgy hogy a maradók- 

.kai együtt a harmadik telep lakja most a szigetet. Erre a dologra 
figyelmeztette Pythia a krétaiakat, s visszatartotta szándékuktól, 
hogy segítséget küldjenek a görögöknek.

A thessaliaik kezdetben akaratuk ellen lettek médpártiak, 
mert mint elárulták, nem tetszettek nekik az Aleuadák fondorko- 
dásai. Mihelyt ugyanis megtudták, hogy a perzsák át akarnak 
jönni Európába, követeket küldöttek az Isthmoshoz. I tt  voltak 
egybegyülve Görögországnak képviselői, kiket a hazafias érzületű 
államok választottak ki. A thessaliai követek hozzájuk érkezvén, 
így szóltak : tGörög férfiak ! Meg kell védnetek az Olympos bejá
ratát, hogy Thessalia és egész Görögország meg legyen mentve a 
háborútól. Mi készek vagyunk résztvenni a védelemben, de nektek 
is nagy sereget kell küldenetek. Figyelmeztetünk benneteket, hogy 
ha nem küldtök, a perzsákkal fogunk egyességre lépni. Mert mi, kik 
annyira kiesünk Görögország egyéb vidékeitől, csak nem fogunk 
tőletek cserbenhagyva elpusztulni. Ha pedig nem akartok segíteni, 
nem lesz hatalmatokban, hogy reánk bármiféle kényszert alkalmaz
zatok ; mert semmiféle kényszer sem hatalmasabb a lehetetlen-

Herodotoa ΠΙ. köt. 9
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εφο· ημείς δέ πειρησόμεθα αυτοί uva σωτηρίην μηχανώμε-
173 vöt.» ταύτα ελεγον οί Θεσσαλοί. οί δέ "Ελληνες προς ταύτα 

έβουλεόσαντο ές Θεσσαλίην πέμπε tv κατά tì-άλασσαν πεζόν 
στρατόν φυλάξοντα την έσβολήν. ώς δέ συνελέχθη 6 στρατός, 
επλεε öt’ Ευρίπου' άπικόμενος δέ της Αχαιίης ές Αλον, άπο- 
βάς έπορεύετο ες Θεσσαλίην, τάς νέας αυτού καταλ'.πών, καί 
άπίκετο ές τά Τέμπεα ές την έσβολήν ή περ άπο Μακεδονίης 
της κάτω ές Θεσσαλίην φέρει παρά ποταμόν Πηνειόν, μεταξύ 
δέ Όλυμπου τε δρεος [έόντα] καί τής "Οασης, ένθαύτα έστρα- 
τοπεδεύοντο τών Ελλήνων κατά μυρίους όπλίτας συλλεγέντες, 
καί σφι προσήν ή Θεσσαλών ίππος ' έστρατήγεε δε Λακεδαι- 
μονίων μέν Ευαίνετος ό Καρήνου έκ τών πολεμάρχων άραιρη- 
μένος, γένεος μέ-rot έών ού τού βασιληίου, Αθηναίων δέ Θε- 
μιστοκλέης ό Νεοκλεος. εμειναν δέ έλίγας ημέρας ένθαύτα* 
άπικόμενοι γάρ άγγελοι παρά Αλεξάνδρου τοΰ Άμύντεω άν- 
δρός Μακεδόνος συνεβοόλευόν σφι άπαλλάσσεσθαι μηδέ μένον
τας έν τή έσβολή καταπατητή ναι υπό τού στρατού τού έπιόν- 
τος, σημαίνοντες το πλήθος τε τής στρατιής καί τάς νέας, ώς 
δέ ουτοί σφι ταύτα συνεβούλευον, χρηστά γάρ έδόκεον συμβου- 
λεύειν καί atei ευνοο; έφα'νετο έών ό Μακεδών, έπείθοντο. 
δοκέειν δ εμοί, αρρωδίη ήν τό πειθον, ώς έπόθοντο καί άλλην 
εούσαν έσβολήν ές Θεσσαλούς κατά τήν άνω Μακεδονίην διά 
ΙΙερραιβών κατά Γόννον πόλιν, τή περ δή καί έσεβαλε ή στρα- 
τιή ή Ξέρξεω. καταβάντες δέ οί "Ελληνες επί τάς νέας δπίσο> 
έπορεύοντο ές τον Ισθμόν.

174 Αυτή έγένετο ή ες Θεσσαλίην στρατηίη, βασιλέος τε μέλ
λοντος διαβαίνειν ές τήν Ευρώπην έκ τής Ασίης καί έόντος 
ήδη έν Αβόδψ. Θεσσαλοί δέ έρημωθέντες συμμάχων ουτω δή 
έμήδισαν προθόμως ουδ’ ετι ένδοιαστώς, ώστε έν τοίσι πρήγ- 
μασι έφαίνοντο βασιλέι άνδρες έόντες χρησιμώτατοι.

175 Οί δέ "Ελληνες έπείτε άπίκατο ές τον Ισθμόν, έβουλεό- 
οντο προς τά λεχθέντα έξ Αλεξάνδρου τή τε στήσονται τον 
πόλεμον καί έν οιοισι χώροισι. ή νικώσα δέ γνώμη έγίνετο τήν 
έν Θερμοπόλήσι έσβολήν φυλάξαι- στεινοτέρη γάρ έφαίνετο εούσα 
τής ές Θεσσαλίην καί αμα άγχοτέρη τε τής έωυτών [χώρης καί 
μούνη]. τήν δέ άτραπόν, δι’ ήν ήλωσαν οι άλόντες Ελλήνων έν 
Θερμοπόλήσι ουδέ ήδεσαν έοϋσαν πρότερον ή περ άπικόμενοι 
ες Θερμοπύλας έπύθοντο Τρηχινίων. ταότην ών έβουλεόσαντο
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ségnél. Mi azonban iparkodni fogunk, hogy megóvjuk biztonsá
gunkat. » Ezt mondták a thessaliaiak. A görögök erre elhatároz-173 
ták, hogy Thessaliába a tengeren át gyalogsereget küldenek a 
bejárat védelmére. Midó'n a sereget összetoborozották, hajókon át
szállították az Euriposon, s a sereg az achajai Alosban151) kikötvén, 
partra szállott, a hajókat ott hagyta, s Thessaliába vonult. Itten 
elfoglalta a T6mpe völgy bejáratát, mely alsó Makedoniából a Pes 
neios folyó mentében s az Olympos és Ossa hegy között Thessa
liába vezet. I tt  ütött tábort a görögöknek körülbelül tízezer kato
nája, s hozzájuk csatlakozott a thessaliai lovasság is. A lakedai- 
moniak vezére Karenos ha, Euainetos volt, a hadvezérek egyike, 
habár nem származott királyi családból ; 152) az athénieket The- 
mistokles, Neokles fia vezette. De csak néhány napig maradtak ott ; 
mert követek érkeztek a makedón Alexandrostól, Amyntas fiától, 
s azt tanácsolták, hogy távozzanak a Tempe bejáratától, különben 
széttiporja őket az ellenséges tábor, melynek nagyságát, vala
mint a hajóhadét megmondották. A görögök okosnak tartották 
ezt a tanácsot, s minthogy makedón részről jóindulatot láttak irá
nyukban, szót fogadtak. Azt hiszem azonban, hogy a félelem bírta 
rá őket ; mert megtudták, hogy egy másik út is vezet Thessaliába 
felső Makedoniából a perrliaibusok földjén át, Gonnos városa mel
lett ; a mint hogy erre is tört be Xerxesnek hadserege.15'1) A gö
rögök tehát hajókra szálltak és visszatértek az Isthmoshoz.

Akkor történt ez a hadmenet Thessaliába, midőn a király 174 
Ázsiából Európába át akart kelni, s már Abydosban volt. A thes
saliaiak szövetségeiktől elhagyva, kétkedés nélkül, szívesen átpár
toltak a médekhez ; s a háború alatt a legnagyobb szolgálatokat 
tették a királynak.

A görögök az Isthmoshoz visszatérvén, tanácskoztak Alexand- 175 
rosnak szavain, hogy hol és minő területen legyen a háború 
színtere; s az a vélemény győzött, hogy a thermopylai szorost 
kell megvédeni, mert nyilvánvalólag keskenyebb a thessaliai be
járásnál,154) 8 egyszersmind közelebb esett hozzájuk. Arról a gya
logösvényről, melyen át a Thermopylainál elesett görögök hálóba 
kerültek, nem volt előbb tudomásuk, míg oda nem érkeztek, a 
mikor a trachisiak fölfedezték nekik. Ezt a szorost kellett tehát

9*
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φυλάσσοντες τήν έσβολήν μή παριέναι ές τήν Ελλάδα τον 
βάρβαρον, τον δέ ναυτικόν στρατόν πλεειν γής τής 'Ιστιαιώτι- 
δος έπί Άρτεμίσιον. ταδτα γάρ άγχοδ τε άλλήλων έστί ώστε 
πυνθάνεσθαι τα κατά έκατέρους έόντα, οΤ τε χώροι ουτω

17<>έχουσι. τοδτο μεν τό Αρτεμίσιαν έκ τοδ πελάγεος τοδ Θρηι- 
κίου εξ εύρέος συνάγεται ές στεινόν έόντα τόν πόρον τον με
ταξύ νήσου τε Σκιάθου καί ήπείρου Μαγνησίης- εκ δε τοδ 
στεινοδ τής Εύβοίης ήδη τό ’ Αρτεμίσιαν δέκεται αίγιαλός, εν δε 
Άρτέμιδος ίρόν. ή δέ αύ διά Τρηχΐνος έσοδος ές τήν Ελλάδα 
έστί τή στείνοτάτη ήμίπλεθρον. ου μέντοι κατά τούτο γε έστί τό 
στεινότατον τής χώρης τής άλλης, άλλ’ έμπροσθέ τε Θερμο- 
πυλεων καί δπισθε, κατά τε Άλπηνοδς δπισθε έόντας έουσα 
αμαξιτός μούνη, καί έμπροσθέ κατα Φοίνικα ποταμόν άγχοδ 
Άνθήλης πόλιος άλλη αμαξιτός μούνη. των δε Θερμοπυλέων 
τό μέν πρός έσπέρης όρος άβατόν τε καί άπόκρημνον, υψηλόν, 
άνατεΐνον ές τήν Οίτην τό δε πρός τήν ήώ τής όδοδ θά 
λασσα ΰποδέκεται καί τενάγεα. έστί δέ έν τή έσόδφ ταύτη 
θερμά λουτρά, τα Χύτρους καλέουσι οί επιχώριοι, καί βωμός 
Τδρυται Ήρακλέος έπ’ αυτοΐσι. έδεδμητο δέ τείχος κατά ταύ- 
τας τάς έσβολάς, καί τό γε παλαιόν πάλαι έπήσαν. έδειμαν 
δέ Φωκέες τό τείχος δείσαντες, επεί Θεσσαλοί ήλθαν έκ Θε- 
σπρωτών οΙκήσοντες γην τήν ΑΙολίδα, τήν περ νδν έκτέαται. 
ατε δή πειρωμενων των Θεσσαλών καταστρέφεσθαι σφέας, τοδ
το προεφυλάξαντο οί Φωκέες, καί τό ύδωρ τό θερμόν τότε 
έπήκαν έπί τήν έσοδον, ως αν χαραδρωθείη ό χώρος, παν 
μηχανώμενοι δκως μή σφι έσβάλοιεν οί Θεσσαλοί έπί τήν 
χώρην. τό μέν νυν τείχος τό άρχαΐον έκ παλαιοδ τε έδεδμητο 
καί τό πλέον αύτοδ ήδη υπό χρόνου έκειτο ■ τοΐσι δέ (Έ λ- 
λησι) αύτις όρθ·ώσασι έδοξε ταύτη άπαμύνειν από της Ε λ 
λάδος τόν βάρβαρον, κώμη δε έστί άγχοτάτω τής όδοδ 
Άλπηνοί ούνομα · έκ ταύτης δέ έπισιτιεϊσθαι έλογίζοντο οί 
"Έλληνες.

177 Οί μέν νυν χώροι ουτοι τοΐσι "Έλλησι είναι έφαίνοντο 
έπιτήδεοι · άπαντα γάρ προσκεψάμενοι καί έπιλογισθέντες 
ότι ούτε πλήθεϊ εξουσι χράσθαι οί βάρβαροι ούτε Τππψ, 
ταύτη σφι έδοξε δέκεσθαι τόν έπιόντα έπί τήν Ελλάδα, 
ώς δέ έπύθοντο τόν Πέρσην έόντα έν ΙΙιερίη, διαλυθέντες 
έκ τοδ Ίσθμοδ έστρατεύοντο αυτών οί μέν ές Θερμοπύλας 
πεζή, άλλοι δε κατά θάλασσαν έπ’ Αρτεμίσιαν.
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határozatuk értelmében megvédeni, nehogy a barbárok Gö
rögországba hatoljanak. Szintúgy elhatározták, hogy a hajóhad
dal Artemisionig hatolnak, Histiaiotis területére ; 155) minthogy 
ugyanis a két hely közel esik egymáshoz, könnyű lesz egyiknek a 
másikról hirt kapnia. Fekvésük pedig a következő'. Artemision ott 176 
van, hol a széles thrák tenger szűk tengerszorossá válik Skiathos 
szigete és Magnesia szárazföldje között ; ezen euboiai tengerszo
ros közvetlen határában van Artemision tengerpartja Artemis 
szentélyével ; a hol pedig a bejárás Görögországba Trachison át 
a legkeskenyebb, fél plethron a szélessége. De nem itt van ezen a 
vidéken a legszűkebb szoros, hanem Thermopylai fölött és alatt ; 
ez utóbbi holyen Alpenoi mellett csak egy szekér haladhat az 
úton, szintúgy keskeny a járás Thermopylai fölött, a Phoinix 
folyó mentében Anthele városánál. Thermopylaitól nyugatra a 
hegység megközelíthetetlen meredek, magas, és az Oitáig nyúlik ; 
keletre az utat tenger és iszap borítja.156) Közel a szoroshoz vannak 
meleg források, melyeket a vidék lakossága «fazekak·-nak nevez, 
s Herakles oltára emelkedik mellettük.157) E bejárásnál hajdan falat 
emeltek, s kapuk is voltak rajta. A phokisiak építették félelmük
ben, midőn a thessaliaiak Thesprotiából Aiolisba jöttek letelepedni, 
a hol most tényleg ők az urak.158) Minthogy tehát a thessaliaiak a 
phokisiakat le akarták igázni, ezek falat emeltek védelmükre, s a 
meleg forrásokat is a bejáráshoz vezették, hogy a talajt iszapossá 
tegyék ; minden lehetőt elkövettek, hogy a thessaliaiak be ne tör
jenek területükre. Mivel a régi fal még az ősidőkben épült, nagyobb 
részét rommá változtatta az idő ; a görögök pedig elhatározták, 
hogy ismét fölépítik, s itt tartják vissza a barbárokat Görögország
tól. Az út közelében feküdt egy Alpenoi nevű falu, s a görögök 
úgy számítottak, hogy innen látják el élelemmel a katonákat.

Ezeket a helyeket tartották a görögök czéljukhoz megfelelők- 177 
nek. Minthogy ugyanis mindent meghánytak vetettek, hogy itt 
a barbárok sem tömegük, sem lovasságuk erejét ki nem fejthetik, 
elhatározták, hogy itt várják be Görögország megtámadóit. Midőn 
pedig meghallották, hogy a perzsák Pieriában vannak, isthmosi 
gyűlésüket feloszlatták, s egy részük gyalog a Thermopylaihoz, 
más részük a tengeren Artemisionlioz vonúlt.
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178 ϋ ί μέν δή "Ελληνες κατά τάχος έβοήθεον διαταχθέντες, 
Δελφοί δ’ έν τούτφ τψ χρόνφ έχρηστηριάζοντο τψ θεψ υπέρ 
έωυτών καί τής 'Ελλάδος καταρρωδηκότες, καί σφι έχρήσθη 
άνέμοισι εύχεσθαι * μεγάλους γάρ τούτους έσεσθαι τή Έλλάδι 
συμμάχους. Δελφοί δέ δεξάμενοι το μαντήιον πρώτα μέν 'Ελ
λήνων τοΐσι βουλομένοισι είναι έλευθέροισι εξήγγειλαν τα 
χρησίΐέντα αύτοΐσι, καί σφι δεινώς καταρρωδέουσι τον βάρβα
ρον έξαγγείλαντες χάριν αθάνατον κατέθεντο. μετά δέ ταΰτα 
οί Δελφοί τοΐσι άνέμοισι βωμόν τε άπέδεξαν έν Θυίή, τή περ 
τής Κηφισού θυγατρός Θυίης το τέμενος έστί, επ’ ής καί 
ο χώρος ουτος την έπωνυμίην έχει, καί θυσίήσι σφέας με- 
τήισαν.

179 Δελφοί μέν δή κατά το χρηστήριον έτι καί νυν τούς άνε
μους ίλάσκονται. ό δέ ναυτικός Ξέρξεω στρατός όρμώμενος εκ 
Θέρμης πόλιος παρέβαλε νηυσί τήσι άριστά πλεούσησι δέκα 
ιθύ Σκιάθου, ένθα ήσαν προφυλάσσουσαι νέες τρεις Έλληνί- 
δες, Τροιζηνίη τε καί Αίγιναίη καί Αττική, προϊδόντες δέ

180 ούτοι τάς νέας τών βαρβάρων ές φυγήν ορμή σαν. τήν μέν δή 
Τροιζηνίην, τής ήρχε ΙΙρηςϊνος, αύτίκα αιρέουσι έπισπόμενοι οι 
βάρβαροι, καί έπειτα τών έπιβατέων αυτής τον καλλιστεόοντα 
άγαγόντες έπί τής πρώρης τής νέος έσφαξαν, διαδέξιον ποιεύ- 
μενοι τον ειλον τών Ελλήνων πρώτον καί κάλλιστον. τφ δέ 
σφαγιασθέντι τούτφ ούνομα ήν Λέων ■ τάχα δ’ αν τι καί τού

181 ουνόματος έπαύροιτο. ή δέ Αίγιναίη, τής έτριηράρχεε Άσωνίδης, 
καί τινά σφι θόρυβον παρέσχε, Πυθέω τού Ίσχενόου έπιβατεύ- 
οντος, άνδρός άρίστου γενομένου ταότην τήν ήμέρην δς επειδή 
ή νηύς ήλίσκετο ές τούτο άντεΐχε μαχόμενος ές δ κατεκρεουρ- 
γήθη άπας, ως δέ πεσών ούκ άπέθανε άλλ’ ήν έμπνοος, οί Πέρ- 
σαι, οί περ επεβάτευον έπί τών νεών, δι’ αρετήν τήν έκείνου περι- 
ποιήσαί μιν περί πλείστου έποιήσαντο, σμύρνησί τε ίώμενοι τά 
έλκεα καί σινδόνος βυσσίνης τελαμώσι κατειλίσσοντες* καί μιν, ώς 
δπίσω άπίκοντο ές το έωυτών στρατόπεδον, έπεδείκνυσαν έκπα- 
γλεόμενοι πάση τή στρατιή περιέποντες εύ. τούς δέ άλλους τούς

182 έλαβον έν τή νηί ταύτή περιεϊπον ώς άνδράποδα. αί μέν δή δύο τών 
νεών ουτω έχειρώθησαν ή δέ τρίτη, τής έτριηράρχεε Φόρμος άνήρ 
Αθηναίος, φεύγουσα έξοκέλλει ές τάς έκβολάς τού ΙΙηνειού, καί 
τού μέν σκάφεος έκράτησαν οί βάρβαροι, τώ; δέ άνδρών ου· ώς 
γάρ δή τάχιστα έπώκειλαν τήν νέα οί Αθηναίοι, άποθορόντες 
κατά Θεσσαλίην πορευόμενοι έκομίσθησαν ές Αθήνας.
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A görögök tehát· szétoszolva, gyorsan védelemre siettek ; 178 
Delphoi lakói azonban magukat és hazájukat féltve, jóslatot kér
tek az istentől, s azt kapták feleletül, hogy könyörögjenek a sze
lekhez, mert ezek lesznek Görögország hatalmas szövetségesei.15·1)
A delphoibeliek rögtön közölték jóslatukat a szabadságért lelke
sülő görögökkel, s őket a barbároktól való rettenetes félelmükben 
örök hálára kötelezték. Ezután Delphoi lakói oltárt emeltek a 
szeleknek Thyiában16°) (a hol Kephissos leányának, Thyiának szen
télye épült ; innen is kapta nevét e vidék), s áldozatokat mutat
tak be nekik.

A jóslat értelmében a delphoibeliek még ma is áldoznak a 179 
szeleknek. A hajóhad Therma városából kiindulván, Xerxes a leg
gyorsabb tíz hajót egyenesen Skyathosig előreküldte, a hol három 
görög hajó állott őrt, egy troizeni, egy aiginai és egy attikai. 
Midőn ezek a barbárok hajóit meglátták, futásnak eredtek. A bar-180 
bárok üldözőbe vették őket, s a troizeni hajót, melyen Prexinos 
parancsolt, rögtön elfogták ; majd pedig a legénység közül a leg- 
daliásabbat a hajó előrészére vezették és levágták, kedvező előjel
nek tartván, hogy első görög foglyuk oly szép volt. A lemészárolt 
embernek Leon volt a neve, s talán ez is hozzájárult sorsának 
előidézéséhez. De az aiginai hajó, melynek Asonides volt a kapi- isi 
tánya, nem kis bajt okozott a perzsáknak; mert a hajón szolgáló 
Pythes, Ischenoos fia, vitéz embernek mutatta magát o napon. 
Midőn a hajót elfogták, nem adta meg magát addig, míg teljesen 
össze nem vágták. A hajókon liarczoló perzsák észrevették, hogy 
bár elesett, nem halt meg, hanem még van benne élet, azért vitéz 
voltáért mindent elkövettek élete megmentésére ; myrrhával gyógyí
tották sebeit, s byssus-vászondarabokkal kötötték be. Midőn pedig 
táborukba visszatértek, jól bántak vele, sőt csudakép mutogatták 
az egész hadseregnek. Ellenben a többiekkel, kiket a hajón elfog
tak, rabszolga módra bántak el. Két hajót tehát sikerült így 1S2 
elfogni a perzsáknak ; de a harmadik, melynek az athéni Phormos 
volt a kapitánya, elmenekült és a Peneios torkolatánál partot ért. 
Magát a hajót elfogták a barbárok, de a legénységet nem, mert 
az a kikötés után rögtön megfutott, és Tliessalián keresztü1 
Athénbe menekült.



183 Ταύτα οί "Ελληνες οί έπ’ Άρτεμισίψ στρατοπεδευόμενοι πυν 
θάνονται παρά πυρσών έκ Σκιάθου' πυθόμενοι δέ καί καταρρωδή 
σαντες από τού Αρτεμισίου μετορμίζοντο ές Χαλκίδα, φυλάξοντε 
μεν τον Εύριπον, λείποντες δέ ημεροσκόπους περί τα υψηλά τη 
Ευβοίης. των δέ δέκα νεών των βαρβάρων τρεις έπήλασαν περί ν 
έρμα το μεταξύ εόν Σκιάθου τε καί Μαγνησίης καλεόμενον δέ Μύρ 
μηκα. ένθαύτα οί βάρβαροι επειδή στήλην λίθου έπεθηκαν κομί 
σαντες επί το έρμα, όρμηθέντες αυτοί έκ Θέρμης, ως σφι το έμ 
ποδών έγεγόνεε καθαρόν, έπέπλεον πάση :ι τήσι νηυσί, ενδεκο 
ημέρας παρέντες μετάτήν βασιλέος έξέλασιν εκ Θέρμης, το δέίρμο 
σφι κατεγήσατο έόν έν πόρφ μάλιστα IIάμμων Σκύριος. πανημερόι 
δέ πλέοντες οί βάρβαροι έξανόουσι τής Μαγνησίης χώρης επί Ση· 
πιάδατε καί τον αίγιαλόν τον μεταξύ Κασθαναίης τε πόλιος έόντα 
καί Σηπιάδος ακτής.

184· Μέχρι μέν νυν τούτου τού χώρου καί Θερμοπυλέων απαθής τε 
κακών ήν ό στρατός καί πλήθος ήν τηνικαύτα έ'τι, ως εγώ συμβαλ
λόμενος ευρίσκω, τών μέν έκ τών νεών τών έκ τής Ασίης, έουσέων 
επτά καί διηκοσιέων καί χιλιέων, τον μέν άρχαΐον εκάστων τών 
εθνέων όμιλον έόντα τέσσερας χαί είκοσι μυριάδας καί προς χιλιάδα 
τε καί τετρακοσίους, ως άνά διηκοσίους άνδρας λογιζομένοισιήέν 
εκάστη νηί. έπεβάτευον δέ επί τουτέων τών νεών, χωρίς εκάστων 
τών επιχωρίων έπιβατέων, ΓΙερσέων τε καί Μήδων καί Σακέων τριή- 
κοντα άνδρες. ούτος άλλος όμιλός γίνεται τρισμόριοι καί έξακισχί- 
λιοι καί προς διηκόσιοι τε καί δέκα, προσθήσω δ’ έ'τι τούτφ καί τφ 
προτέρφ άριθμφ τούς έκ τών πεντηκοντέρων, ποιήσας, ο τι πλέον 
ην αυτών ή ελασσον, άν’ όγδώκοντα άνδρας ένεΐναι. συνελέχθη δέ 
ταΰτα τα πλοία, ώς καί πρότερον είρέθη, τρισχίλια. ήδη ών άνδρες 
άν είεν έν αυτοισι τέσσερες μυριάδες καί είκοσι, τούτο μέν δή το έκ 
τής ’Λσίης ναυτικόν ήν, σόμπαν έόν πεντήκοντα μυριάδες καί μία, 
χιλιάδες δέ έ'πεισι έπί ταότησι έκτα καί προς εκατοντάδες εξ καί 
δεκάς. τού δέ πεζού έβδομήκοντα καί εκατόν μυριάδες έγένοντο, τών 
δέ ιππέων οκτώ μυριάδες, προσθήσω δ’ έ'τι τούτοιαι τάς καμήλους 
τούς έλαύνοντας 'Αραβίους καί τούς τα άρματα Αίβυας, πλήθος 
ποιήσας δισμυρίους άνδρας. καί δή τό τε έκ τών νεών καί τού πεζού 
πλήθος συντιθέμενον γίνεται διηκόσιαί τε μυριάδεςκαίτριήκοντα καί 
μία, παί προς χιλιάδες έπτά καί εκατοντάδες εξ καί δεκάς. τούτο 
μέν τό έξ αυτής τής Ασίης στράτευμα έξαναχθέν είρηται, άνευ τε 
τής θεραπηίης τής επομένης καί τών σιταγωγών πλοίων καί όσοι

185ενέπλεον (έν) τούτοισι. τό δέ δή έκ τής Ευρώπης άγόμενον στρά
τευμα έ'τι προσλογιστέα τούτφ παντί τφ έξηριθμημένφ' δόκησιν δέ 
δει λέγειν. νέας μέν νυν οί από Θρηίκης Έλληνες καί (οί) έκ τών



Midőn ezt a görögök, kik Artemisionnál táboroztak, Skya-183 
thosból adott tűzjelek által megtudták, rémületükben Artemision - 
ból az Euripos védelmére Cbalkisba vitorláztak, s kémeket hagytak 
hátra az euboiai hegyek közelében. A tíz barbár hajó közül három 
a Skyathos és Magnesia közt levő sziklazátonyhoz hajózott, mely
nek Myrmex (hangya) a neve. I tt  azután egy magukkal hozott 
kőoszlopot állítottak a sziklazátonyra ; s midőn a hajózás ezen 
akadályát elhárították, az egész tábor elindult Thermából, tizen
egyed napra, hogy a király is elhagyta a várost. A zátonyra, mely a 
hajóút irányában feküdt, a skyrosi Pamuton figyelmeztette őket. 
Egynapi hajózás után a barbárok Magnesia területére, a Sepiashoz 
értek, meg azon partvidékhez, mely Kasthanaia városa és a Sepias 
hegyfoka között terül el.101)

Ezen pontig és a Thermopylaiig nem esett kár a seregben. 184 
A hadsereg nagysága akkor az én számításom szerint a következő 
volt. Először is az Ázsiából jövő ezerkétszázhét hajó, melyekhez 
eredetileg az egyes népek szolgáltatták a legénységet ; s ha egy-egv 
hajóra kétszáz embert számítunk, 241,400 ember volt rajtuk. 
Ezeken a hajókon a belföldi legénységen kívül egyenként har- 
mincz katona volt még perzsa, méd és saka nemzetségből ; 1(K) ezek
nek összege 36,210. Ezen összeghez meg az előbbihez hozzá kell 
adnom az ötvenevozősöket, melyeken egyre-másra nyolczvan ember 
volt. Összeszámítva ezeket a hajókat, mint már egyszer mondtam, 
háromezret kapunk ; tehát 240,000 ember vaia rajtuk.163) Eny- 
nyiből állott az Ázsiából felvonuló hajóhad összesen 517,610 em
berrel. A gyalog hadsereg 1.700,000, a lovas hadsereg 80,000 em
berből állott. De hozzá kell még vennünk a tevéken lovagoló 
arabokat, a szekereken harczoló libyaiakat, kiknek számát húsz
ezerre teszem. Összeadva már most a tengeri és szárazföldi had- < 
sereget, 2.317,610 embert kapunk. S ezzel föl van sorolva az 
Ázsiából vezetett tábor, nem számítva bele a szolgakiséretet, az 
élelemszállító hajókat, meg ezeknek legénységét. Az egész összeg-185 
hez hozzá kell még számítani az Európából vezetett tábort, mely
nek nagyságát azonban csak hozzávetőleg mondhatom meg.
A Thrákiában és a thrák part mentében fekvő szigeteken lakó 
görögök százhúsz hajót szolgáltattak, legénységük tehát 24,000
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νήσων τών έπικειμενέων τή Θρηίκη παρείχοντο είκοσι καί εκατόν 
εκ μέν νυν τουτέων τών νεών άνδρες τετρακισχίλιοι καί δισμύριοι 
γίνονται, πεζού δέ τον θρήικες παρείχοντο και ΙΙαίονες καί Έορδοί 
καί Βοττιαϊοι καί το Χαλκιδικόν γένος καί Βρύγοι καί ΙΊίερες καί 
Μακεδόνες καί Περραιβοί καί Ένιήνες καί Δόλοπες καί Μαγνήτες 
καί Άχα ιοί καί δσοι τής Θρηίκής τήν παραλίην νέθονται, τούτων 
τών έθνέων τριήκοντα μυριάδας δοκέω γενέσθαι. αύται ών αί μυ
ριάδες έκείνησι προστεθεΐσαι τήσι έκ τής Άσίης, γίνονται αί πάσαι 
άνδρών αί μάχιμοι μυριάδες διηκόσιαι καί εξήκοντα καί τέσσερες,

186 επεισι δέ ταύνησι εκατοντάδες εκκαίδεκα καί δεκάς. τού μαχίμου 
δέ τούτου έόντος άριθμόν τοσούυτου, τήν θεραπηίην τήν έπομένην 
τούτοισι καί τους έν τήσι σιταγωγοίσι άκάτοισι έόντας καί μάλα εν 
τοΐσι άλλοισι πλοίοισι τοΐσι άμα πλέουσι τή στρατιή, τούτους τών 
μαχίμων άνδρών ού δοκέω είναι έλάσσονας αλλά πλεύνας. καί 
δή σφεας ποιέω ίσους έκείνοισι είναι καί ούτε πλεύνας ούτε 
έλάσσονας ούδέν * έξισούμενοι δέ ουτοι τιΐ> μαχίμψ έκπληρούσι 
τάς ισας μυριάδας έκείνοισι. ούτω πεντακοσίας τε μυριάδας 
καί είκοσι καί Οκτώ καί χιλιάδας τρεις καί εκατοντάδας δύο 
καί δεκάδας δύο άνδρών ήγαγε Ξέρξης ό Δαρείου μέχρι Σηπιάδος

187 καί θερμοπυλέων. ούτος μέν δή τού συνάπαντος τού Ξέρξεω στρα
τεύματος άριθμός, γυναικών δέ σιτοποιών καί παλλακέων καί ευ
νούχων ούδείς αν είποι άτρεκέα άριθμόν· ούδ’ αύ υποζυγίων τε καί 
τών άλλων κτηνέων τών άχθοφόρων καί κυνών Ινδικών τών επομέ
νων, ούδ’ αν τούτων υπό πλήθεος ούδείς αν είποι αριθμόν, ώστε 
ουδέν μοι litu μα παρίσταται] προδούναι τα ρέεθρα τών ποταμών 
εστι ών, άλλα μάλλον δκως τα αιτία άντέχρησε θώμά μοι μυριάσι 
τοσαύτησι. ευρίσκω γάρ συμβαλλόμενος, εί χοίνικα πυρών έκαστος 
τής ήμέρης έλάμβανε καί μηδέν πλέον, ένδεκα μυριάδας μεδίμνων 
τελεομένας έπ’ ή μέρη έκάστη καί προς τρι ηκοσίους τε άλλους με
δίμνους καί τεσσεράκοντα" γυναιξί δέ καί ευνούχο ισι καί υποζυ- 
γίοισι καί κυσί . . . . ού λογίζομαι, άνδρών δέ έουσέων τοσουτέων 
μυριάδων, κάλλεός τε είνεκα καί μεγάθεος ούδείς αύτών άξιονι- 
κότερος ήν αύτού Ξέρξεω έχειν τούτο το κράτος.

188 'Ο §è §ή ναυτικός στρατός έπείτε όρμηθείς έπλεε καίκατέσχε 
τής Μαγνηαίης χώρης ές τον αίγιαλόν τον μεταξύ Κασθαναίης τε 
πόλιος έόντα καί Σηπιάδος άκτής, αί μέν δή πρώται τών νεών ορ- 
μεον προς γή, άλλαι δ’ έπ’ εκείνη σι έπ’ άγκυρέων άτε γάρ τού αί- 
γιαλού έόντος ού μεγάλου, πρόκροσσαι ορμεον το ές πόντον καί έπί 
οκτώ νέας, ταύτην μέν τήν εύφρόνην ουτω, άμα δέ ορθρω εξ αί- 
θρίης τε καί νηνεμίης τής θαλάσσης ζεσάσης έπέπεσέ σφι χειμών 
τε μέγας καί πολλός άνεμος άπηλιώτης, τον δή Έλλησποντίην κα-



emberből állott. Gyalogságot szolgáltattak a thrákok, paionok, 
eordusok, bottiaiusok, a chalkidikéi törzs, a brygusok, pieriaiak, 
makedónok, perrhaibusok, enienek, dolopok, magnetek, achajaiak 
és a tengerparton lakó thrákok. Számításom szerint e népek had
ereje 300,000 emberből állott.164) Hozzáadva e számot az ázsiai 
haderőhöz, a katonák összege 2.641,610. Ha tehát a fegyverfogha- 186 
toknak ekkora volt a száma, azt hiszem, a szolgakiséret, az élelem
szállító hajók legénysége, valamint a többi hajókon tartózkodó 
emberek, kik a hadsereggel tartottak, voltak annyian, ha nem 
többen, mint a katonák ; tegyük fel, hogy sem többen sem keve
sebben, hanem ép annyian voltak ; a kapott összeghez tehát ép 
oly összeget kell még hozzáadnunk. E szerint 5.283,220 embert veze
tett Xerxes, a Dareios fia, a Sepiasig és Thermopylaiig.165) Ez tehát 187 
Xerxes összes haderejének a nagysága. A kenyérsütő asszonyok
nak, ágyasoknak és eunuchoknak senki sem tudja pontosan meg
mondani a számát. Szintúgy senkisem tudja megmondani, mennyi 
volt a szarvasmarha, egyéb igás állat és indiai kutya. Ügy hogy 
egy csöppet sem csodálkozom, hogy a folyók medrei kiapadtak ; 
de annál nagyobb a bámulatom, hogy mikép láttak el élelemmel 
oly sok százezer embert. Mert hogy többet ne számítsak, ha csak 
egy choinix búzát kapott minden ember egy napra, akkor napon
ként 110,340 mérőt emésztett föl a hadsereg,166) nem számítva a 
nőket, eunuchokat, igás marhákat és kutyákat. Ekkora embertömeg 
között pedig senki sem volt, ki szépségénél és nagyságánál fogva 
méltóbb lett volna Xerxesnél ekkora hatalom birtokára.

A hajóhad tehát Thermát odahagyván, magnesiai területre 1 s8 
vonult, s elfoglalta a Kasthanaia városa és a Sepias hegyfoka közt 
elnyúló partot. Az első hajósor a szárazföldhöz volt erősítve, a többi 
pedig mögötte horgonyozott. Minthogy ugyanis a part nem volt 
hosszú, a hajók kiemelkedő orraikkal nyolcz párhuzamos sorban a 
tengerre néztek. így töltötték el az első éjszakát ; de hajnalban a 
derült időt és szélcsendet nagy vihar és heves északkeleti szél 
váltotta fel, mely fölkorbácsolta a tengert. E szelet a vidék lakói 
hellespontosinak nevezik. A kik már most észrevették a keletkező 
vihart, s helyzetük megengedte, azok még idejében partra húzták 
a hajókat, s hajóikkal együtt maguk is megmenekültek. A melye-
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λέουσι οί περί ταύτα τα χωρία οίκημένοι. οσοι μέν νυν αυτών αύ- 
ξόρενον έ'μαθον τον άνεμον, καί το tot ουτω είχε ορμου, οΐ δ’ 
έφθησαν τον χειμώνα άνασπάσαντες τάς νέας, καί αυτοί τε 
περιήααν καί αί νέες αυτών οσας δε τών νεών μεταρσίας έ'λαβε, 
τάς μέν έξέφερε προς νΙπνους καλεομένους τους έν Πηλίφ, τάς δέ 
ές τον αίγιαλόν αϊ δέ περί αυτήν τήν Σηπιάδα περιέπιπτον, α’ι 
δέ ές Μελίβοιαν πόλιν, αι δέ ές Κασθαναίην έςεβράσσοντο’ ήν

189 τε του χε'.μώνος χρήμα άφόρητον. λέγεται δέ λόγος ώς Άθη- 
ναΐοι τον Βορέην έκ θεοπροπίου έπεκαλέσαντο, έλθόντος σφι 
άλλου χρηστηρίου τον γαμβρόν έπίκουρον καλέσασθαι. Βορέης 
δέ κατά τον Ελλήνων λόγον έχει γυναίκα Αττικήν, ’Ωρει- 
θυίην τήν Έρεχθέος. κατά δή το κήδος τούτο οί Αθηναίοι, ώς 
φάτις ορμηται, συμβαλλόμενοι σφίσι τον Βορέην γαμβρόν είναι, 
ναυλοχέοντες τής Εύβοίης έν Χαλκίδι ώς έμαθ-ον αύςόμενον 
τον χειμώνα ή καί προ τούτου, έθύον ό τε καί έπεκαλέοντο τον 
τε Βορέην καί τήν Ώρειθυίην τιμωρήσαι σφίσι καί διαφθείραι 
τών βαρβάρων τάς νέας, ώς καί πρότερον περί νΑθων. εί μέν 
νυν διά ταΰτα τοισι βαρβάροισι όρμέουσι Βορέης έπέπεσε, ούκ 
ε'χω είπεΐν" οι δ’ ών Αθηναίοι σφίσι λέγουσι βοηθήσαντα τον 
Βορέην πρότερον καί τότε έκεϊνα κατεργάσασθαι, καί ίρόν 
άπελθόντες Βορέω ίδρόσαντο παρά ποταμόν Ιλισόν.

190 Έν τούτω τψ πόνω νέας ο’ί έλαχίστας λέγουσι διαφθαρή- 
ναι τετρακοσιέων ούκ έλάσσονας, ανδρας τε άναριθμήτους χρη
μάτων τε πλήθος αφθονον, ώστε Λμεινοκλέι τψ Κρητίνεω άνδρί 
Μάγνητι γηοχέοντι περί Σηπιάδα μεγάλως ή ναυηγίη αυτή έγέ- 
νετο χρηστή, δς πολλά μέν χρύσεα ποτήρια ύστέρψ χρόνιο έκ· 
βρασσόμ,ενα άνείλετο πολλά δέ άργυρεα, θησαυρούς τε τών 
Ιίερσέων ευρε, άλλα τε χρύσεα άφατα χρήματα περιεβάλετο. 
άλλ’ δ μέν τάλλα ούκ ευτυχέων εύρημα σι μέγα πλούσιος έγέ- 
νετο · ήν γάρ τις καί τούτον άχαρις συμφορή λυπεύσα παιδο-

J91 φόνος, σιταγωγών δέ όλκάδων καί τών άλλων πλοίων [διαιτθει- 
ρομένων ούκ έπήν αριθμός, ώστε δείσαντες οί στρατηγοί τού 
ναυτικού στρατού μ.ή σφι κεκακωμένοισι έπιθέωνται οί Θεσσα- 
λοί, ερκος υψηλόν έκ τών ναυηγίων περιεβάλοντο. ημέρας γάρ 
δή έχείμαζε τρεις· τέλος δέ έντομά τε ποιεύντες καί καταεί- 
δοντες γόησι οί Μάγοι τψ άνέμω, προς τε τούτοισι καί τή 
Θέτι καί τήσι Λ’ηρηίσι θύοντες, έπαυσαν τετάρτη ήμερη, 
ή άλλως κως αύτδς έθέλων έκόπασε. τη δέ Θέτι έ'θυον 
πυθόμενοι παρά τών Ίωνων τον λόγον, ώς έκ τού χώρου·



két azonban nyílt tengeren kapott a vilmr, azokat részint a Pe
lion- alatt, az úgynevezett Ipnoihoz, részint a parthoz sodorta. 
Némelyek a Sepiashoz ütődtek, mások Meliboia városánál, mások 
pedig Kastlianaiánál pusztultak el.107) A vihar ereje ellenállhatatlan 
vaia. Hagyomány szerint az athéniek segítségért könyörögtek 189 
Boreashoz, mert egy új jóslatot kaptak, hogy sógoruknál keresse
nek támogatást. A görög mythosz szerint pedig Boreas az attikai 
Erechtheus leányának, Oroithyiának a férje ; 1ββ) az athéniek tehát, 
mint a hagyomány beszéli, e házasságból azt következtették, hogy 
Boreas az ő sógoruk ; s midőn az euboiai Chalkisnál horgonyoztak 
és észrevették, hogy vihar támad, vagy még előbb is : áldozatot 
mutattak be és segítségül hívták Boreast meg Oreithviát, hogy 
pusztítsa el a barbárok hajóit, úgy mint azelőtt az Athosnál. Váj
jon e miatt esett-e neki Boreas a horgonyozó barbároknak, nem 
mondhatom meg ; de az athéniek azt állítják, hogy előbb is 
Boroas segítette őket, s hogy most is ő idézte elő e pusztulást. Mi
dőn tehát visszatértek, Boreasnak az Ilissos folyó mellett templo
mot emeltek.

Azok szerint, a kik legkevésbbé sem túloznak, legalább négy- 190 
száz hajó jutott tönkre e viharban, velők együtt számtalan ember 
és végtelen sok kincs. Mert midőn a magnesiai Ameinokles, Rre- 
tines fia, a Sepias körül fölásta a földet, nagy hasznára vált ez a 
hajótörés, a mennyiben később sok kihányt arany és ezüst tárgyat 
gyűjtött össze ; megtalálta a perzsák kincseit, s végtelen sok más 
tárgynak jutott birtokába. Ameinokles így nagy vagyonra tett 
szert, bár különben nem volt szerencsés ember: másokkal együtt 
őt is nyomta a bánat gyermekeinek halála miatt. Az elpusztult 191 
élelemszállító hajókat és egyéb csónakokat össze 6em lehetett szá
molni ; úgy hogy a hajóhad vezérei félelmükben, hogy a thessa- 
liaiak rossz helyzetüket fölhasználva megtámadhatnák, az össze
tört hajókból magas bástyát emeltettek táboruk körül. A vihar 
három napig dühöngött ; végre a negyedik napon sikerült a má
gusoknak halotti áldozatukkal, szelet csitító bűvös mondásokkal, 
azonkívül Thetisnek és a Nereidáknak bemutatott áldozatokkal a 
vihart megszüntetni ; vagy talán magától is megnyugodott. The
tisnek azért áldoztak, mert az iónoktól hallották a mythoszt,
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τούτου άρπασθείη υπό Πηλέος, είή τε άπασα ή άκτή ή Σηπίας 
εκείνης τε καί τών άλλέων Νηρηίδων.

192 "Ο μέν δή τέταρτη ήμερη έπέπαυτο, τοϊσι δέ "Έλλησι οι 
ημεροσκόποι από των άκρων τών Εύβοϊκών καταδραμόντες δεύ
τερη ήμέρη, απ’ ής ό -χειμών ό πρώτος έγένετο, έσήμαινον 
πάντα τα γενόμενα περί τήν ναυηγίην. οι δε ώς έπύθοντο, Πο- 
σειδέωνι σωτηρι εύςάμενοι καί σπονδάς προχέαντες τήν ταχί- 
στην δπίσω ήπείγοντο επί το Άρτεμίσιον, έλπίσαντες δλίγας τι-

193 νάς σφι αντίξοους έσεσθαι νέας, οι μέν δή τό δεύτερον έλθόν- 
τες περί τ'ο Άρτεμίσιον έναυλόχεον, ΙΙοσειδέωνος σωτήρος έπω- 
νομίην άπο τούτου ετι καί ές τόδε νομίζοντες. οί δέ βάρβαροι, 
ώς επαύσατό τε ό άνεμος καί τ'ο κύμα έστρωτο, κατασπάσαν- 
τες τάς νέας επλεον παρά τήν ήπειρον, κάμψαντες δέ τήν άκρην 
τής Μαγνησίης ίθέαν έπλεον ές τον κόλπον τον επί ΙΙαγασέων 
φέροντα. εστι δέ χώρος εν τώ κόλπφ τούτφ τής Μαγνησίης, 
ένθα λέγεται τον 'Ηρακλέα καταλειφθήναι υπό Ίήσονός τε καί 
τών συνεταίρων έκ τής Άργους επ’ ύδωρ πεμφθέντα, εύτ’ επί 
τό κώας επλεον ές Αίαν τήν Κολχίδα · ένθεύτεν γάρ έ'μελλον 
ύδρευσάμενοι ες τό πέλαγος άφήσειν. επί τούτου δέ τώ χώριρ 
ουνομα γέγονε Άφεταί. έν τούτφ ών δρμον οί Σέρξεω έποιεύντο.

Πεντεκαίδεκα δέ τών νεών τουτέων έτυχόν τε υσταται 
πολλόν έξαναχθεϊσαι, καί κως κατεΐδον τάς έπ’ Άρτεμισίφ τών 
Ελλήνων νέας, έδοξάν τε δή τάς σφετέρας είναι οί βάρβαροι 

καί πλέοντες έσέπεσον ές τους πολεμίους ' τών έστρατήγεε ό 
από Κύμης τής Αίολίδος ύπαρχος Σανδώκης ό Θαμασίου, τον 
δή πρότερον τούτων βασιλεύς Δαρεϊος επ’ αίτίη τοιήδε λαβών 
άνεσταύρωσε’ έών τών βασιληίων δικαστέων ό Σανδώκης επί 
χρήμασι άδικον δίκην έδίκασε. άνακρεμασθέντος ών αυτού, λο- 
γιζόμενος ό Δαρεϊος εύρέ οί πλέω αγαθά τών αμαρτημάτων 
πεποιημένα ές οίκον τον βασ:λήιον ευρών δέ τούτο ό Δαρεϊος, 
καί γνούς ώς ταχύτερα αυτός ή σοφώτερα εργασμένος εϊη, έλυσε, 
βασιλέα μέν δή Δαρεϊον ουτω διαφυγών μή άπολέσθαι περιήν, 
τότε δέ ές τούς "Ελληνας καταπλώσας έμελλε ου τύ δεύτερον δια
φυγών περιέσεσθαι · ώς γάρ σφέας είδον προσπλέοντας οΕ "Έλλη
νες, μαθόντες αυτών τήν γινομένην άμαρτάδα, έπαναχθέντες εύ-

195πετέως σφέας είλον. έν τουτέων μιή Άρίδωλις πλέων ήλω, τύραν
νος Άλαβάνδων τών έν Καρίη, έν έτέρη δέ Ο ΙΙάφιος στρατηγός 
11ενθύλος ό Δημονόου, δς ήγε μέν δυώδεκα νέας έκ Ιΐάφου, άπο- 
βαλών δέ σφέων τάς ένδεκα τψ χειμώνι τφ γενομένιρ κατά

Η"2
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hogy erről a vidékről rabolta őt el Peleus, s hogy az egész Sepias 
hegyfok neki és a többi Nereidáknak van szentelve.108)

A vihar tehát a negyedik napon elállt. A kémek az euboiai 192 
magaslatokról a vihar kitörésének második napján a görögökhöz 
siettek és mindent megjelentettek, a mi a hajókkal történt. A gö
rögök e hírre a megmentő Poseidonhoz imádkoztak, s áldozatuk 
bemutatása után rögtön visszasiettek Artemisionlioz, remélvén, 
hogy csak kevés hajó lesz majd velük szemben. Ők tehát másod- 193 
szór jöttek Artemision vidékére és itten vetettek horgonyt ; ez 
időtől kezdve pedig a mai napig bírja Poseidon a megmentő ne
vet. Midőn a szél elült s a habok lecsendesedtek, a barbárok vízre 
bocsátva hajóikat a szárazföld mentében eveztek, s megkerülvén 
Magnesiának végét, egyenesen a Pagasai városáig nyúló öbölbe 
hajóztak. Ebben az öbölben van egy Magnesiához tartozó hely, 
hol a mythosz szerint Iason és Argonauta társai, midőn a gyapjú
ért a kolchisi Aiába hajóztak, Heraklest odahagyták, a mint vízért 
küldték a szárazra. Mert innen akarták magukat vízzel ellátni, 
hogy azután tovább hatoljanak a tengeren. Innen kapta e hely 
az Aphetai nevet, s itt vetettek horgonyt Xerxes emberei.110)

Tizenöt hajó, mely az utolsó sorban állott, véletlenül meg- 194 
látta Artemisionnál a görög hajókat. A barbárok abban a hitben, 
hogy az övéikhez tartoznak, odahajóztak, s így az ellenség kezébe 
kerültek. Vezérük Aeolis kormányzója, a kyméi származású San- 
dokes, Thamasios fia volt, kit régebben Dareios király keresztre /  
feszíttetett, még pedig azért, mert Sandokes mint királyi bíró ’ 
pénzért igazságtalan ítéletet mondott. A mint így a kereszten füg
gött, Dareios meghányta-vetette, hogy Sandokes több jót tett már 
a királyi háznak, mint rosszat ; s belátva, hogy inkább hamaro
san cselekedett, mint okosan, szabadon bocsátotta. Dareios király
tól tehát megmenekülve, nem halt meg, hanem életben maradt ; 
de most a görögök közé kerülve, másodszor nem sikerült életét 
megmenteni. Mert midőn a görögök látták, hogy a hajók köze
lednek, észrevették tévedésüket, s nekik támadva, könnyű szerrel 
kézre kerítették őket. Ezek egyikén fogták el Aridolist, a káriai 195 
Alabanda kényurát, egy másikon pedig Penthylost, Demonoos 
fiát, a paphosi vezért, ki tizenkét hajót vezetett Paphosból,171)
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Σηπιάδα, μιή τή περιγενομένη καταπλέων έπ’ Αρτεμίσιον ήλω. 
τούτους οί Έλληνες έξιατορήσαντες τα έβούλοντο πυθέσθαι 
από τής Ξέρςεω στρατιής, άποπέμπουσι δεδεμένους ές τον Ινο- 
ρινθίων ισθμόν.

196 Ό  μέν δή ναυτικός ό τών βαρβάρων στρατός, πάρες τών 
πεντεκαίδεκα νεών τών είπον Σανδώκεα στρατηγέειν, άπίκοντο 
ές Αφετάς. Ξερζης δέ καί ό πεζός πορευθείς διά Θεσσαλίης καί 
Αχαιίης έσβεβληκώς ήν καί δή τριταίος'ές Μηλιέας, έν Θεσσα- 
λίή μέν άμιλλαν ποιησάμενος ίππων, τής (τε) έωυτοΰ αποπει
ρώμενος καί τής Θεσσαλής ίππου, πυθόμενος ώς αρίστη ε’ι'η 
τών έν "Έλλησι · ένθα δή at Έλληνίδες ίπποι έλείποντο πολ- 
λόν. τών μέν νυν έν Θεσσαλίη ποταμών Όνόχωνος μοΰνος ούκ 
απέχρησε τή στρατιή τό ρεεθρον πινόμενος ’ τών δέ έν Αχαιίη 
ποταμών ρεόντων ουδέ οστις μέγιστος αυτών έστι Ήπιδανός, 
ουδέ ουτος άντέσχε εί μή φλαύρως.

197 Έ ς Αλον δέ τής Αχαιίης άπικομένφ Ξέρςη οί κατηγεμό- 
νες τής οδού βουλόμενοι τό παν έξηγέεσθαι έ'λεγόν οί έπιχώ- 
ριον λόγον, τα περί τό ίρόν του Ααφυστίου Διός, ώς Αθάμας ο 
Αιόλου έμηχανήσατο Φρίξφ μόρον σύν 'Ivót βουλεόσας, μετέ 
πειτα δέ ώς εκ θεοπροπιου Αχαιοί προτιθείσι τοΐσι έκείνου 
άπογόνοισι άέθλους τοιούσδε’ δς αν ή τού γένεος τούτου πρε- 
σβύτατος, τούτφ έπιτάςαντες εργεσθαι τού ληίτου αυτοί φύλα
κας έ'χουσι. λήιτον δέ καλέουσι τό πρυτανήιον οί Αχαιοί, ήν δέ 
έσέλθη, ούκ εστι οκως έ'ςεισι πριν ή θύσεσθαι μέλλη’ ώς τ’ 
ετι προς τούτοισι πολλοί ήδη τούτων τών μελλόντων θύσεσθαι 
δείσαντες οιχοντο άποδράντες ές άλλην χώρην, χρόνου δέ 
προϊόντος ύπίσω κατελθόντες ήν άλίσκωνται έστέλλοντο ές τό 
πρυτανήιον’ ώς θύεται τε Γέζηγέοντο] στέμμασι πας πυκασθείς 
καί ώς σύν πομπή έςαχθείς. ταύτα δέ πάσχουσι οί Κυτισσώ- 
ρου τού Φρίξου παιδός απόγονοι, διότι παθαρμόν τής χώρης 
ποιευμένον Αχαιών έκ θεοπροπιου Άθάμαντα τον Αιόλου καί 
μελλόντων μιν θύειν άπικόμενος ούτος ό Κυτίσσωρος ές Αίίής 
τής Κολχίδος έρρύσατο, ποιήσας δέ τούτο τοΐσι έπιγενομένοισι 
έξ εωυτού μήνιν του θεού ένέβαλε. Ξέρξης δέ ταύτα άκούσας 
ώς κατά τό άλσος έγίνετο, αυτός τε έ'ργετο αυτού καί τή στρα- 
τιή πάση παρήγγειλε, τών τε Αθάμαντος απογόνων τήν οίκίην 
ομοίως καί τό τέμενος έσέβετο.
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de közülük tizenegyet a Sepias mellett kitört vihar alkalmával 
elvesztett, az egy megmaradton pedig, mikor Artemision felé 
evezett, elfogták. Miután a görögök ezeket mindenről kikérdez
ték, a mit Xerxes táboráról tudni akartak, lánczra verve a ko- 
rinthosi földszoroshoz küldték.

A barbárok tengeri hada a tizenöt hajó kivételével, melyek-196 
nek, mint említettem, Sandokes volt a vezérük, Aphetaihoz érke
zett. Ezalatt Xerxes a szárazföldi hadsereggel átvonult Thessaliáu 
meg Acliaján, s három nappal előbb a malisiak földjére tört be. 
Tliessaliában lóversenyt rendezett, szembe állítva egymással a saját 
lovasságát meg a thessaliait, melyről azt hallotta, hogy Görög
országban a legkiválóbb ; de itt a görög lovak jóval hátramarad
tak. A thessaliai folyók közül csupán az ünochonos vize nem volt 
elégséges a hadsereg megi tatására ; Achajában viszont a leg
nagyobb folyó, az Apidanos is csak alig volt elégséges.I,s)

Midőn Xerxes az achajai Alosba érkezett, úti kalauzai, kik 197 
mindent meg akartak magyarázni, elbeszéltek neki a Zeus La- 
phistios templomára vonatkozólag egy helyi mondát ; hogy mi
ként tanácskozott Athamas, Aiolos fia, Inéval Phrixos megölése 
fölött, s hogy miként rótták az achajaiak isteni jóslat folytán az ő 
utódaira a következő küzdelmeket :1,s) a család legidősebb tagjának 
megtiltották, hogy a nép házába lépjen, s maguk állnak ott őrt.
(Az achajaiak a tanácsházat a nép házának hívják.) De ha mégis 
belépett a kapun, nem távozhat el onnan, ha csak föl nem áldoz- 
tatja magát. Elbeszélték továbbá, hogy már sokan, kiket föl kellett 
•volna áldozni, félelmükben más országba menekültek, később 
azonban visszatérvén, elfogattak, s úgy vitték őket a tanácsházba ; 
mindegyiket koszorúkkal díszítik föl, s úgy viszik az áldozatra.
Ez a büntetés vau róva Kytissorosnak, Phrixos fiának utódaira ; 
mert midőn az achajaiak egy jóslat következtében szertartással 
akarták országukat megtisztítani, és ezért Athamast, Aiolos fiát 
föláldozni : ez a Kytissoros, visszatérvén a kolchisi Aiából, megmen
tette ; csakhogy e tettével az istennek haragját vonta utódaira.17*) 
Xerxes e történetet hallván, maga sem lépett a berekbe, midőn 
odaért, sőt egész táborának is megtiltotta. Hasonló tisztelettel 
adózott Athamas utódai házának és szentélyének.

Herodotoe IIT. köt. 10
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198 Ταύτα μέν τά έν θεσσαλίη καί τά έν Άχαιίη ’ από δέ τούτων 
τών χώρων ήιε ές τήν Μηλίδα παρά κόλπον ιθαλάσσης, έν τφ άμ- 
πωτίς τε καί ρηχίη άνά πάσαν ήμέρην γίνεται, περί δέ τον κόλπον 
τούτον έστί χώρος πεδινός, τή μ,έν εύρος τή δέ καί κάρτα στεινός * 
περί δέ τον χώρον δρεα υψηλά καί άβατα περικληίει πάσαν τήν 
.Μηλίδα γην, Τρηχίνιαι πέτραι καλόμεναι. πρώτη μέν νον πόλις 
εστί έν τφ κόλπψ ιόντι από Άχαιίης Άντικύρη, παρ’ ήν Σπερχειός 
ποταμός ρέων εξ Ένιήνων ές θάλασσαν εκδιδοι. άπό δέ τούτοο διά 
είκοσι κοο σταδίων άλλος ποταμός τφ ουνομα κείται Δύρας, τον 
βοηθέοντα τφ Ήρακλέι καιομένφ λόγος έστί άναφανήναι. άπό δέ 
τούτοο δι’ άλλων ε’ίκοσι σταδίιον άλλος ποταμός έστι δς καλέεται

199 Μέλας. Τρηχίς δέ πόλις άπό τού Μελανός τούτοο ποταμού πέντε 
στάδια άπέχει. ταύτη δέ καί εορύτατον έστί πάσης τής χώρης ταύ- 
της έκ τών ορέων ές θάλασσαν, κατ’ ά Τρηχίς πεπόλισται" δισχί- 
λιά τε γάρ καί δισμύρια πλέθρα τού πεδίοο έστί. τού δέ δρεος τό 
περικληίει τήν γην τήν Τρηχινίην έστί διασφάξ προς μεσαμβρίην 
Τρηχΐνος, διά δέ τής διασφάγος Ασωπός ποταμός ρέει παρά τήν

200 όπωρέην τού δρεος. έ'στι δέ άλλος Φοΐνιξ ποταμός ού μέγας προς 
μεσαμβρίην τού Ασωπού, δς έκ τών όρέων τούτων ρέων ές τον 
Ασωπόν εκδιδοι. κατά δέ τον Φοίνικα ποταμόν στεινότατον έστί * 
αμαξιτός γάρ μούνη δέδμηται. άπό δέ τού Φοίνικας ποταμού πεντε* 
καίδεκα στάδια έστί ές Θερμοπύλας. έν δέ τφ μεταξύ Φοίνικας [τε] 
ποτααού καί Ηερμοπυλέων κώμη τε έστί τή ουνομα Ανθήλη κείται, 
παρ’ ήν δή παραρρέων ό Ασωπός ές θάλασσαν εκδιδοι, καί χώρος 
περί αύτήν εύρύς, έν τφ Δήμητρας τε ίρόν Άμφικτυονίδος ΐδρυται καί

201 εδραι είσί Άμφικτύοσι καί αυτού τού Αμφ.κτύονος ίρόν. βασιλεύς 
μέν δή Ξέρξης έστρατοπεδεύετο τής Μηλίδος έν τή Τρηχινίη, οί δέ 
δή] "Ελληνες έν τή διόδφ. καλέεται δέ ό χώρος οΰτος υπό μέν τών 

πλεόνων Ελλήνων Θερμοπύλαι, υπό δέ τών επιχωρίων καί περίοικων 
ΙΙύλαι. έστρατοπεδεύοντο μ,έν νυν έκάτεροι έν τούτοισι τοίσι χω- 
ρίοισι, έπεκράτεε δέ δ μέν τών προς βορέην άνεμον έχόντων πάντων 
μέχρι Τρηχίνος, οι δέ τών προς νότον καί μεσαμβρίην φερόντοιν 
τό έπί ταύτης τής ηπείρου.

202 ΜΙ σαν δέ οί'δε Ελλήνων οί ύπομένοντες τον ΓΙέρσην έν τούτφ 
τώ χώρφ, Σπαρτιητέων τε τριηκόσιοι όπλίται καί Τεγεητέων καί 
Μαντινέων χίλιοι, ήμίσεες έκατέρων, έξ Όρχομενού τε τής Άρκα- 
δίης ε’ίκοσι καί εκατόν, καί έκ τής λοιπής ’Αρκαδίης χίλιοι' τοσού- 
τοι μέν Αρκάδων, άπό δέ Κορίνθου τετρακόσιοι καί άπό Φλιούντος 
διηκόσιοι καί Μυκηναίων ογδώκοντα. ουτοι μέν άπό ΙΙελοποννήσου 
παρήσαν, από δέ Βοιωτών Θεσπιέων τε επτακόσιοι καί Ηηβαίων



Ez történt TbesBaliában és Achajában. E vidékekről Xerxes 198 
Malisba ment a tengeröböl mentében, a hol naponként apály és 
dagály szokott lenni.175) Ezen öböl körül húzódik egy sík terület, 
mely az egyik oldalon széles, a másikon pedig nagyon keskeny.
Az egész maiisi földet köröskörül magas és meredek hegyek, az 
úgynevezett trachisi sziklák zárják el. Az öbölnek első városa 
Achajából jövet Antikyra ; közelében ömlik be az enienek földjén 
eredő Spercheios a tengerbe. Körülbelül húsz stádiumra van tőle 
egy másik folyó, névszerint Dyras, mely a mythos szerint meg
jelent az égő Heraklesnek segítségére.176) Ismét húsz stádiumra 
van az úgynevezett Melas (fekete) folyó. Trachis városa öt stadium-199 
nyira fekszik ezen Melas folyótól ; erre van a vidéknek a hegyek
től a tengerig a legnagyobb szélessége, s közelében épült Trachis, 
hol a síkság huszonkétezer plethron széles.177) A trachisi területet 
körülövező hegységben, Trachistól délre van egy völgyszakadók, 
s ezen át folyik a hegynek aljában az Asopos folyam.17") Ezen he- 200 
gyekből fakad délre egy másik, nem nagy folyó, a Phoinix, mely 
az Asoposba ömlik. Medre mellett van a legszűkebb út, mert 
csak egy szekér mehet rajta egyszerre. A Phoinixtól tizenöt sta
dium választja el Thermopylait ; közöttük fekszik egy Anthele 
nevű falu, hol az Asopos a tengerbe ömlik. Van körülötte egy széles 
tér, rajta épült az amphiktyoni Demeternek szentélye, valamint az 
amphiktyoni követek széke és magának Amphiktyonnak temp
loma.1711) Xerxes király tehát Trachis területén, Malis közelében 201 
ütött tábort, míg a görögök a szoroson. Ezt a helyet a görögök több
sége Thermopylainak (Meleg kapuk), maguk az odavalók és szom
szédjaik csak Pylainak (kapuk) hívják. Itt foglalt tehát állást a két 
tábor, melyek közül az egyik északra Trachisig volt a vidék ura, 
a másik pedig déli irányban a szárazföld felé.

A görögök, kik Xerxest e helyen bevárták, a következők : 202 
Spártából háromszáz nehéz fegyverzetű, Tegeából és Mantineából 
ezer ember, mindkettőből öt-ötszáz, Orchomenosból százhúsz, 
Arkadia egyéb részeiből ezer. Ennyien voltak az arkadiaiak. 
Korinthosból jöttek négyszázan, Phliusból kétszázan, Mykenéből 
nyolczvanan. Ezek valának Peloponnesosból. Boiotiából meg
jelent hétszáz thespiaibeli és négyszáz thebaibeli. Megjelentek 203
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203 τετρακόσιοι. προς [τε] τούτοισι έπίκλητοι έγένοντο Λοκροί τε οί 
'Οπούντιοι πανστρατιά καί Φωκέων χίλιοι, αύτόθεν γάρ σφέας 
οί Έλληνες έπεκαλέσαντο, λέγοντες δι’ αγγέλων ώς αυτοί μέν 
ήκοιεν πρόδρομοι των άλλων, οί δε λοιποί των συμμάχων προσ
δόκιμοι πάσαν είεν ήμέρην, ή θάλασσα τε σφι εϊη έν φυ
λακή υπ’ Αθηναίων τε φρουρεομένη καί Αίγινητέων καί των 
[άλλων των’ ές τον ναυτικόν στρατόν ταχθέντων, καί σφι ε’ίη 
δεινόν ούδέν · ου γάρ θεόν είναι τόν έπιόντα επί τήν Ελλάδα 
άλλ’ άνθρωπον, είναι δε θνητόν ούδένα ουδέ εσεσθαι τφ κακόν 
εξ αρχής γ ivo μένω ου συνεμείχθη, τοΐσι δέ μεγίστοισι αύτών 
μέγιστα · Οφείλειν ών καί τόν έπελαύνοντα, ώς έόντα θνητόν, 
από της δόςης πεσεΐν άν. οί δε ταϋτα*πυνθανόμενοι έβοήθεον 
ές τήν Τρηχΐνα.

204 Τούτοισι ήσαν μέν νυν καί άλλοι στρατηγοί κατά πόλιας 
έκάστων, ό δέ θωμαζόμενος μάλιστα και παντός τού στρατεύ
ματος ήγεόμενος Λακεδαιμόνιος ήν Λεωνίδης ό Αναςανδρίδεο) 
του Αέοντος του Εύρυκρατίδεω τού Άναςάνδρου τού Εΰρυκρά- 
τεος τού ΙΙολυδώρου τού Άλκαμένεος τού Τηλέκλου τού Άρχέ- 
λεω τού Ηγησίλεω τού Δορύσσου τού Λεωβώτεω τού Έχεστρά- 
του τού ν11γιος τού Εύρυσθένεος τού Αριστοδήμου τού ’Αριστο- 
μάχου τού Κλεοόαίου τού "Ί’λλου τού Ήρακλέος, κτησάμενος

205τήν βασιληίην έν Σπάρτη έξ άπροσδοκήτου. διξών γάρ οί έόν- 
των πρεσβυτέρων άδελφεών, Κλεομένεός τε καί Δωριέος, άπελή- 
λατο τής φροντίδος περί τής βασιληίης. άποθανόντος δέ Κλεο- 
μένεος άπαιδος ερσενος γόνου, Δωριέος τε ούκέτι έόντος άλλα 
τελευτήσαντος καί τούτου έν Σικελίη, ουτω δή ές Λεωνίδην 
ανέβαινε ή βασιληίη, καί διότι πρότερος έγεγόνεε Κλεομβρότου 
(ούτος γάρ ήν νεώτατος Άναξανδρίδεω παίς) καί δή καί είχε 
Κλεομένεος θυγατέρα, δς τότε ήιε ές Θερμοπύλας έπιλεςάμε- 
νος άνδρας τε τούς κατεστεώτας τριηκοσίους καί τοίσι έτύγχα- 
νον παίδες έόντες ’ παραλαβών δέ άπίκετο καί Θηβαίων τούς 
ές τόν αριθμόν λογισάμενος είπον, των έστρατήγεε Αεοντιάδης 
ό Ευρυμάχου. τούδε δέ εινεκα τούτους σπουδήν έποιήσατο 
Λεωνίδης μούνους Ελλήνων παραλαβεϊν, οτι σφέων με γάλοι ς 
κατηγόρητο μηδίζειν ’ παρεκάλεε ών ές τόν πόλεμον θέλουν 
είδέναι είτε συμπέμψουσι είτε καί άπερέουσι έκ τού έμφανέος 
τήν 'Ελλήνων συμμαχίην. οϊ δέ άλλα φρονέοντες επεμπον.

206 Τούτους μέν τούς άμφί Λεωνίδην πρώτους άπέπεμψαν Σπαρ- 
τιήται, Τνα τούτους όρώντες οί άλλοι σύμμαχοι στρατεύωνται



még felszólítás folytán az opusi lokrisiak teljes hadi erejükkel és 
ezer pliokisi. Ezeket ugyanis a görög törzsek felszólították, s 
követeikkel azt izenték, hogy maguk csak a többiek előfutárai 
gyanánt jöttek, s a többi szövetségest minden napra várják ; a 
tengert az athéniek, aiginaiak és a többi törzsek védik, melyek 
hajóhaddal rendelkeznek ; nekik tehát nem kell felni semmitől. 
Mort nem isten jön Görögország ellen, hanem ember ; már pedig 
nincsen halandó, s nem is lesz soha, kit születésétől fogva ne érne 
valami baj, még pedig a leghatalmasabbat a legnagyobb : lehetetlen 
tehát, hogy az ellenünk jövőt is ember létére el ne buktassa dicső
sége. A lokrisiak és phokisiak erre az izenetre Trachisba siettek.

Minden egyes államnak meg volt a maga vezére, de a kire 204 
leginkább hallgattak, s a ki az egész seregnek vezére gyanánt 
szerepelt, az a lakedaimoni Leonidas volt. Ősei fölfelé menő sor
ban a következők : Anaxandrides, Leon, Eurykratides, Anaxand- 
ros, Eurykrates, Polydoros, Alkamenes, Telekles, Archelaos, He- 
gesilaos, Doryssos, Leobotes, Echestratos, Agis, Eurysthenes, 
Aristodemos, Aristomachos, Kleodaios, Hyllos és Herakles.1811) Leo
nidas váratlanul lett Spártának királya. Minthogy ugyanis két test- 205 
vére, Kleomenes és Dorieus, idősebb volt, nem is gondolt arra, hogy 
trónra jusson. Kleomenes azonban férfi ivadék nélkül halt meg, 
Dorieus szintén nem volt az élők sorában, mert Siciliában meg
halt ; így azután Leonidas örökölte a királyságot, azért is, mert 
idősebb volt Kleombrotosnál (ez volt Anaxandridesnek legifjabb 
fia), s mert Kleomenes leányát bírta feleségül.181) Ő vonult most 
Thermopvlaihoz, miután a megállapított háromszáz katonát azok 
közül választotta ki, a kiknek már voltak gyermekeik.18'1) Vele tar
tott a thebaibeli csapat is, melynek már megmondtam nagyságát, 
Eurymaclios fiának, Leontiadesnak vezérlete alatt. Leonidas azért 
igyekezett csupán ezt a görög törzset vinni magával, mert nagyon 
gyanakodott reá, hogy méd érzületű. Hadba szólította tehát a 
thebaibelieket. látni akarván, vájjon küldonek-e segítséget, avagy 
meg merik-e nyíltan tagadni a görögök támogatását. Ezek pedig 
meggondolták a dolgot és elküldték katonáikat.

Ez a hadosztály indult előre Spártából Leonidassal, hogy a többi 20c 
szövetségesek ezeknek hadbavonulását látván, ne pártoljanak át a
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μηδέ καί ούτοι μηδίσωσι, ήν αυτούς πυνθάνωνται υπερβαλλόμε
νους ' μετά δέ, Κάρνεια γάρ σφι ήν έμποδών, έ'μελλον όρτά- 
σαντες καί φύλακας λιπόντες έν τη Σπάρτη κατά τάχος βοη- 
θέειν πανδημί. ώς δέ καί οί λοιποί τών συμμάχων ένένωντο 
καί αυτοί ε'τερα τοιαΰτα ποιήσειν * ήν γάρ κατά τώυτό ’Ολυμ- 
πιάς τοότοισι τοΐσι πρήγμασι συμπεσοδσα · ούκων δοκέοντες 
κατά τάχος ουτω διάκρισή σε σθαι τον έν θερμοπύλησι πόλεμον 

207 επεμπον τους προδρόμους, ουτοι μέν δή ουτω διενένωντο ποιή- 
σειν. οί δε έν Θερμοπύλησι "Ελληνες, έπειδή πέλας έγένετο τής 
έσβολής ό ίΐέρσης, καταρρωδέοντες έβουλεόοντο περί απαλλα
γής. τοΐσι μέν νυν αλλοισι Πελοποννησίοισι έδόκεε έλθούσι ές 
Πελοπόννησον τον Ισθμόν έχειν έν φυλακή · Λεωνίδης δε, 
Φωκέων καί Λοκρών περισπερχεόντων τη γνώμη ταύτη, αυτού 
τε μένειν έψηφίζετο πέμπειν τε αγγέλους ές τάς πόλιας κελεύον- 
τάς σφι έπιβοηθέειν, ώς έόντων αυτών όλίγων στρατόν τόν 
Μήδων άλέξασθαι.

20S ϊαΰτα βουλευομένων σφέων, έπεμπε Ξέρςης κατάσκοπον 
ιππέα ίδέσθαι όκόσοι είσί καί ο τι ποιέοιεν. άκηκόεε δε ετι 
εών έν Θεσσαλίη ώς άλισμένη εΐη ταυτη στρατιή όλίγη, καί 
τούς ηγεμόνας ώς εΐησαν Λακεδαιμόνιοί τε καί Λεωνίδης έών 
γένος Έρακλείδης. ώς δέ προσήλασε ό ίππεύς πρός τό στρα- 
τόπεδον, έθηεΐτό τε καί κατώρα παν μέν ου τό στρατόπεδον · 
τούς γάρ έ'σω τεταγμένους τού τείχεος, τό άνορθώσαντες είχον 
έ'ν φυλακή, ούκ οίά τε ήν κατιδέσθαι · δ δέ τούς έ'ξω έμάν- 
θανε, τοΐσι πρό τού τείχεος τά όπλα έ'κειτο * έ'τυχον δέ 
τούτον τόν χρόνον Λακεδαιμόνιοι έ'ςω τεταγμένοι. τούς μέν δή 
ώρα γυμναζομένους τών άνδρών, τούς δέ τάς κόμας κτενιζομέ- 
νους. ταύτα δή θεώμενος έθώμαζε καί τό πλήθος έμάνθανε. 
μαθών δέ πάντα άτρεκέιος άπήλαυνε όπίσω κατ’ ήσυχίην · ούτε 
γάρ τις έδίωκε άλογίης τε ένεκύρησε πολλής * άπελθών τε έ'λεγε 

2UÜ πρός Ξέρςην τά περ όπώπεε πάντα, άκούων δέ Ξέρςης ουκ 
είχε συμβαλέσθαι τό έόν, δτι παρασκευάζοιντο ώς άπολεόμενοί 
τε καί απολέοντες κατά δόναμιν · άλλ’ αύτψ γελοία γάρ έφαί- 
νοντο ποιέειν, μετεπέμψατο Δημάρητον τόν Άρίστωνος έόντα 
έν τφ στρατοπέδω. άπικόμενον δέ μιν είρώτα Ξέρςης εκαστα 
τούτων, έθέλων μαθεΐν τό ποιεύμενον πρός τών Λακεδαιμονίων.
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médekhez, ha meghallanák, hogy a spártaiak késedelmeskednek.
Az volt a szándékuk, hogy a Karneia-ünnepnek megtartása után, 
mely most őket otthon tartotta, őrséget hagynak Spártában, s azután 
nyomban teljes erőyel segítségre sietnek. Hasonló volt a terve a 
többi szövetségeseknek, hogy ők is így fognak cselekedni ; mert 
ép erre az időre estek az olvmpiai játékok.188) Senkisem gondolta, 
hogy Thermopylainál oly gyorsan el fog dőlni a csata, s azért kül
dötték előre amaz embereket. így gondolkoztak a szövetségesek. 207 
De midőn a perzsák a szoroshoz közeledtek, a Thermopylainál tar
tózkodó görögök ijedtükben tanácsot tartottak a visszavonulás 
fölött. A peloponnesosiaknak általában az volt a kívánságuk, hogy 
vonuljanak vissza a Peloponnesosra és őrködjenek az Isthmoson ; 
de mivel a phokisiak és lokrisiak ellenezték ezen indítványt, 
Leonidas is arra szavazott, hogy helyt álljanak, s hogy követek 
útján szólíttassanak fel segítségre a városok, mert maguk kevesen 
vannak arra, hogy a médek seregét visszatartsák.

Mialatt így vitatkoztak, Xerxes lovaskémet küldött hozzájuk, 208 
hogy nézze meg, hányán vannak, s mivel foglalkoznak. Mert még 
Tliessaliában hallotta, hogy egy kis sereg gyülekezett itt össze, 
melynek a lakedaimoniak és a Herakleida származású Leonidas 
állnak az élén. Midőn a lovas a táborig lovagolt, körülnézett, de 
nem látta az egész sereget ; mert azokig, a kik az újonnan föl
épített és gondosan őrzött falak mögé valának rendelve, nem 
hatolhatott tekintete. Tehát csak a kívül állókat látta, kiknek fegy
verei a fal előtt hevertek. Véletlenül akkor a lakedaimoniak vol
tak az őrségre kirendelve, s a kém látta, hogy az emberek egy 
része gymnastikai gyakorlatokat végez, mások meg hajukat fésü
lik. Elcsodálkozott a látványon és megjegyezte számukat ; miután 
pedig mindent pontosan megtekintett, nyugodtan visszalovagolt. 
Mert senki sem üldözte és senki sem törődött vele. így tehát 
visszatért és Xerxesnek elmondta tapasztalatait. De Xerxes nem 209 
tudta megérteni a dolgot, hogy ők a halálra és a bátor küzde
lemre készülődnek; s minthogy .nevetségesnek tűnt föl előtte 
a viselkedésük, a táborában tartózkodó Demaratosért, Ariston fiáért 
küldött. Midőn ez megjelent, Xerxes mindenről kikérdezte ; mert 
meg akarta tudni, hogy mi értelme van a lakedaimoniak viselkedé-



ΗΡΟΔΟΤΟ!' Η.

δ δέ είπε «ήκουσας μέν καί πρότερόν μευ, εύτε όρμώμεν επί 
τήν Ελλάδα, περί τών άνδρών τούτων ' άκούσας δέ γέλωτά με 
εθευ λέγοντα τή περ ώρων έκβησόμενα πρήγματα ταύτα · έμοί 
γάρ τήν άληθείην άακέε'.ν άντία σεύ βασιλεύ αγών μέγιστος 
έστί. άκουσον δε καί νύν * οί άνδρες ουτοι άπίκαται μαχησό- 
μενοι ήμϊν περί τής εσόδου, καί ταύτα παρασκευάζονται, νόμος 
γάρ σφι Ιχων ουτω έστί ' έπεάν μέλλωσι κιδυνεόειν τή ψυχή, 
τότε τάς κεφαλάς κοσμέονται. έπίστασο δέ, εί τούτους τε καί 
το όπομένον εν Σπάρτη καταστρέψεαι, Ι'στι ούδέν άλλο έ'θνος 
ανθρώπων το σε βασιλεύ υπομενέει χειρ ας άνταειρόμενον ' νύν 
γάρ προς βασιληίην τε καί καλλίστην πόλιν τών έν Έλλησι 
προσφέρεαι καί άνδρας άρίστους.» κάρτα τε δή Ξέρςη άπιστα 
έφαίνετο τά λεγάμενα είναι, καί δεύτερα έπειρώτα ό'ντινα τρό
πον τοσούτοι έόντες τή έωυτού στρατιή μαχήσονται. δ δέ είπε 
«ώ βασιλεύ, έμοί χράσθαι ώς άνδρί ψευστή, ήν μή ταύτά τοι 
ταύτή έκβή τή έγώ λέγω.»

Ταύτα λέγων ούκ έπειθε τον Ξέρςην. τέσσερας μέν δή 
παρεςήκε ημέρας, ελπίζων αίεί σφεας άποδρήσεσθαι · πέμπτή 
δέ, ώς ούκ άπαλλάσσοντο αλλά οί έφαίνοντο αναιδείς τε καί 
άβουλίη διαχρεώμενοι μένειν, πέμπει έπ! αυτούς Μήδους τε 
καί Κισσίους θυμωθείς, έντειλάμενος σφέας ζωγρήσαντας άγειν 
ές όψιν τήν έωυτού. ώς δ’ έσέπεσον φερόμενοι ές τούς Έ λλη
νας οί Μήδοι, έ'πιπτον πολλοί, άλλοι δ έπεσήισαν, καί ούκ 
άπηλαύνοντο καίπερ μεγάλως προσπταίοντες. δήλον δ’ έποίευν 
παντί τεω καί ούκ ήκιστα αύτφ βασιλέι, οτι πολλοί μέν 
άνθρωποι είεν, ολίγοι δέ άνδρες. έγίνετο δέ ή συμβολή δι' 
ήμέρης. έπείτε δέ οί Μήδοι τρηχέως περιείποντο, ένθαύτα 
ουτοι μέν ύπεςήισαν, οί δέ ΙΙέρσαι έκδεςάμενοι έπήισαν, τούς 
αθανάτους έκάλεε βασιλεύς, τών ήρχε Τδάρνης, ώς δή ούτοί 
γε εύπετέως κατεργασόμενοι. ώς δέ καί ουτοι συνέμισγον 
τοΐσι Έλλησι, ούδέν πλέον έφέροντο τής στρατιής τής Μη
δικής άλλα τά αύτά, άτε έν στεινοπόρφ τε χώρφ μαχό- 
μενοι καί δόρασι βραχυτέροισι χρεωμένοι ή περ οί Έλληνες, 
καί ούκ έ'χοντες πλήθεϊ χρήσασθαι. Λακεδαιμόνιοι δέ έμά- 
χοντο άζίως λόγου, άλλα τε άποδεικνύμενοι έν ούκ έπισταμέ- 
νοισι μάχεσθαι έξεπιστάμενοι, καί δκως έντρέψειαν τά νώτα,



gének. Demaratos pedig így felelt : « Már akkor szóltam én ezen 
emberekről, midőn útra keltünk Görögország ellen. Szavaimra 
azonban nevetésre fakadtál, habár mondtam, hogy hová fog fejlődni 
a dolog ; mert legfőbb törekvésem, hogy a valót tárjam föl előtted. 
Halld meg hát most is : ezek az emberek azért jöttek oda, hogy 
a szorosban velünk megvívjanak, s erre tesznek előkészületeket.
Az a szokás uralkodik ugyanis náluk, hogy ha koczkára teszik 
életüket, akkor felcziczomázzák a fejüket. De tudd meg, óh király, 
ha ezeket és Spártában maradt társaikat legyőzöd, nem lesz a 
földön más nép, mely ellened emelné kezét ; mert most a leg
szebb görög királyság és a legbátrabb férfiak ellen vonulsz». Xer
xes, kinek véleménye szerint Demaratos teljesen hihetetlen dol
gokat beszélt, azt kérdezte ezután, hogy mikép fognak ily kevesen 
az ő hadserege ellen harczolni. 0  pedig így szólt: «Uram király, 
bánj el velem, mint egy hazug emberrel, ha nem úgy fog történni 
a dolog, a mint én mondom.»

Szavai azonban nem tudták Xerxest meggyőzni. Négy napig 210 
várt, mindig abban a reményben, hogy meg fognak futni. Mint
hogy azonban az ötödik napon sem távoztak, hanem felfogása sze
rint szemtelenségükben és meggondolatlanságukban ott maradtak, 
megharagudott és a médeket meg a kissiaiakat küldötte ellenük 
azzal a paraucscsal. hogy fogják el őket élve és úgy hozzák szeme 
elé. Erre a médek előre törve a görögökre rohantak, de sokan 
elhullottak : majd mások léptek helyükbe, mindazonáltal nem 
nyomulhattak tovább, habár sokan elestek közülük. Világos lett 
mindenki, de leginkább a király előtt, hogy bár sok az ember, de 
kevés a férfi. A küzdelem egész napon át tartott. Minthogy a 211 
médek kemény vereséget szenvedtek, visszavonultak a harcztérről, 
s helyökbe Hydarnes vezérlete alatt azok a perzsák léptek, kiket 
halhatatlanoknak nevezett a király, remélvén, hogy majd könnye
dén fognak elbánni a görögökkel. A mint pedig ezek összecsaptak, 
semmivel sem tudtak többre menni, mint a méd sereg ; ugyanaz 
volt az eredmény, mert szűk szorosban harczoltak, lándzsáik rövi- 
debbek voltak, mint a görögökéi, s nem fejthették ki erejüket. A la- 
kedaimoniak elismerésre méltó módon harczoltak, és sokkal ügye
sebbeknek bizonyúltak ellenfeleiknél ; gyakran hátat fordítottak,
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άλέες φεύγεσκον δήθεν, οί δε βάρβαροι όρώντες φεύγοντας 
βοή τε καί πατάγφ έπήισαν, οϊ δ’ αν καταλαμβανόμενοι ύπέ- 
στρεφον άντίοι είναι τοΐσι βαρβάροισι, μεταστρεφόμενοι δέ κατέ- 
βαλλον πλήθεϊ άναριθμήτους των ΙΙερσέων · επιπτον δέ καί 
αυτών των Σπαρτιητέων ένθαύτα ολίγοι, έπεί δέ αύδέν έδυ- 
νέατο παραλαβείν οί Πέρσαι τής εσόδου πειρώμενοι καί κατά 

212τέλεα καί παντοίως προσβάλλοντες, άπήλαυνον όπίσιο. έν ταύ- 
τήσι τήσι προσόδοισι [τής μάχης] λέγεται βασιλέα θηεύμενον 
τρις άναδραμείν έκ τού θρόνου δείσαντα περί τή στρατιή. 
τότε μέν ούτω ήγωνίσαντο, τή δ’ ύστεραίη οί βάρβαροι ουδέν 
άμεινον άέθλεον. άτε γάρ όλίγων έόντων . . . , έλπίσαντες σφέας 
κατατετριοματίσθαι τε καί ούκ οΐους τε εσεσθαι έτι χεΐρας 
άρταείρεσθαι συνέβαλλον. οί δέ 'Έλληνες κατά τάςις τε καί 
κατά έ'θνεα κεκοσμημένοι ή σαν, καί έν μέρεϊ έκαστοι έμάχοντο, 
πλήν Φωκέων ' ούτοι δέ ές το όρος έτάχθησαν φυλάξοντες 
τήν ατραπόν, ώς δέ ουδέν [ευρισκον] άλλοιότερον οί [Ιέρσαι ή 
τή προτεραίη ένώρων, άπήλαυνον.

213 'Απορέοντος δέ βασιλέος ο τι χρήσηται τώ παρεόντι πρήγ- 
ματι, Έπιάλτης ο Ευρυδήμου άνήρ Μηλιεύς ήλθέ οί ές 
λόγους · δς μέγα τι παρά βασιλέος δοκέων οϊσεσθαι εφρασέ τε 
τήν άτραπόν την διά του δρεος φέρούσαν ές Θερμοπυλας, καί 
διέφθειρε τους ταύτη υπομείναντας Ελλήνων, ύστερον δέ δεί- 
σας Λακεδαιμονίους έ'φυγε ές βεσσαλίην, καί οί φυγόντι υπό 
των Πυλαγόρων τών [Αμφικτυόνων] ές τήν ΓΙυλαίην συλλεγο- 
μένων άργύριον έπεκηρόχθη. χρόνω δέ ύστερον, κατήλθε γάρ 
ές Αντικύρην, άπέθανε υπό Αθηνάδεω άνδρός Τρηχινίου. ό δέ 
Αθηνάδης ουτος άπέκτεινε μέν Έπιάλτεα δι’ άλλην αίτίην, 
τήν έγώ έν τοΐσι δπισθε λόγοισι σημανέω, έτιμήθη μέντοι

214 υπό Λακεδαιμονίων ουδέν ήσσον. Έπιάλτης μέν ουτω ύστε
ρον τούτων άπέθανε. εστι δέ ετερος λεγόμενος λόγος, ώς 
Όνήτης τε ό Φαναγόρεω άνήρ Καρύστιος καί Κορυδαλλός 
Αντικυρεός είσί οί εϊπαντες προς βασιλέα τούτους τούς λόγους 
καί περιηγησάμενοι το δρος τοΐσι Πέρσησι, ούδαμώς έ'μοιγε 
πιστός, τούτο μέν γάρ τψδε χρή σταθμώσασθαι, δτι οί τών 
Ελλήνων Πυλαγόροι επεκήρυςαν ούκ έπί Όνήτη τε καί Κορυ
δαλλό) άργύριον άλλ! έπί Έπιάλτη τφ Τρηχινίω, πάντως κου
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mintha mindnyájan megfutamodnának ; a barbárok pedig látva, 
hogy futnak, zajongva és ordítva utánuk rohantak ; de mikor 
utolérték őket, megfordultak a görögök, nekiestek a barbároknak, 
s ilyen fordulatok alkalmával számtalan perzsát felkonezoltak. 
Maguknak a spártaiaknak is volt némi veszteségük. De mivel a per
zsák minden törekvésük mellett sem foglalhatták ol a szorost, akár 
csapatonként, akár tömegesen intézték a támadást, visszavonul
tak. E támadások alatt hagyomány szerint a király, a mint nézte 212 
a csatát, seregét féltve, háromszor ugrott fel trónjáról. így har- 
czoltak e napon ; de másnap sem tüntették ki magukat jobban 
a barbárok. Mivel ugyanis a görögök kevesen voltak, azt h it
ték, hogy sebeiktől el vannak csigázva, s nem lesznek képesek 
kezet emelni ellenük ; azért támadták meg őket. De a görögök 
csapatok és törzsek szerint álltak csatasorban, s mindenki részt 
vett a küzdelemben, csak a phokisiak voltak a hegyen kirendelve 
a gyalogösvény őrizetére. Midőn pedig a perzsák semmi más ered
ményt nem láttak, mint az előtte való nap, visszavonúltak.

A király nagy zavarban volt, hogy mite vő legyen e körűimé- 213 
nyék között, midőn Ephialtes, Eurydemos fia, egy maiisi ember 
jelentkezett nála kihallgatásra. Ez azt hitte, hogy nagy jutalmat 
fog kapni a királytól : fölfedezte előtte a Thermopylaihoz vezető 
hegyi ösvényt, s ezzel végveszélybe döntötte az ottan állomásozó 
görögöket. Később a lakedaimoniaktól való féltében Tliessaliába 
menekült, mire a Pylaiánál összegyűlt amphiktyoni Pylagorok 
dijat tűztek ki a szökevény fejére.18*) Idő múltával visszatért 
Antikyrába, hol egy bizonyos Athenades nevű tracliisi ember 
megölte ; de nem árulása miatt ölte meg, hanem valamely 
más okból, melyet később fogok történetem folyamában elmon
dani.185) Mindazonáltal a lakedaimoniak semmivel sem becsül
ték kevesebbre a tettét. így halt meg később Ephialtes. Van egy 214 
másik hagyomány is, mely szerint a karystosi Onetas, Phanagoras 
fia, és az antikyrai Korydallos fedték volna fel a dolgot a király
nak, s hogy ők vezették volna át a perzsákat a hegyen. De én ezt 
valószínűtlennek tartom ; s ezt egyrészt onnan is lehet következ- 
keztetni, hogy a görög Pylagorok nem Onetas és Korydallos fejére 
tűztek ki dijat, hanem a trachisi Ephialtesére ; ők pedig bizonyára

_
.
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τό άτρεκέστατον πυθόμενοι * τούτο δέ φυγόντα Έπιάλτην [διά] 
ταύτην την αίτίην οίδαμεν. είδείη μέν γάρ αν καί έών μή 
Μηλιεύς ταύτην τήν ατραπόν Όνήτης, εί τη χώρη πολλά ώμι- 
ληκώς είη * άλλ" Έπιάλτης γάρ εστί ό περιηγησάμενος τό όρος 
κατά την ατραπόν, τούτον αίτιον γράφω.

215 Ξέρςης δέ, έπεί οί] ήρεσε τά ύπέσχετο Έπιάλτης κατερ- 
γάσασθαι, αύτίκα περιχαρής γενόμενος έπεμπε Τδάρνεα καί των 
εστρατήγεε Ύδάρνης * όρμέατο δέ περί λύχνων άφάς έκ τού 
στρατοπέδου, τήν δέ ατραπόν ταύτην έξεύρον μέν οί επιχώριοι 
Μηλιέες, έξευρόντες δέ Θεσσαλοίσι κατηγήσαντο επί Φωκέας, 
τότε δτε οί Φωκέες φράξαντες τείχεϊ τήν εσβολήν ήσαν εν 
σκέπη τού πολέμου, εκ τόσου δή κατεδέδεκτο εούσα ούδέν χρη-

21 6  στή Μηλιεύσι. έ'χει δέ ώδε ή ατραπός αυτή * άρχεται μέν άπό 
τού Ασωπού ποταμού τού διά τής διασφάγος ρέοντος, ουνομα δέ 
τφ τε] δρει τούτω καί τη άτραπψ τώυτό κεΐται, Άνόπαια ' τείνει 
δέ ή Άνόπαια αυτή κατά ράχιν τού δρεος, λήγει δέ κατά τε 
Άλπηνόν πόλιν, πρώτην έούσαν τών Λοκρίδων πρός τών Μηλιέων, 
καί κατά Μελάμπυγόν τε καλεόμενον λίθον καί κατά Κερκώ-

217 πων έδρας, τη καί τό στεινότατον εστί. κατά ταύτην δή τήν
ατραπόν καί ουτω εχουσαν οί Πέρσαι, τόν Ασωπόν διαβάντες, 
επορεύοντο πάσαν τήν νύκτα, εν δεξιή μέν έχοντες δρεα τά
Οίταίων, έν αριστερή δέ τά. Τρηχινίων. ήώς τε δή διέφαινε καί 
οϊ έγένοντο επ’ άκρωτηρίφ τού δρεος. κατά, δέ τούτο τού δρεος 
εφύλασσον, ώς καί πρότερόν μοι δεδήλωται. Φωκέων χίλιοι 
όπλίται, ρυόμενοί τε τήν σφετέρην χώρην καί φρουρέοντες τήν 
ατραπόν, ή μέν γάρ κάτω έσβολή εφυλάσσετο υπό τών είρη- 
μένων, τήν δέ διά. τού δρεος ατραπόν έθελονταί Φωκέες 
όποδεξάμενοι Λεωνίδη εφύλασσον, έ'μαθον δέ σφέας οί Φω-

21 8  κέες ώδε άναβεβηκότας · άναβαίνοντες γάρ ελάνθανον οί ΙΙέρ-
σαι τό δρος πά.ν έόν δρυών επίπλεον. ήν μέν δή νηνεμίη,
ψόφου δέ γινομένου πολλού, ώς οίκός ήν φύλλων υποκεχυ- 
μένων υπό τοϊσι ποσί, άνά τε έ'δραμον οί Φωκέες καί
ένέδυνον τά όπλα, καί αυτίκα οί βάρβαροι παρήσαν. ώς δέ
είδον ανδρας ένδυομένους δπλα, έν θώματι έγένοντο * έλπό- 
μενοι γάρ ούδέν σφι φανήσεσθαι άντίξοον ένεκύρησαν στρατφ. 
ένθαύτα ’Γδάρνης καταρρωδήσας μή [οί Φωκέες] εωσι 
Λακεδαιμόνιοι, εϊρετο Έπιάλτην όποδαπός είη ό στρατός, 
πυθόμενος δέ άτρεκέως διέτασσε τούς ΙΙέρσας ώς ές μάχην.



a legpontosabban tudták a dolgot ; másrészt tudjuk, hogy Epliialtes 
árulása miatt szökött meg. Igaz ugyan, hogy Onetas, ha nem volt 
is maiisi ember, ismerhette ezt az ösvényt, ha ugyan járatos volt 
a vidéken ; ámde az ösvényen Epliialtes vezette át az ellenséget a 
hegy körül, s én neki rovom fel e bűnt.188)

Xerxesnek tetszett a terv, melyet Epliialtes végrehajtani ígért, -215 
s örömében rögtön elküldte vele Hydamest és az alatta szolgáló 
soreget. Az est beálltakor indúltak el a táborból. Ezt a gyalog
ösvényt az e vidékbeli malisiak fedezték föl, s rögtön elvezették 
rajta a thessaliaiakat a phokisiak ellen, midőn ezek fallal zárták 
el a szorost, s így akartak védekezni a háború elől.187) Oly hosszú 
idő óta azonban sohasem volt az ösvény hasznára a malisiaknak, 
Magának az ösvénynek iránya a következő : kezdődik a völgy- 216 
szoroson át folyó Asoposnál, — ennek a hegynek és az ösvénynek 
egy a neve : Anopaia, — azután végighúzódik a hegyháton, s végző
dik Alpenos városánál (az első lokrisi helységnél, ha az ember 
Malisból jő), az úgynevezett Melampygos sziklánál és a Kerkopok 
üléseinél, a hol legszűkebb az út.188) Ezen az ösvényen vonúltak föl 217 
a perzsák, miután az Asoposon átkeltek, egész éjjel, jobb kézről 
hagyva az Oitát, balról a trachisi hegységet. Virradatkor azután 
a hegycsúcsra értek. Ezen a hegyen, mint föntebb mondottam, ezer 
phokisi nehéz fegyverzetű állott őrt, hogy megvédjék saját földjü
ket és az ösvényre vigyázzanak. A szorosnak alsó részét ugyanis 
azok védték, a kikről már megemlékeztem, a hegyi ösvénynek 
őrizetét pedig a phokisiak Leonidasnak tett ígéretük következté
ben önként vállalták magukra. A perzsák fölvonulását következő- 218 
kép vették észre a phokisiak. A felmenet alatt a perzsákat elta
karta az egész hegyet elborító tölgyerdő. Ép szélcsend volt, de 
természetes, hogy a szétszórt levelek a lábak alatt nagy zajt idéz
tek elő ; erre a phokisiak felugrottak, s felöltötték fegyvereiket. 
Nyomban rá megjelentek a perzsák, s midőn a fegyverkező embe
reket látták, nagyon elcsodálkoztak ; mert azt remélték, hogy 
semmiféle ellenség sem állja majd útjukat, s most egy sereggel 
találkoztak. Ekkor Hydarnes megijedve, hogy a phokisiak talán 
lakedaimoniak, megkérdezte Ephialtest, hogy honnan való a 
sereg ; do midőn megtudta a valót, a perzsákat csatasorba állí-
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οί δέ Φωκέες ώς έβάλλοντο τοισι τοςεόμασι πολλοίσί τε 
καί πυκνοισι, οΐχοντο φεύγοντες επί του ορεος τον κόρυμβον, 
έπιστάμενοι ώς επί σφέας όρμηθείησαν αρχήν, καί παρεσκευά- 
δατο ώς άπολεόμενοι. ουτοι μέν δή ταδτα έφρόνεαν, οί δέ άμφί 
Επιάλτην καί 'Γδάρνεα ΙΙέρσαι Φωκέων μεν ουδένα λόγον 

έποιεδντο, ο'ί δέ κατέβαινον το δρος κατά τάχος.

219 Τοίσι δέ έν Θερμοπύλησι έοδσι Ελλήνων πρώτον μέν ό 
μάντις Μεγιστίης, ίσιδών ές τα ίρά, εφρασε τον μέλλοντα 
εσεσθαι αμα ήοί σφι θάνατον, επί δέ καί αυτόμολοι ήσαν οί 
εςαγγείλαντες τών Ιίερσέων τήν περίοδον, οδτοι μέν ετι νυκτός 
έσήμηναν, τρίτοι δέ οί ημεροσκόποι καταδραμόντες από τών 
άκρων ήδη διαφαινούσης ήμερης, ένθαδτα έβοολεόοντο οί "Ελλη
νες, καί σφεων έσχίζοντο αί γνώμαι * οΐ μέν γάρ ουκ Ιων τήν 
τάςιν εκλιπείν, ο’ί δέ άντετεινον. μετά δέ τοδτο διακριθέντες οΐ 
μέν άπαλλάσσοντο καί διασκεδασθέντες κατά πόλις έκαστοι έτρά- 
ποντο, οΐ δέ αυτών άμα Λεωνίδη μένειν αυτοδ παρεσκευάδατο.

220 λέγεται δέ καί] ώς αυτός σφεας άπεπεμψε Λεωνίδης, μή άπό- 
λωνται κηδόμενος · αυτί]) δέ καί Σπαρτιητέων τοΐσι παρεοδσι ουκ 
εχειν εδπρεπεως εκλιπείν τήν τάςιν ές τήν ήλθον φυλάςοντες 
αρχήν, ταύτη καί αυτός τήν γνώμην πλεΐστος είμί, Λεωνίδην, 
επείτε ήσθετο τούς συμμάχους έόντας άπροθύμους καί ούκ έθέ- 
λοντας συνδιακινδυνεόειν, κελεδσαι σφέας άπαλλάασεσθαι, αυτψ 
δέ άπιέναι ού καλώς εχειν - μένοντι δέ αυτοδ κλέος μέγα έλεί- 
πετο, καί ή Σπάρτης εύδαιμονίη ουκ έςηλείφετο. έκέχρηστο γάρ 
υπό τής Πυθίης τοίσι Σπαρτιήτησι χρεωμένοισι περί τοδ πολέμου 
τούτου αύτίκα κατ’ άρχάς έγειρομένου, ή Λακεδαίμονα άνάστα- 
τον γενέσθαι υπό τών βαρβάρων ή τόν βασιλέα σφέων άπο- 
λέσθαι. ταδτα δέ σφι έν επεσι έςαμέτροισι χρα λέγοντα ώδε.

6 jjlcv ο \  ώ  Σπάρτης οικτ{τορ£ς εύρυνόροιο, 
η [χεγα άστυ έριχυδές ύπ’ άνδράσι Περσείδησι 
πέρ^εται, η το αΐν ού·/ί, άφ’ 'Πρακλέους δε γενεθλης 
πενθήσει βασιλή φθίριενον Λακεδαίαονο; ουρος. 
ού γάρ τον ταύρων σχάσει μένος ούδε λεόντων 
άντιβίην * Ζηνος γάρ έχει μένος * ουδέ ε φημί 
σχησεσ^αι, πρ'ιν τώνδ’ έτερον διά πάντα δάτηται.

τε δή έπιλεγόμενον Λεωνίδην, καί βουλόμενον κλέοςταδτά
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tóttá. A phokisiak a hatalmas nyílzáportól érve, a hegycsúcsra 
futamodtak, mert azt hitték, hogy a perzsák ő ellenük vonúltak 
föl, s a végkiidelemre készülődtek. De mialatt ők így gondolkoz
tak, az Ephialtest és Hydarnest követő perzsák nem törődtek 
velük, hanem gyorsan leszálltak a hegyről.

A Thermopylainál táborozó görögöknek először a jós Me- 219 
gistias jövendölte meg az áldozati belekből, hogy másnap hajnal
ban meg fognak halni ; majd pedig szökevények jöttek hozzájok 
azzal a hírrel, hogy a perzsák megkerülték a hegyet. Ezek még az 
éj folyamában jelezték a dolgot ; harmadszor pedig a kémek, kik 
már világos nappal futottak le a hegycsúcsról. Erre a görögök 
tanácsot tartottak, s a vélemények kétfelé ágaztak. Egy rész tiltako
zott az ellen, hogy odahagyják állomásukat ; mások pedig az ellen
kezőt vitatták. Erre szétváltak, s némelyek elvonulva hazájukba tér
tek ; mások pedig azt határozták, hogy ott maradnak Leonidassal 
együtt. Egy másik hagyomány szerint maga Leonidas küldötte el 220 
őket, mert félt, hogy elpusztulnak ; magára és spártai katonáira 
nézve azonban nem tartotta illőnek, hogy odahagyják azt az állo
mást, melynek egyszer védelmére jöttek. S magam is határozottan 
azt hiszem, hogy Leonidas, miután észrevette, hogy szövetségesei 
elvesztették bátorságukat és nem akarnak osztozni a veszélyben, 
maga szólította fel őket a távozásra ; de hogy maga is elvonuljon, 
nem tartotta illőnek ; hogy pedig helyt állott, nagy lett a dicső
sége az utókor előtt, és Spárta sem veszített hatalmából semmit. 
Mert midőn a spártaiak, mindjárt a háború kezdetén, jóslatot 
kértek a Pythiától, az azt felelte, hogy vagy a barbárok fogják fel
dúlni Lakedaimont, vagy pedig királyuknak kell elpusztulni.
A jóslat hatméretű versekben következőleg hangzott :

Halljátok szavamat, térséges Spárta lakói!
Vagy nagy hírnevű város pusztul a Perzsa kezétől,
Vagy Herakles hős ivadékát küldi a sírba,
S gyászba borúi a király vesztén az egész Lakedaimon.
Hős erejét nem fékezné bika, sem pedig arszlán ;
Égi erő lakozik lelkében. Nyugta nem is lesz,
Míg eme két végzet közül egy nem teljesedik be.

Azt hiszem, erre gondolt Leonidas, s az a vágy, hogy a teljes
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καταθέσθαι μούνον Σπαρτιητέων, άποπέμψαι τούς συμμάχους 
coxictj μάλλον ή γνώμη διενειχθέντας οΰτω άκόσμως οίχεσθαι

221 τούς οίχομένους. μαρτύριον δέ μοι καί τόδε ούκ έλάχιστον 
τούτου περί γεγονε δτι καί τον μάντιν δς εΐπετο τη στρατιή 
ταύτη, Μεγιστίην τον Άκαρνήνα, λεγόμενον είναι τα ανέκαθεν 
από Μελάμποδος, τούτον εΐπαντα εκ τών ίρών τα μέλλοντα σφι 
έκβαίνειν φανερός έστι Λεωνίδης άποπέμπων, ΐνα μή συναπόλη- 
ταί σφι. δ δέ άποπεμπόμενος αυτός μεν ούκ άπέλιπε, τον δε 
παΐδα συστρατευόμενον, έόντα οί μουνογενέα,' άπέπεμψε.

UÍ μέν νυν σύμμαχοι οί άποπεμπόμενοι οϊχοντό τε άπιόντες 
καί έπείθοντο Λεωνίδη, Θεσπιέες δέ καί .Θηβαίοι κατέμειναν μούνοι 
παρά Λακεδαιμονίοισι. τούτων δέ Θηβαίοι μέν άέκοντες εμενον καί 
ού βουλόμενοι ' κατείχε γάρ σφέας Λεωνίδης έν όμηρων λόγω 
ποιεύμενος ’ Θεσπιέες δέ έκόντες μάλιστα, ο'ί ούκ έφασαν άπολι- 
πόντες Λεωνίδην καί τούς μετ’ αυτού άπαλλάςεσθαι, άλλα, καταμεί- 
ναντες συναπέθανον. έστρατήγεε δέ αύτών Δημόφιλος Διαδρόμεω.

223 Ξέρςης δέ έπεί ήλιου άνατείλαντος σπονδάς εποιήσατο, 
έπισχών χρόνον ές άγορής κου μάλιστα πληθώρην πρόσοδον 
έποιέετο ‘ και γάρ έπέσταλτο ές Έπιάλτεω ούτω · άπύ γάρ 
τού δρεος ή κατά.βασις συντομωτέρη τε έστί καί βραχύτερος ο 
χώρος πολλύν ή περ ή περίοδός τε καί άνάβασις. ο! τε δή 
βάρβαροι οί άμφί Ξέρξην προσήισαν, καί οί άμφί Λεωνίδην 
Έλληνες, ώς τήν επί θανάτιρ έ'ξοδον ποιεύμενοι, ήδη πολλώ 
μάλλον ή κατ’ άρχάς έπεςήισαν ές το εύρύτερον τού αύχένος. 
το μέν γάρ ερυμα τού τείχεος έφυλάσσετο, οί δέ άνά τάς 
προτέρας ημέρας ύπεςιόντες ές τά. στεινόπορα έμάχοντο. τότε 
δέ συμμίσγοντες έςω τών στεινών . . . επιπτον πλήθεϊ πολλοί 
τών βαρβάρων · όπισθε γάρ οί ηγεμόνες τών τελέων έχοντες 
μάστιγας έρράπιζον πάντα ανδρα αίεί ές το πρόσω έποτρύνοντες. 
πολλοί μέν δή έσέπιπτον αύτών ές τήν θάλασσαν καί διεφθεί- 
ροντο, πολλιΤ) δ’ ετι πλεύνες κατεπατέοντο ζωοί ύπ’ άλλήλων ήν 
δέ λόγος ούδείς τού άπολλυμένου. ατε γάρ επιστάμενοι τον 
μέλλοντα σφίσι εσεσθαι θάνατον έκ τών περιιόντων το δ'ρος, 
άπεδείκνυντο ρώμης δσον είχον μέγιστον ές τούς βαρβάρους, πα-

224 ραχρεώμενοί τε καί άτέοντες. δόρατα μέν νυν τοΐσι πλέοσι 
αύτών τηνικαύτα ήδη έτύγχανε κατεηγότα, ο'ί δέ τοΐσι ςίφεσι 
διεργάζοντο τούς Πέρσας. καί Λεωνίδης τε έν τούτψ τώ 
πόνω πίπτει άνήρ γενόμενος άριστος καί έτεροι αετ’ αύτού



dicsőséget megszerezze a spártaiak részére, bírta rá, hogy a 
szövetségeseket elküldje. Ez sokkal valószínűbb, mint az, hogy 
veszekedtek volna vele, s hogy rendetlenül vonultak volna haza. 
Nem a legjelentéktelenebb bizonyítéknak tartom erre vonatkozó- 221 
lag azt, hogy Leonidas a jóst is, ki ezt a sereget követte: az akar 
naniai Megistiast, állítólag Melampusnak ivadékát,189) ki az áldozat 
alkalmával megjósolta a jövendőt, tényleg szintén elküldötte, 
nehogy vele együtt elveszszen ; mindazonáltal ő nem távozott el on
nan, csak egyetlen fiát küldötte haza, ki szintén itt katonáskodott.

A szövetségesek tehát, midőn Leonidas elküldötte őket, szót 222 
fogadtak és eltávoztak ; csak Thespiai és Thebai lakói maradtak a la- 
kedaimoniakkal.109) Ezek közűi a thebaibeliek nem szívesen, hanem 
akaratuk ellenére maradtak, mert túszok gyanánt tartotta vissza 
őket Leonidas ; de a thespiaibeliek a legnagyobb készséggel helyt- 
állottak s kijelentették, hogy Leonidast és társait nem fogják 
elhagyni. így hát velők maradtak és együtt is haltak meg. Vezé
rük Demöphilcs, Diadromes fia volt.

Napkeltével Xerxes megáldozott, s egy ideig várt, míg ná- 223 
lnnk a piacz meg szokott telni, mire tovább vonult. így adott 
ugyanis Ephialtes utasítást, mert a lemenet a hegyről rövidebb, a 
távolság kisebb, mint a megkerülés és a fölmenet alkalmával.
A mint a barbárok Xerxessel együtt előnyomultak, Leonidas 
görögjei is a végső küzdelemre készültek, és sokkal tovább vonul
tak ki, mint előbb, a szorosnak szélesebb részére. Mert eddig a 
falbástya volt őrállomásuk, a honnan az előbbi napokon kivonul
ván, a szűkebb helyeken csatáztak. Most azonban a keskenyebb 
részen túl csaptak össze, s a barbárok tömegestül hullottak.
A perzsa csapatvezérek ostorral verték hátul a katonákat s mindig 
előre tuszkolták. Sokan a tengerbe estek közűlök, s így pusztultak 
el, de még többeket gázoltak le övéik elevenen ; az elesettekkel 
pedig senki sem törődött. Mert a görögök belátván, hogy ők a ha
lálnál egyebet nem várhatnak, miután az ellenség megkerülte a 
hegyet : féktelen dühükben a lehető legnagyobb erőfeszítéssel küz
döttek a barbárok ellen. Minthogy e napon a legtöbbnek már csak 224 
tört lándzsája volt, karddal kaszabolták a perzsákat. Ebben az 
ütközetben esett el hősi küzdelem után Leonidas, s vele együtt más
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ovo μ. αστοί Σπαρτιητέων, των εγώ ώς άνδρών άξίων γενομένων 
έπυθόμην τά ουνόματα, έπυιθόμην δέ καί απάντων τών τριηκοσίων 
καί δή Περσέων πίπτουσι ένθαδτα άλλοι τε πολλοί καί δνο- 
μαστοί, έν δέ δή καί Δαρείου δυο παίδες Δβροκόμης τε καί 
Ύπεράνθης, έκ τής Λρτάνεω θυγατρός Φραταγοόνης γεγονότες 
Δαρείψ. ό δέ Λρτάνης Δαρείου μέν τού βασιλέος ήν άδελφεός, 
Ύστάσπεος δέ τοδ Λρσάμεος παΐς · δς καί έκδιδούς τήν θυ
γατέρα Δαρείφ τον οίκον πάντα τον εωυτού έπέδωκε, ώς μού-

225 νης οί έούσης ταότης τέκνου. Ξέρξεώ τε δή δόο άδελφεοί 
ένθαύτα πίπτουσι μαχόμενοι, . . . υπέρ τού νεκρού τοδ Λεωνί- 
δεω ΙΙερσέιον τε καί Λακεδαιμονίων ώθισμός έγίνετο πολλός, 
ές δ τούτον τε αρετή οί "Ελληνες όπεξείρυσαν καί έτρέψαντο 
τους εναντίους τετράκις, τούτο δέ συνεστήκεε μέ·/ρι ου οί σύν 
Έπιάλτή παρεγένοντο. ώς δέ τούτους ήκειν έπύθοντο οί Έ λλη
νες, ένθεύτεν ήδη έτεροιοδτο το νεΐκος · ες τε γάρ το ατεινόν 
τής οδού άνεχώρεον δπίσω, καί παραμειψάμενοι το τείχος 
έλθόντες Τζοντο επί τον κολωνδν πάντες άλέες οί άλλοι πλήν 
Θηβαίων, ό δέ κολωνδς έστί έν τή έσόδφ, οκού νύν ό λίθινος 
λέων έστηκε επί Λεωνίδη. εν τοότω σφέας τψ χώρφ άλεςομέ- 
νους μαχαίρησι, τοίσι αυτών έτόγχανον έ'τι περιεούσαι, καί χερσί 
καί στόμασι κατέχωσαν οί βάρβαροι βάλλοντες, οι μέν εξ 
έναντίης έπισπόμ.ενοι καί το έ'ρυμα τού τείχεος συγχώσαντες, οΐ 
δέ περιελθόντες πάντοθεν περισταδόν.

226 Λακεδαιμονίων δέ καί Θεσπιέων τοιούτων γενομένων δμως 
λέγεται άνήρ άριστος γενέσθαι Σπαρτιήτης Διηνέκης ' τον τόδε 
φασί είπεΐν το έ'πος πριν ή συμμεΐςαι σφέας τοίσι Μήδοισι, 
πυθόμενον πρός τευ τών Τρηχινίων ώς, έπεάν οί βάρβαροι άπιέωσι 
τά τορεύματα, τον ήλιον υπό τού πλήθεός τών διατών άποκρύ- 
πτουσι· τοσοΰτο πλήθος αυτών είναι, τον δέ ουκ έκπλαγέντα 
τοότοισι είπεΐν έν άλογίη ποιεόμενον το Μήδων πλήθος, ώς 
πάντα σφι αγαθά ό Τρηχίνιος ςεΐνος άγγέλλοι, εί άποκρυπτόντων

227 τών Μήδων τον ήλιον υπό σκιή εσοιτο προς αυτούς ή μάχη καί 
ουκ έν ήλίψ. ταύτα μέν καί άλλα τοιουτότροπα έ'πεα φασί Διη- 
νέκεα τον Λακεδαιμόνιον λιπέσθαι μνημόσυνα * μετά δέ τούτον 
άριστεύσαι λέγονται Λακεδαιμόνιοι δύο άδελφεοί, Λλφεός τε καί 
Μάρων 'Ορσιφάντου παίδες. Θεσπιέων δέ ευδοκίμεε μάλιστα τώ 
ούνομα ήν Διθύραμβος Λρματίδεω.

Θαφθεΐσι δέ σφι αυτού ταύτη τή περ έ'πεσον, καί τοίσι
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híres spártaiak, kiknek nevét nagy érdemük következtében meg is 
tudtam, még pedig az összes háromszáz vitézét.191) A perzsák közül 
is igen sok híres ember esett el, a többi között Dareiosnak két fia, 
Abrokömes és Hyperanthes, kiknek Artanes leánya, Phratagune 
volt az anyjuk. Ez az Artanes Dareios királynak testvére, Hystas- 
pesnek fia és Arsamesnek unokája volt ; leányával együtt összes 
vagyonát Dareiosnak adta, mert csak ez az egy gyermeke volt. 
Xerxesnek tehát két testvére esett el itt a csatában. Leonidasnak 225 
holtteste birtokáért a perzsák és lakedaimoniak között nagy tolon
gás támadt ; végre a görögök vitézül küzdve, magukhoz vonták, 
mialatt négyszer szorították vissza az ellenséget. Addig tartott e 
küzdelem, míg Ephialtes és kísérete meg nem érkezett. Midőn ezt 
a görögök megtudták, a csata más fordulatot kapott ; mert a szű- 
kebb útra vonultak vissza, s a fal mellett elhaladva, a dombon 
telepedtek le, hol a thebaibeliek kivételével valamennyien össze
gyűltek. Ez a domb a bejárásnál emelkedik, hol most a Leonidas 
tiszteletére fölállított kőoroszlán látható.192) Ezen a helyen védel
mezték magukat kardjukkal, már a kinek még volt, meg kezeik
kel és szájukkal, míg a barbárok lövedékei el nem borították őket ; 
egy részük lerombolva a falbástyát, élőiről támadta meg őket, má
sok pedig megkerülték és minden oldalról körülfogták.

így viselték magukat a lakedaimoniak és thespiaibeliek, kik 22G 
között a hagyomány szerint különösen a spártai Dienekes vált ki. 
Híres lön az a megjegyzése, melyet a görögöknek a médekkei való 
összecsapása előtt mondott, midőn azt hallotta egy trachisi em
bertől,193) bogy ha a barbárok kilövik íjjaikat, akkor a nap a nyilak 
tömegétől elsötétedik. Dienekes erre a nélkül, hogy megijedt 
volna, a médek nagy számával nem törődve, azt mondta, hogy 
nagyon jó hírt beszél trachisi barátja, mert ha a médek elsötétítik 
a napot, akkor ők árnyékban, nem pedig napfénynél fognak har- 
czolni. A lakedaimoni Dienekes hasonló más megjegyzései forog- 227 
nak közszájon, s ezek föntartják emlékét. Utána a hagyomány 
szerint egy lakedaimoni testvérpár tűnt ki, Alpheos és Maron, 
Orsiphantosnak fiai. A thespiaibeliek között különösen egy ember 
tüntette ki magát, névszerint Dithyrambos, Harmatidas fia.

A halottakat azon a helyen temették el, a hol elestek. Dicső- 228
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πρότερον τελευτήσασι . . .  ή οπό Λεωνίδεω άποπεμφθέντας 
οΐχεσθαι, έπιγέγραπται γράμματα λέγοντα τάδε.

μυριάσιν ποτέ τήδε τριηκοσίαις ειχάχοντο 
εν Πελοποννάσου χιλιάδες τετορες.

ταδτα μέν δη τοίσι πάσι έπιγέγραπται, τοίσι δε Σπαρτιήτησι Ιδίη

tò ξεΤν’, άγγελλειν Λακεδαΐμονίοις ότι ttjoí 
κείμενα το̂ ΐς κείνων ρήαασι πει^όμενοι.

Λακεδαιμονίοισι μέν δή τοοτο, τφ δέ μάντι τόδε.

ανήαα τόδε κλεινοίο Μεγιστία, ον ποτέ Μήδοι 
Σπερχειόν ποταμόν κτε'ίναν άμειψάμενοι,

μάντιος, δς τότε κήρας έπερχομενας σάφα είδώς 
ούκ ετλη Σπάρτης ηγεμόνα προλ'.π^ΐν.

έπιγράμμασι μεν νον καί στήλησι, ε£ω η το τοό μάντιος επί
γραμμα, Άμφικτυονες είσί σφέας οι έπικοσμήσαντες · τό δέ τοο 
μάντιος Μεγιστίεω Σιμωνίδης ο Λεωπρέπεος έστί κατά ςεινίην 
ό έπιγράψας. ■

229 Δόο δέ τούτων τών τριηκοσίων λέγεται Εύρυτόν τε και 
Αριστόδημον, παρεόν αύτοΐσι άμφοτέροισι κοινψ λόγιο χρησα- 
μένοισι ή άποσωθηναι όμού ές Σπάρτην, ώς μεμετιμένοι γε 
ήσαν έκ τού στρατοπέδου υπό Λεωνίδεω καί κατεκέατο έν 
Αλπηνοισι ύφθαλμιώντες ές τό έ'σχατον, ή ει γε μή έβούλοντο 
νοστησαι, άποθανεΐν αμα τοίσι άλλοισι, παρεόν σφι τούτων τά 
ετερα ποιέειν, ουκ έθελησαι όμοφρονέειν, αλλά γνώμη διε- 
νειχθέντας Είόρυτον μέν, πυθ-όμενον τών Περσέων την περίοδον, 
αίτήσαντά τε τα δπλα καί ενδύντα άγειν έωυτόν κελεύσαι τον 
είλωτα ές τούς μαχομένοος, οκως δέ αύτόν ηγαγε, τον μέν 
[άγαγόντα] οίχεσθαι φεύγοντα, τον δέ έσπεσόντα έε τον όμι
λόν διαφθ·αρηναι, Αριστόδημον δέ λιποψοχέοντα λειφθήναι. εί 
μέν νον ή μοΰνον Αριστόδημον άλογήσαντα άπονοστησαι ές 
Σπάρτην, ή καί όμοδ σφεων άμφοτέρων την κομιδήν γενέσθαι, 
δοκέειν έμοί, οοκ αν σφι Σπαρτιήτας μηνιν ούδεμίαν προσθέ- 
σθ-ai’ νονί δέ τοδ μέν αυτών απολυμένου, τοΰ δέ της μέν αυτής 
εχομένου προφάσιος ούκ έθελήσαντος δέ άποθνησκειν, άναγκαίως
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ségüket, valamint azokét, kik hamarább haltak meg, mintsem 
Leonidas a szövetségeseket haza bocsátotta, a következő felirat 
hirdeti :

Itt küzdött egykor három milió katonával 
Pelops földjéről négyszer ezer dalia.194)

Ez a fölirat valamennyire szól ; a spártaiakra külön a következő :

Itt fekszünk, Vándor, vidd hírül a spártaiaknak: 
Megcselekedtük, a mit megkövetelt a haza.19,1)

Ez a fölirat a lakedaimoniakra vonatkozik, a jósra pedig a 
következő :

Itt nyugszik a dicső Megistias ebben a sírban.
Kit Spercheiosnál ölt meg a perzsa sereg.

Jós vaia ő, s bár jól sejté a halál közeledtét,
Spárta vezéreinek bű követője maradt.

Ezekkel a feliratokkal az amphiktyonok díszítették föl az oszlopo
kat, kivéve a jósét. A jós Megistiasra a feliratot Simonides, Leo- 
prepee fia, készítette barátságból.190)

A háromszáz férfi közűi kettőnek, Eurvtosnak és Aristode- 229 
mosnak, hagyomány szerint lehetséges lett volna Spártába mene
külniük, ha egyetértettek volna ; mert szemfájásuk miatt Leonidas 
elküldötte vaia őket a táborból, és súlyos betegségükben Alpe- 
noiban feküdtek ; vagy lm nem akartak hazatérni, együtt halhat
tak volna meg a többiekkel. Habár tehát választhattak volna a 
kettő között, nem tudtak egyetérteni, s véleményük megoszolván, 
Eurytos arra a hírre, hogy a perzsák megkerülték az utat, előkérte 
fegyverét, s felöltve megparancsolta szolgájának, hogy vezesse 
liarczba ; a mint pedig odaértek, a vezető elmenekült, ő pedig 
a küzdelembe rohanva elpusztúlt. Aristodemos azonban félénk
ségből visszamaradt. Ha már most Aristodemos beteg állapotában 
egyedül tért volna vissza Spártába, vagy ha mindketten haza 
mentek volna, azt hiszem, egy spártai sem haragudott volna 
reájuk. De hogy mindkettőnek egy volt a mentsége, s míg 
az egyik meghalt, a másik nem akart meghalni : szükségkép
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230 σφι εχειν μηνίσαι μεγάλως Αριστοδήμψ. ο? μέν νυν ουτω σω- 
θήναι λέγουσι Αριστόδημον ές Σπάρτην καί διά πρόφασιν τοιήνδε, 
οι δέ άγγελον πεμφθέντα έκ του στρατοπέδου, έξεόν αυτψ κατα- 
λαβεΐν την μάχην γινομένην ουκ έθελήσαι, άλλ’ ύπομείναντα εν 
τή όδφ περιγενέσθαι, τον δε συνάγγελον αυτού άπικόμενον ες

231 την μάχην άποθανείν. άπονοστήσας δε ών ές Λακεδαίμονα ό 
Αριστόδημος είχε όνειδος τε καί άτιμίην * πάσχων δε τοιάδε 
ήτίμωτο · ούτε οί πύρ ουδείς εναυε Σπαρτιητέων ούτε διελέγετο ·

232 όνειδος δέ είχε ό τρέσας Αριστόδημος καλεόμενος. άλλ’ δ μέν 
έν τή έν Πλαταιήσι μάχη άνέλαβε πάσαν τήν έπενειχθεΐσαν 
[οί] αίτίην * λέγεται δέ καί άλλον άποπεμφθέντα άγγελον ες 
θεσσαλίην των τριηκοσίων τούτων περιγενέσθαι, τώ ουνομα είναι 
ΓΙαντίτην · νοστήσαντα δέ τούτον ές Σπάρτην, ως ήτίμωτο, 
άπάγξασθαι.

233 Οί δέ Θηβαίοι, των ό Λεοντιάδης έστρατήγεε, τέως μέν 
μετά των Ελλήνων έόντες έμάχοντο όπ’ άναγκαίης έχόμενοι 
πρός τήν βασιλέος στρατιήν · ως δέ είδον κατυπέρτερα των 
Περσέων γινόμενα τα πρήγματα, ουτω δή, των συν Λεωνίδή 
Ελλήνων έπειγομένων επί τον κολωνόν, άποσχισθέντες τούτων 
χείράς τε προέτεινον καί ήισαν άσσον τών βαρβάρων, λέγοντες 
τον άληθέστατον τών λόγων, ώς καί μηδίζουσι καί γήν τε καί 
ύδωρ εν πρώτοισι έ'δοσαν βασιλέι, υπό δέ άναγκαίης έχόμ.ενοι 
ές Θερμοπύλας άπικοίατο καί αναίτιοι είεν τού τρώματος τού 
γεγονότος βασιλέι. ώστε ταύτα λέγοντες περιεγίνοντο · είχον γάρ 
καί Θεσσαλούς τούτων τών λόγων μάρτυρας, ού μέντοι τά γε πάντα 
ευτύχησαν · ώς γάρ αυτούς ελαβον οί βάρβαροι έλθόντας, τούς 
μέν τινάς καί άπέκτειναν προσιόντας, τούς δέ πλεύνας αυτών 
κελεύσαντος Ξέρξεω έ'στιζον στίγματα βασιλήια, άρξάμενοι από 
τού στφατηγού Λεοντιάδεω, τού τον παϊδα Ευρύμαχον χρόνω 
μετέπειτα εφόνευσαν ΓΙλαταιέες στρατηγήσαντα άνδρών Θηβαίων 
τετρακοσίων καί σχόντα το άστυ το Πλαταιέων.

234 Οί μέν δή περί Θερμοπύλας "Έλληνες ουτω ήγωνίσαντο, 
Ξέρςης δέ καλέσας Δημάρητον είρώτα άρςάμενος ένθένδε. «Δη- 
μάρητε, άνήρ εις αγαθός, τεκμαίρομαι δέ τή άληθείη ■ όσα γάρ 
είπας, άπαντα άπέβη ουτω. νύν δέ μοι είπέ, κόσοι τινές εισί οί 
λοιποί Λακεδαιμόνιοι, καί τούτων όκόσοι τοιούτοι τά πολέμια, 
είτε καί άπαντες.» δ δ’ είπε «ώ βασιλεύ, πλήθος μέν πολλόν



nagyon kellett liaragudniok Aristodemosra. Némelyek szerint 230 
tehát így menekült Aristodemos Spártába, s ez volt a kifogása ; 
mások meg úgy adják elő a dolgot, liogy követ gyanánt volt 
elküldve a táborból, s visszatérhetett volna idejében a csatába ; 
de ő inkább késedelmeskedett az úton, s így életben maradt; 
követtársa azonban visszatért és meghalt. A Lakedaimonba vissza- 231 
tért Aristodemost azonban szemrehányás és gyalázat érte. A gya
lázat az volt, hogy egy spártai sem akart neki tüzet adni, sem vele 
beszélni ; a szemrehányás pedig az, hogy Aristodemost gyávának 
nevezték. De a Plataiánál vívott csatában jóvá tette minden liibá- 232 
ját.14*7) Mondják, hogy a háromszáz közűi egy másik, Thessaliába 
küldött követ is életben maradt, névszerint Pantites ; s midőn 
Spártába visszatérve, gyalázat érte, fölakasztotta magát.

A tliebaibeliek, kiknek Leontiades volt a vezérük, míg kény- 233 
telenek voltak, együtt harczoltak a görögökkel a király hadserege 
ellen. De midőn észrevették, hogy a győzelem a perzsák felé haj
lik, s a Leonidassal küzdő görögök a domb felé sietnek : elszakad
tak tőlük, kezeiket kitárva közeledtek a barbárokhoz, s fölkiáltot
tak, a mint hogy igaz is volt, hogy ők méd pártiak, az elsőkkel 
együtt adtak földet és vizet a királynak, kényszerhelyzetükben 
jöttek a Thermopylaihoz, s ártatlanok a vereségben, mely a ki
rályt érte. E szavakra, melyeknek igazságát a tliessaliaiak tanú
sították, megtartották életüket; de nem voltak mindenben sze
rencsések. Mert a mint közeledve, a barbárok kezébe kerültek, 
némelyik már ekkor halált szenvedett, legtöbbre pedig Xerxes 
parancsából rásütötték a királyi bélyeget, legelőször is Leontiades 
vezérre, kinek Eurymaclios nevű fiát később Plataia lakói meg
ölték, midőn Tliebai négyszáz katonájának vezéreként Plataia 
városát ostromolta.198)

így harczoltak a görögök Thermopylainál. Xerxes ezután 234 
maga elé idézte Demaratost, hogy kikérdezze, s így szólt hozzá : 
«Demaratos, te derék ember vagy, a mint igazmondásod is bizo
nyítja. Mert minden úgy történt, a mint te jövendölted. De mondd 
meg most nokem, hányán vannak még otthon a lakedaimoniak, 
hányán oly harcziasak közöttük, avagy mindnyájan azok-e ? » — 
«Oh király, feleié Demaratos, az összes lakedaimoniaknak nagy a
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πάντων τών Λακεδαιμονίων και πόλιες πολλάί · το δέ θέλεις 
εκμαθεϊν, ειδήσεις, ε'στι έν τή Λακεδαίμονι Σπάρτη πόλις άν
δρών δκτακισχιλίων μάλιστά κη · οδτοι πάντες είσί δμοιοι τοίσι 
ενθάδε μαχεσαμένοισι · οι γε μέν άλλοι Λακεδαιμόνιοι τούτοισι 
μέν ούκ δμοιοι, άγαθοί δέ.» είπε προς ταύτα Ξέρξης «Δημά- 
ρητε, τέψ τρόπψ άπονητότατα τών άνδρών τούτων έπικρατήσο- 
μεν ; ιθι έξηγέο · σύ γάρ έ'χεις αύτών τάς διεξόδους τών βου- 

235 λευμάτων οία βασιλεύς γενόμενος.» δ δ’ άμείβετο «ώ βασιλεύ, 
εί μέν δή συμβουλεόεαί μοι προθύμως, δίκαιόν με σοί έστι 
φράζειν το αριστον · εί τής ναυτικής στρατιής νέας τριηκοσίας 
άποστείλειας επί τήν Λάκαιναν χώρην. ε'στι δέ επ’ αυτή νήσος 
έπικειμένη τή ουνομα έστί Κύθηρα, τήν Χίλων άνήρ παρ’ ήμίν 
σοφώτατος γενόμενος κέρδος μέζον [αν] έ'φη είναι Σπαρτιή- 
τησι κατά τής θαλάσσης καταδεδυκέναι μάλλον ή δπερέχειν, 
αίεί τι προσδοκών άπ’ αότής τοιοΰτο εσεσθαι οίόν τοι εγώ 
έςηγέομαι, ουτι τον σόν στόλον προειδώς, άλλα πάντα ομοίως 
φοβεόμενος άνδρών στόλον, έκ ταύτης τής νήσου έρμώμενοι 
οί σοί] φοβεόντων τούς Λακεδαιμονίους, παροίκου δέ πολέμου σφι 
έόντος οίκηίου, ουδέν δεινοί έ'σονταί τοι μή τής άλλης Ελλάδος 
άλισκομένης οπό του πεζού βοηθέωσι ταύτη. καταδοολωθείσης 
δέ της άλλης Ελλάδος άσθενές ήδη το Λακωνικόν μούνον λεί- 
πεται, ήν δέ ταύτα μή ποιέης, τάδε τοι προσδόκα έ'σεσθαι. 
ε'στι τής Πελοποννήσοο ισθμός στεινός ' έν τούτοι τφ χώρο> 
πάντων ΙΙελοποννησίων συνομοσάντων επί σοί μάχας ίσχοροτέ- 
ρας άλλας τών γενομενέων προσδέκεο έ'σεσθαί τοι. εκείνο δέ 
ποιήσαντι αμαχητί 3 τε ισθμός ούτος καί αί πόλιες προσχω- 
ρήσοοσι.»

236 Λέγει μετά τούτον Άχαιμένης, άδελφεός τε έών Ξέρξεω 
καί τού ναυτικού στρατού στρατηγός, παρατυχών τε τφ λόγψ καί 
δείσας μή άναγνωσθή Ξέρςης ποιέειν ταύτα. «ώ βασιλεύ, όρώ σε 
άνδρός ένδεκόμενον λόγους δς φθονέει τοι ευ πρήσσοντι ή καί 
προδιδοί πρήγματα τα σά. καί γάρ δη καί τρόποισι τοιοότοισι. 
χρεωμένοι Έλληνες χαίροοσι · τού τε εοτυχέειν φθονέουσι καί τό 
κρέσσον στογέουσι. εί δ’ επί τήσι παρεούσησι τύχησι, τών νέες 
νεναοηγήκασι τετρακόσιαι, άλλας έκ τού στρατοπέδου τριηκο- 
σίας άποπέμψεις περιπλέειν Πελοπόννησον, αξιόμαχοι γίνονται
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számuk és sok a községük ; s lia meg akarod tudni, ime halld. Van 
egy Spárta nevű város Lakedaimonban, melynek körülbelül nyolcz- 
ezer fegyverfogható polgára van ; ezek valamennyien olyanok, mint 
a kik itt harczoltak. A többi lakedaimoniak elütnek ugyan ezek
től, de azért vitéz emberek.»1”“) Xerxes ezután így szólt: «Mondd 
meg hát nekem, Demaratos, mikép győzhetnők le ezeket az em
bereket a legkevesebb bajjal ? Hiszen te ismered terveik sajátossá
gait, mivel királyuk voltál.» — «Oh uram, mondá Demaratos, 235 
minthogy komolyan kérdezel, kötelességemnek tartom neked a 
legjobb tanácsot adni. Küldj el tengeri haderődből háromszáz 
hajót a lakoniai vidékre. Ott fekszik közelében egy sziget, név- 
szerint Kythere, melyről egy igen okos emberünk, Chilon, azt 
mondotta, hogy nagyobb hasznára volna a spártaiaknak, ha be- 
sülyedne a tenger fenekére, mint hogy így kiemelkedik : mert 
mindig félt, hogy olyan dolog fog tőle kiindulni, a minőt én 
most neked tanácsolok.20") Pedig még semmit sem hallott a te had
járatodról, de minden onnan kiinduló háborútól egyaránt félt. 
Küldd el hajóidat erre a szigetre, hogy innen ijesztgessék a lake- 
daimoniakat. Ha otthon fenyegeti őket a háború, nem kell félned, 
hogy segítik a többi görögöket, mialatt szárazföldi hadad földjüket 
foglalgatja. Ha pedig a többi görög törzseket leigáztad, Lakonia 
egymagában gyenge lesz ellened. De ha nem követed tanácsomat, 
akkor a következőre lehetsz elkészülve: a Peloponnesosba egy szűk 
földszoros vezet ; ezen a helyen szövetkeztek ellened az összes 
peloponnesosi törzsek, s véresebb csatát fognak ellened vívni, mint 
a minőt eddig láttál ; míg ha tervem szerint cselekszel, e földszo
ros és a községek kardcsapás nélkül meg fogják magukat adni. »

A beszélgetésnél jelen volt Acliaimenes, Xerxesnek testvére 236; 
és a tengeri had feje ; mivel pedig félt, hogy Demaratos rábír
hatná Xerxest, hogy terve szerint cselekedjék, így szólt: «Oh 
király, látom, olyan ember szavára hallgatsz, ki irígyli jó sor
sodat vagy elárulja ügyedet ; mert ép az a jellemvonása a 
görög fajnak, hogy a szerencsést irígyli és a hatalmasabbat gyű
löli. Ha a jelen körülmények között, mikor négyszáz hajót el
vesztettünk, más háromszáz hajót küldesz el táborodból a Pelo- 
ponnesos körülhajózására, akkor ellenfeleid képesek lesznek
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οί άντιπαλοι· άλής δέ έών ό ναυτικός στρατός δυαμεταχείρι- 
στός τε αυτοίσι γίνεται, καί αρχήν ουκ άςιόμαχοι έ'σονται, καί 
πας ό ναυτικός τφ πεζφ άρήξει καί ό πεζός τφ ναυτικφ όμού 
πορευόμενος * εί δε διασπάσεις, ούτε συ έ'σεαι έκείνοισι χρήσι
μος ούτε εκείνοι σοί. τα σεωυτού δέ τιθέμενον ευ γνώμην εχω 
τα των άντιπολέμων μή έπιλέγεσθαι πρήγματα, τή τε στήσονται 
τόν πόλεμον τά τε ποιήσουσι δσοι τε πλήθος είσί. ικανοί γάρ 
εκείνοι γε αυτοί έωυτών πέρι φροντίζειν είσί, ήμεΐς δέ ήμέων 
ωσαύτως. Λακεδαιμόνιοι δέ ήν ίωσι άντία Πέρσησι ές μάχην,

237 ουδέν τό παρεόν τρώμα άκεύνται.» αμείβεται Ξέρςης τοΐσιδε. 
«Άχαίμενες, ευ τέ μοι δοκέεις λέγειν καί ποιήσω ταύτα. Δημά- 
ρητος δέ λέγει μέν τά άριστα Ιλπεται είναι έμοί, γνώμη μέντοι 
εσσοΰται υπό σεύ. ού γάρ δή κείνο γε ένδέςομαι δκως ουκ 
εύνοέει τοΐσι έμοΐσι πρήγμασι, τοΐσί τε λεγομένοισι πρότερον 
έκ τούτου σταθμώμενος καί τφ έόντι, δτι πολιήτης μέν πολιήτη 
εύ πρήσσοντι φθονέει καί εστι δυσμενής τή σιγή, ουδ’ αν 
συμβουλευομένου τού αστού πολιήτης άνήρ τά άριστά οί δο- 
κέοντα είναι όποθέοιτο, εί μή πρόσω άρετής άνήκοι * σπάνιοι 
δέ είσί οί τοιούτοι· ξεΐνος δέ ςείνω ευ πρήσσοντι έστί ευμε
νέστατο'/ πάντων, συμβουλευομένου τε άν συμβουλεύσειε τά 
άριστα, ουτω ών [περί] κακολογίης τής ές Δημάρητον, έόντος 
έμοί ςείνου πέρι, έχεσθαι τινά τού λοιπού κελεύω.»

238 Ταύτα εϊπας Ξέρξης διεςήιε διά τών νεκρών, καί Λεωνί- 
δεω, άκηκοώς δτι βασιλεύς τε ήν καί στρατηγός Λακεδαιμο
νίων, έκέλευσε άποταμόντας τήν κεφαλήν άνασταυρώσαι. δήλά 
μοι πολλοΐσι μέν καί άλλοισι τεκμηρίοισι, έν δέ καί τφδε ουκ 
ήκιστα γέγονε, δτι βασιλεύς Ξέρζης πάντων δή μάλιστα άνδρών 
έθυμώθη ζώντι Λεωνίδη · ού γάρ άν κοτε ές τόν νεκρόν ταύτα 
παρενόμησε, έπεί τιμάν μάλιστα νομίζουσι τών εγώ οίδα αν
θρώπων ΙΙέρσαι άνδρας αγαθούς τά πολέμια, οί μέν δή ταύτα 
έποίευν τοΐσι έπετέτακτο ποιέειν.

[Άνειμι δέ έκεΐσε τού λόγου τή μοι τό πρότερον έςέλιπε.] έπό-239



velünk szembeszállni ; míg ha együtt tartod hajóhadadat, a leg
végzetesebbé válik az rájuk nézve, s nem mérkőzhetnek meg 
veled. Azonkívül az egész hajóhad támogatni fogja szárazföldi se
regedet, ha együtt hatolnak előre, és viszont szárazföldi sereged a 
hajóhadat. De ha elválasztod őket, sem te nem lehetsz hajóhadadnak 
hasznára, sem az tenéked. Ha jól intézkedel a magad dolgában, azt 
hiszem, nem kell törődnöd ellenfelednek viszonyaival, hogy hol 
fognak harczolni, mit akarnak tenni, s hogy mennyien vannak. 
Mert elég eszük van nekik arra, hogy a maguk teendőit meggon
dolják, szintúgy azonban nekünk is ; s ha a lakedaimoniak szembe- 
szállnak a perzsákkal, a most szenvedett vereségüket sem fogják 
kiheverni.» Xerxes erre így felelt: «Tanácsod tetszik nekem, 237 
Achaimenes, s a szerint fogok cselekedni. De Demaratos is úgy 
beszél, a mint azt rám nézve a legjobbnak gondolja ; mindazon
által a te indítványoddal szemben az övé háttérbe szorul. Azt 
azonban semmikép sem hiszem, hogy ő ne volna jóindulattal 
ügyem iránt, a mint ezt régebbi szavaiból és a jelenlegi tényállás
ból következtetem. A polgár irigyli ugyan polgártársának jó sze
rencséjét, titokban gyűlöli őt, s ha tanácsot kéme tőle, nem mon
daná meg, hogy mit tart rá nézve a legjobbnak, hacsak nem ha
ladt előre szépen az erényben ; az ilyen emberek pedig ritkák. 
Ellenben a vendégbarát legjobban örül vendégbarátja szerencséjé
nek, s ha tanácsát kéri, a legjobb tanácsot adja. Minthogy pedig 
Demaratos az én vendégbarátom, jövőre mindenki óvakodjék 
rágalmakat szórni reá. »

E szavak után Xerxes megszemlélte az elesetteket, s meg- 238 
hallván, hogy Leonidas volt a lakedaimoniak királya és vezére, 
fejét levágatta, törzsét pedig keresztre feszíttette. Sok más jel 
mutatta, de különösen ez is, hogy Xerxes király Leonidast, míg 
élt, legjobban gyűlölte a világon ; különben nem bánt volna ily 
gyalázatos módon holttetemével. Mert tudomásom szerint a per
zsák szokták tisztelni legjobban azokat, kik vitézül viselkedtek a 
háborúban. Azok pedig, kik a királytól a parancsot kapták, végre
hajtották a dolgot.201)

(De kiegészítem még elbeszélésemet azzal, a mi előbb ki- 239 
kerülte figyelmemet.) A lakedaimoniak tudták meg először, hogy
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θοντο Λακεδαιμόνιοι ott βασιλεύς στέλλοιτο έπί τήν Ελλάδα πρώ
τοι, καί ουτοι δή ές το χρηστήριον το ές Δελφούς άπέπεμψαν, 
ένθα δή σφι έχρήσθη τα ολίγοι πρότερον είπον · έπόθοντο δέ τρόπιρ 
θωμασίω. Δημάρητος γάρ ό Άρίστωνος φυγών ές Μήδους, ώς μέν 
εγώ δοκέω καί το οίκος έμοί συμμάχεται, ουκ ήν εύνοος Λακεδαι- 
μονίοισι, πάρεστι δέ είκαζε tv είτε εύνοίη ταύτα έποίησε είτε καί 
καταχαίρων. έπείτε γάρ Ξέρζη έδοςε στρατηλατέειν επί τήν Ε λ 
λάδα, έών έν Σούαοιαι ό Δημάρητος καί πυθόμενος ταύτα ήθέλησε 
Αακεδαιμονίοισι έςαγγειλαι. άλλως μέν δή ουκ είχε σημήναι, επι
κίνδυνον γάρ ήν μή λαμφθείη, δ δέ μηχανάται τοιάδε- δελτίον 
δίπτυχον λαβών τον κηρόν αυτού έξέκνησε, καί έπειτα έν τψ ςύλφ 
τού δελτίου έγραψε τήν βασιλέος γνώμην, ποιήσας δέ ταύτα οπίσω 
έπέτηξε τον κηρόν έπί τα γράμματα, ινα φερόμενον κείνον το δελτίον 
μηδέν πρήγμα παρέχοι προς τών όδοφυλάκων. έπεί δέ καί άπίκετο 
ες τήν Αακεδαίμονα, ουκ ειχον συμβαλέσθαι οί Λακεδαιμόνιοι, 
πριν γε δή σφι, ώς έγώ πυνθάνομαι, Κλεομένεος μέν θυγάτηρ Λεω- 
νίδεω δέ γυνή Γοργώ υπέθετε έπιφρασθεϊσα αυτή, τον κηρόν 
έκκνάν κελεύουσα, καί ευρήσειν σφέας γράμματα έν τφ ςόλω. 
πειθόμενοι δέ εΰρον καί έπελέςαντο, έ'πειτα δέ τοΐσι άλλοισι 
Έλλησι έπέστειλαν. ταύτα μέν δή ουτω λέγεται γενέσθαι.



a király Görögország ellen akar vonúlni ; ezért küldöttek jóslatért 
Delphoiim, honnan azt a feleletet kapták, melyet kevéssel előbb 
közöltem.2“2) A hír pedig csodálatos módon jutott el hozzájuk. 
Demaratos, Ariston fia, a médekhez menekült, s felfogásom sze
rint, melyet a valószínűség is támogat," nem volt jóindulattal a 
lakedaimoniak iránt. Mindazonáltal vitatni lehet, vájjon jóindu
latból, avagy kárörömből tette-e a következőt. Midőn ugyanis 
Xerxes elhatározta, hogy hadat indít Görögország ellen, s Dema
ratos, ki Susában volt, értesült a dologról, meg akarta a lake- 
daimoniaknak izenni. Minthogy pedig semmi más módon nem 
adhatott hírt, mert nagy volt a veszély, hogy kitudódik, a követ
kezőt eszelte ki : egy kétrétű tábláról levakarta a viaszt, felírta a 
tábla fájára a királynak tervét, azután a viaszt újra fölkente az 
írásra, hogy semmi feltűnőt ne találjanak a táblán az út őrei· 
Midőn az irat Lakedaimonba jutott, senki sem tudott a titokra 
rájönni, míg, a mint hallom, Gorgo, Kleomenes leánya és Leoni
das felesége,203) maga nem adta azt a tanácsot, hogy vakarják le a 
viaszt, s a fán fogják megtalálni az írást. A lakedaimoniak szót 
fogadtak, a hírt elolvasták, s azután megizenték a többi görög 
törzseknek is. így történt hagyomány szerint a dolog.
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OVPAMA.

] Οί δέ Ελλήνων ες τον ναυτικόν στρατόν ταχθέντες ήσαν 
οιδε, Αθηναίοι μέν νέας παρεχόμενοι εκατόν καί είκοσι καί 
επτά · υπό δέ αρετής τε καί προθομίης Πλαταιέες, άπειροι τής 
ναυτικής έόντες, συνεπλήρουν τοίσι Λθηναίοισι τάς νέας. 
Κορίνθιοι δέ τεσσεράκοντα νέας παρειχοντο, Μεγαρέες δέ είκοσι* 
καί Χαλκιδέες έπλήρουν είκοσι, Αθηναίων σφι παρεχόντων τάς 
νέας, Αίγινήται δέ όκτωκαίδεκα, Σικυώνιοι δέ δυοκαίδεκα, Λακε
δαιμόνιοι δέ δέκα, . Έπιδαύριοι δέ οκτώ, Έρετριέες δέ επτά, 
ΤροιζήνΜΐ · δέ πέντε, Στυρέες δέ δύο, καί Κήιοι δύο τε νέας 
καί πεντηκοντέρους δύο * Λοκροί δέ σφι οί Όπούντιοι επεβοή- 
θεον πεντηκοντέρους έ'χοντες επτά.

2 ΤΗσαν μέν ών ουτοι οί στρατευόμενοι επ’ Λρτεμίσιον, είρηται 
δέ μ.οι καί ως το πλήθος έκαστοι των νεών παρειχοντο. αριθμός δέ 
των συλλεχθεισέων νεών έπ’ Λρτεμίσιον ήν, πάρες των πεντηκοντέ- 
ρων, διηκόσιαι καί έβδομήκοντα καί μία. τον δέ στρατηγόν τον 
το μέγιστον κράτος έ'χοντα παρειχοντο Σπαρτιήται Εύρυβιάδην 
Εύρυκλείδεω * οί γάρ σύμμαχοι ούκ έ'φασαν, ήν μή ό Λάκων ήγε- 
μονεύη, Λθηναίοισι εψεσθαι ήγεομένοισι, άλλα λύσειν το μέλλον

3 έσεσθαι στράτευμα, έγένετο γάρ κατ’ άρχάς λόγος, πριν ή καί 
ες Σικελίην πέμπειν επί συμμαχίην, ώς το ναυτικόν Λθηναίοισι 
χρεόν είη έπιτράπειν. άντιβάντων δέ τών συμμάχων είκον οί 
Αθηναίοι μέγα πεποιημένοι περιείναι τήν 'Ελλάδα καί γνόντες, εί
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URANIA.

A tengeri hadsereghez a következő görög népek valának be- 1 
osztva : az athéniek százhuszonhét hajót szolgáltattak, melyeket 
részben a plataiaiak láttak el legénységgel, mert bár járatlanok vol
tak a hajózásban, mindazonáltal vitézségük és buzgóságuk arra ösz
tönözte őket, hogy az athéniek társaivá szegődjenek. A korinthosiak 
negyven hajót szereltek föl, a megaraiak hnszat. A chalkisiak is 
húsz hajót láttak el legénységgel, de a hajókat az athéniektől kap
ták. Az aiginaiak tizennyolcz hajót szereltek föl, a sikyoniak 
tizenkettőt, a lakedaimoniak tizet, az epidaurosiak nyolczat, az 
eretriaiak hetet, a troizeniek ötöt, a styraiak kettőt, a keosiak két 
háromsoros és két ötvenevezős hajót. Az opusi lokrisiak végre hét 
ötvenevezős hajóval jöttek a többiek segítségére.1)

Ezek alkották Artemisionnál a tábort, s felsorolásom jelezte Ί 
azt is, hogy kiki hány hajót szolgáltatott. Az Artemision alatt 
összegyűlt hajók száma az ötvenevezős bárkák kivételével kétszáz
hetvenegyre rúgott. A fővezér, ki az egész hajóhad fölött rendel
kezett, Eurybiades, Eurykleidesnek fia volt. Ót Spárta szolgáltatta, 
mert a szövetségesek kijelentették, hogy ha nem lakoniai ember 
lesz a fővezér, ők nőm harczolnak athéni vezénylet alatt ; inkább 
feloszlatják a gyülekező hajóhadat. Mert már kezdetben, mielőtt 3 
arra gondoltak volna, hogy a szövetség ügyében követeket küld
jenek Siciliába, volt róla szó, hogy a tengeri fővezérletet az athé 
niekre kellene bízni.2) Minthogy azonban a szövetségesek ellenez
ték e tervet, az athéniek engedtek ; az volt előttük a fődolog, 
hogy Görögország fönnmaradjon, s tudták, hogy ha a fővezérlet
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στασιάσουσι περί τής ήγεμονίης, ώς άπολέεται ή Ελλάς, ορθά 
νοεδντες · στάσις γάρ έ'μφυλος πολέμου όμοφρονέοντος τοσούτψ 
κάκιόν έστι δσφ πόλεμος ειρήνης, έπιστάμενοι ών αυτό τούτο 
ούκ άντέτεινον άλλ’ είκον, μέχρι ο σου κάρτα έδέοντο αυτών, 
ώς διέδεξαν * ώς γάρ δή ώσάμενοι τον Περσην περί τής εκείνου 
ήδη τον αγώνα έποιεδντο, πρόφασιν τήν Παυσανίεω υβριν 
προϊσχόμενοι άπείλοντο τήν ήγεμονίην τούς Λακεδαιμονίους, 
αλλά ταδτα μέν ύστερον εγένετο.

4 Τότε δέ ούτοι οί καί επ’ Άρτεμίσιον Ελλήνων άπικόμενοι 
ώς είδον νέας τε πολλάς καταχθείσας ές τάς Λφέτας καί στρα- 
τιής άπαντα πλεα, έπεί αύτοΐσι παρά δόξαν τα πρήγματα των 
βαρβάρων άπέβαινε ή ώς αυτοί κατεδόκεον, καταρρωδήσαντες 
δρησμόν έβουλεύοντο από του Αρτεμισίου εσω ές τήν 'Ελλάδα, 
γνόντες δέ σφεας οί Εύβοέες ταδτα βουλευομένους έδέοντο Εύρυ- 
βιάδεω προσμεΐναι χρόνον όλίγον, εστ’ αν αυτοί τέκνα τε καί 
τούς οίκέτας ύπεκθέωνται. ώς δ’ ούκ επειθον, μεταβάντες τον 
Αθηναίων στρατηγόν πείθουσι Θεμιστοκλέα έπί μισθω τριή- 
κοντα ταλάντοισι, επ’ φ τε καταμείναντες προ τής Εύβοίης

5 ποιήσονται τήν ναυμαχίην. ό δέ Θεμιστοκλέης τούς "Ελληνας 
έπισχεΐν ώδε ποιέει ' Εύρυβιάδη τούτων τών χρημάτων μετα- 
διδοΐ πέντε, τάλαντα ώς παρ’ έωυτοδ δήθεν διδούς. ώς δέ οί 
ούτος άνεπέπειστο, Άδείμαντος γάρ ό Ώκύτου ό Κορίνθιος 
στρατηγός τών λοιπών ήσπαιρε μούνος, φάμενος άποπλεύσεσθαί 
τε από του Αρτεμισίου καί ού παραμενέειν, προς δή τούτον 
είπε ό Θεμιστοκλέης έπομόσας «ού σύ γε ήμέας άπολείψεις, 
επεί τοι έγώ μέζω δώρα δώσω ή βασιλεύς αν τοι δ Μήδων 
πέμψειε άπολιπόντι τούς συμμάχους.» ταδτά τε άμα ήγόρευε 
καί πέμπει έπί τήν νέα τήν Λδειμάντου τάλαντα αργυρίου τρία, 
ουτοί τε δή πάντες δώροισι άναπεπεισμένοι ήσαν καί τοϊσι 
Ευβοεδσι έκεχάριστο, αυτός τε ό Θεμιστοκλέης έκέρδηνε, 
έλάνθανε δέ τα λοιπά Ιχων, άλλ’ ήπιστέατο οί μεταλ.αβόντες 
τούτων τών χρημάτων έκ τών Αθηναίων έλθεϊν έπί τψ λόγφ 
τούτψ τα χρήματα.

*6 Ουτω δή κατεμεινάν τε έν τή Εύβοίη καί έναυμά- 
χησαν, εγένετο δέ ώδε. έπείτε δή ές τάς Άφέτας περί 
δείλην πρωίην γινομένην άπίκατο οί βάρβαροι πυθόμενοι



miatt pártokra szakadnak, Görögország tönkre jut. S ez alapos 
hiedelem volt ; mert annál átkosabb a belső viszály egy közös 
akarattal indított háborúnál, a mennyivel rosszabb a háború a 
békénél. Ennek a tudatában tehát nem szegültek ellen, hanem en
gedtek, míg nagyon rá voltak szorúlva azokra, mint később kimu
tatták. Miután ugyanis a perzsákat elkergették, és már azoknak 
a birtokaiért folyt a küzdelem : Pausaniasnak dölyfösségét hozván 
fel okul, a lakedaimoniakat megfosztották a fővezérlettől. Ez azon
ban csak később történt.3)

De obben az időben, midőn az Artemisionhoz jött görögök az 4 
Apbetainál horgonyzó sok hajót látták, s hogy valamennyi telve 
van legénységgel, hogy tehát egészen máskép alakultak a barbá
rok viszonyai, mint a hogy ők számítottak : megijedtek s arra 
gondoltak, hogy Artemisiontól Görögország belsőbb részébe vonul
nak vissza. Midőn az euboiaiak megtudták, hogy miről folyt a vita, 
kérték Eurybiadest, hogy várjon pár napig, míg gyermekeiket s ház
népüket biztonságba helyezik ; minthogy azonban nem értek nála 
czélt, otthagyták ésharmincz talentum jutalomért megnyert' k Tlie- 
mistoklesnek, az athéniek vezérének ígéretét, hogy a hajóhad nem 
távozik, s Euboia előtt fogja vívni a tengeri csatát.4) Themistokles 5 
pedig a következő módon tartotta vissza a görögöket : a kapott 
pénzből öt talentumot Eurybiadesnek adott, természetesen, mintha 
a saját zsebéből adta volna. Mikor pedig ez le volt kenverezve, 
a többiek között csak a korinthosi Adeimantos, Okvthos fia, csa
pott lármát, hogy ő nem marad, hanem Artemision alól elhajózik. 
Themistokles tehát eskü alatt te tt ígérettel így szólt hozzá: «De bi
zony nem hagysz el bennünket ; mert ón nagyobb ajándékot adok 
neked, mint a mekkorát a módek királya küldene, ha odahagynád 
a szövetségeseket. » Erre rögtön három ezüst talentumot küldött 
Adeimantos hajójára. Themistokles tehát a maga részére nyerte 
a két vezért, s az euboiaiak kívánságát is teljesítette; egyúttal neki 
is volt nyeresége, mert a többi pénzt megtartotta, ezt azonban 
senki sem tudta meg. A vezérek pedig, kik a pénzből kaptak vaia, 
azt hitték, hogy ezt az athéniek szolgáltatták erre a czélra.

így tehát Euboiánál maradtak, és itt vívták a tengeri csatát, 6 
mely következőkép folyt le. A barbárok délután Aplietaihoz értek,

12
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πυθόμενοι μέν έτι καί πρότερον περί το Άρτεμίσιον ναυλοχέειν 
νέας Έλληνίδας Ολίγας, τότε δέ αυτοί ίδόντες, πρόθυμοι η σαν 
έπιχειρέειν, εί κως ελοιεν αύτάς. έκ μέν δή της άντίης προσ- 
πλέειν ου κώ σφι έδόκεε τώνδε εΐνεκα, μή κως ίδόντες οί 
"Ελληνες προσπλέοντας έ£ φυγήν όρμήσειαν φεύγοντας τε εύ- 
φρόνη καταλαμβάνη ■ καί έμελλον δήθεν έκφεύςεσθαι, έδει 
δέ μηδέ πυρφόρον τφ εκείνων λόγω έκφυγόντα περιγενέ- 

7 σθαι. προς ταΰτα ών τάδε έμηχανέοντο · τών νεών άπασέων 
άποκρίναντες διηκοσίας περιέπεμπον έςωθεν Σκιάθου, ώς αν 
μή όφθείησαν υπό τών πολεμίων περιπλέουσαι Εύβοιαν, κατά 
τε Καφηρέα καί περί Γεραιστόν ές τον Εύριπον, "να δή περι- 
λάβοιεν οί μέν ταύτη άπικόμενοι καί φράξαντες αυτών τήν 
οπίσω φέρουσαν οδόν, σφεϊς δέ έπισπόμενοι εξ έναντίης. ταϋτα 
βουλευσάμενοι άπέπεμπον τών νεών τάς ταχθείσας, αυτοί ούκ 
εν νόφ έχοντες ταύτης τής ήμερης τοΐσι "Ελλησι έπιθή- 
σεσθαι, ουδέ πρότερον ή τί σύνθημά σφι έμελλε φανήσε- 
σθαι παρά τών περιπλεόντων ώς ήκόντων. ταύτας μέν δή πε
ριέπεμπον, τών δέ λοιπέων νεών εν τήσι 'λφέτησι εποιευντο 
άριθμόν.

8 Έν δέ τούτφ τφ ‘/ρόνφ εν φ ούτοι αριθμόν εποιευντο 
τών νεών, ήν γάρ έν τφ στρατοπέδφ τούτφ Σκυλλίης Σκιω- 
ναΐος δύτης τών τότε ανθρώπων άριστος, δς καί έν τη ναυηγίη 
τη κατά Πήλιον γενομένη πολλά μέν έσωσε τών χρημάτων 
τοΐσι ΓΙέρσησι, πολλά δέ καί αυτός περιεβάλετο, ούτος ό Σκυλ
λίης έν νόφ μέν είχε αρα καί πρότερον αύτομολήσειν ές τούς 
Έλληνας, άλλ’ ού γάρ οί παρέσχε ώς τότε, οτεφ μέν δή
τρόπφ το ένθεύτεν έτι άπίκετο ές τούς Έλληνας, ούκ έχω
είπεΐν άτρεκέως, θωυμάζω δέ εί τά λεγάμενα έστί άληθέα-
λέγεται γάρ ώς έ£ Άφετέων δύς ές τήν θάλασσαν ού πρό- 
τερύν άνέσχε πριν ή άπίκετο έπί το Άρτεμίσιον, σταδίους μά- 
λιστά κη τούτους ές ύγδώκοντα διά τής θαλάσσης διεξελθών. 
λέγεται μέν νυν καί άλλα ψευδέσι εϊκελα περί τού άνδρύς 
τούτου, τά δέ μετεςέτερα άληθέα- περί μέντοι τούτου γνώμη 
μοι άποδεδέχθω πλοίφ μιν άπικέσθαι επί το Άρτεμί- 
σιον, ώς δέ άπίκετο, αύτίκα έσήμηνε τοΐσι στρατη-

9γοΐσι τήν τε ναυηγίην ώς γένοιτο, καί τάς περιπεμφθείσας 
τών νεών περί Εύβοιαν, τούτο δέ άκούσαντες οί Έλληνες λόγον
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és saját szemükkel látván, — mert hallomásuk már előbb volt 
róla, — hogy csak kevésszámú hajóból álló görög had horgonyoz 
Artemision közelében, kedvük kerekedett a támadásra, hogy vala
mikép hatalmukba keríthessék őket. Mindazonáltal nem szándékoz
tak rögtön ellenük evezni, nehogy a görögök őket közeledni látva, 
futásnak eredjenek, s a menekültökbeu éj boruljon rájok ; mert így 
bizonyára elszabadulnának, már pedig a perzsák nézete szerint 
még hírmondónak sem volt szabad fönnmaradni.6) Ezért tehát 7 
a következő tervet eszelték ki : táborukból elvágtak kétszáz hajót 
és Skiathos szigetének másik oldalára küldték, nehogy az ellenség 
észrevegye, hogy Euboia megkerülésével, a Kapliareus és Geraistos 
irányában,") az Euriposhoz igyekeznek ; az ide jutott hajókkal az
után körül akarták őket fogni, hogy elvágva előlük a hátra vezető 
utat, ők maguk szemben támadják meg. Ezzel a szándékkal bocsá
tották el az e czélra kirendelt hajókat ; maguk pedig még nem 
akartak az nap a görögökre támadni, sem előbb, míg jelt nem 
kaptak a körülhajózóktól, hogy megérkeztek. E hajókat küldték 
tehát a kerülő útra, míg a többi fölött Aplietainál válogató szem
lét tartottak.

Ebben az időben, mikor a hajókat kiválogatták, a skionei 8 
Skyllias, korának legjelesebb búvára, a perzsa táborban tartóz
kodott.7) Ez már a Pelion alatt szenvedett hajótörés alkalmá
val sok kincsét mentette meg a perzsáknak, de sokat tartott meg 
magának is ; különben régóta volt már szándéka a görögökhöz 
átszökni, de nem kínálkozott oly kedvező alkalom, mint most. 
Hogy miféle módon jutott el innen a görögökhöz, nem mondha
tom meg pontosan ; csudálkoznám azonban, ha igaz volna a 
hagyomány. Mert azt beszélik, hogy Aplietainál beugrott a ten 
gerbe, s nem bukkant föl előbb, míg Artemisionhoz nem érkezett ; 
így körülbelül nyolczvan stádiumot úszott volna végig a tenger
ben. Beszélnek még erről az emberről más hasonló valótlanságo
kat, de egyet-mást igazat is. A szóban forgó dologról pedig azt 
hiszem, hogy csónakon jutott. Artemisionhoz ; s mikor oda
ért, rögtön jelentést tett a hadvezéreknek, nemcsak a hajótörés- 
hogy miképen történt, hanem a hajókról is, melyek Euboia 
megkerülésére valának kiküldve. E hírre a görögök megbeszélték 9

12*
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σφίσι αύτοΐσι έδίδοσαν. πολλών δέ λεχθέντων ένίκα τήν ήμέ- 
ρην εκείνην αύτού μείναντάς τε καί αύλισθέντας, μετέπειτα 
νύκτα μέσην παρέντας πορεύεσθαι καί απαντάν τήσι περι- 
πλεούσησι τών νεών. μετά δέ τούτο, ώς ούδείς σφι έπέπλεε, 
δειλήν όψίην γινομένην τής ήμερης φυλάςαντες αύτοί έπανέ 
πλέον επί τούς βαρβάρους, απόπειραν αύτών ποιήσασθαι βουλό- 

ΙΟμενοι τής τε μάχης καί τού διεκπλόου. όρέοντες δέ σφεας 
οι τε άλλοι στρατιώται οί Ξέρξεω καί οί στρατηγοί έπιπλέον- 
τας νηυσί ολίγησι, πάγχο σφι μανίην έπενείκαντες άνήγον 
καί αύτοί τάς νέας, έλπίσαντές σφεας εύπετέως αίρήσειν, 
οίκότα κάρτα έλπίσαντές, τάς μέν γε τών Ελλήνων όρέον- 
τες όλίγας νέας, τάς δε έωοτών πλήθεΐ τε πολλαπλησίας 
καί άμεινον πλεοόσας. καταφρονήσαντες ταύτα έκοκλούντο 
αύτούς ές μέσον, δσοι μέν νον τών Ίώνων ήσαν εύ- 
νοοι τοΐσι "Ελλησι, άέκοντές τε έστρατεύοντο σομφορήν τε 
έποιεύντο μεγάλην όρεοντες περιεχομένοος αύτούς καί έπι- 
στάμενοι ώς ούδείς αύτών άπονοστήσει * ουτω άσθενέα σφι 
έφαίνετο είναι τα τών Ελλήνων πρήγματα. δσοισι δέ καί 
ήδομένοισι ήν το γινόμενον, άμιλλαν έποιεύντο οκιος αύ- 
τύς έκαστος πρώτος νέα Αττικήν ελών παρά βασιλέος δώρα 
λάμψεται- Αθηναίων γάρ αύτοίσι λόγος ήν πλεΐστος άνά 

11 τα στρατόπεδα, τοΐσι δέ Έλλησι ώς έσημηνε, πρώτα 
μέν άντίπρωροι τοΐσι βαρβάροισι γενόμενοι ές τύ μέσον 
τάς πρύμνας σονήγαγον, δεύτερα δέ σημήναντος έργου εϊ- 
χοντο έν όλίγφ περ άπολαμφθέντες καί κατά στόμα, έν- 
θαύτα τριήκοντα νέας αίρέοοσι τών βαρβάρων καί τον 
Γόργοο τού Σαλαμινίων βασιλέος αδελφεύν Φιλάονα τον 
Χέρσιος, λόγιμον έόντα έν τώ στρατοπέδφ άνδρα. πρώτος 
δέ Ελλήνων νέα τών πολεμίων ειλε άνήρ Αθηναίος Λυ- 
κομήδης Αίσχραίου, καί το άριστήιον έλαβε ούτος. τούς 
δ’ έν τή ναυμαχίη ταύτη έτεραλκεως άγωνιζομένους νύς έπελ- 
θούσα διέλυσε, οι μέν δή "Ελληνες έπί το Αρτεμίσιον άπέ- 
πλεον, οι δέ βάρβαροι ές τάς Άφέτας, πολλύν παρά δόξαν 
άγωνισάμενοι. έν ταύτη τή ναυμαχίη Άντίδωρος Λήμνιος 
μούνος τών σύν βασιλέι Ελλήνων έόντων αύτομολέει ές τούς 
Έλληνας, καί οί Αθηναίοι διά τούτο το έργον έδοσαν αύτψ 
χώρον έν Σαλαμΐνι.

12 Ώς δέ εύφρόνη έγεγόνεε, ήν μέν τής ώρης μέσον θέρος,
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maguk között a dolgot, és hosszú vita után azt az indítványt 
fogadták el, hogy azon a napon helyben maradnak és a tábor
ban vesztegelnek ; éjfél múltával azután megindulnak, hogy a 
kövülkerülő hajókkal találkozzanak ; minthogy pedig senki sem 
evezett ellenök, bevárták az estét, és maguk indultak a barbá
rok ellen, hogy harczmódjukat és az ellenséges hajók áttörését 
megkísértsék.8) A mint Xerxes vezérei és a katonák látták, hogy 10 
mily kevés hajóval nyomulnak előre, bizton hitték, hogy őrültség 
szállotta meg'öket, s maguk is szélnek eresztették hajóikat ; remél
ték, sőt nagyon valószínűnek tartották, hogy könnyű szerrel kézre 
fogják keríteni a görögök hajóit, részben csekély számuknál fogva, 
részben azért is, mert sokkal több hajójuk volt és jobban evez
tek. Ebben a meggyőződésben körbe fogták őket. Már most azok az 
iónok, kik jó indulattal voltak a görögök iránt és akaratuk ellen 
vonultak harczba, látván, hogy honfitársaik körül vannak fogva, 
nagyon elszomorodtak ; mert azt hitték, hogy egy sem fog közü
lök haza térni ; annyira gyöngének látszott nekik a görögök had
serege. A kiknek pedig örömük telt az események ily alakulásá
ban, azok versenyre keltek egymással, ki fogja el az első attikai 
hajót, hogy így jutalmat kapjon a királytól ; mert a hajóhad
ban leginkább az athéniekről beszéltek. Midőn a görögök között 11 
felhangzott a jel, a hajóorrokat a barbárok felé fordították, míg a 
hajók hátsó része a középen torlódott össze. A második jelre mun
kához fogtak, s bár szűk térre voltak szorítva, bátran szemébe néz
tek az ellenségnek. Csakhamar harmincz hajót fogtak el a barbá
roktól, s kezükbe került Philaon, Chersis fia, Salamis királyának, 
(forgósnak testvére,") kinek nagy híre volt a táborban. Az első 
görög, ki ellenséges hajót elfoglalt, athéni ember volt, Lykorne- 
des, Aischraios fia ; s meg is kapta a kitűzött jutalmat. A tengeri 
csatának mindazonáltal kétes eredménye volt, s a leszálló éj félbe
szakította. A görögök Artemisionhoz, a barbárok pedig, kik 
nagyon csalatkoztak a küzdelem sikerében, Aphetaihoz hajóztak. 
Ebben a csatában a királynak görög kíséretéből csak a lemnosi 
Antidoros szökött át a görögökhöz, miért az athéniek földbirtok
kal ajándékozták meg Salamis szigetén.

Az éj beálltával — Iwtér a nyári időszak közepe volt10) — a 12
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έγίνετο δε ύδωρ τε άπλετον διά πάσης της νυκτός καί σκλη
ρά! βροντά! από τού Πηλίου · οί δε νεκρό! κα! τα ναυήγια 
έξεφέροντο ·ές τάς Άφέτας, κα! περί τε τάς πρώρας τών νεών 
είλέοντο κα! έτάρασσον τούς ταρσούς τών κωπέων. οί δε 
στρατιώται οί ταότη άκούοντες ταύτα ές φόβον κατιστέατο, 
έλπίζοντες πάγχο άπολέεσθαι ές οία κακά ήκον · πρίν γάρ 
η κα! άναπνεύσαί σφεας εκ τε της ναυηγίης καί τού χει- 
μώνος τού γενομένου κατά Πήλιον, ύπέλαβε ναυμαχίη καρ- 
τερή, έκ δέ της ναυμαχίης όμβρος τε λάβρος κα! ρεύματα

13 ίσχορά ές θάλασσαν δρμημένα βροντά! τε σκληραί. καί 
τούτοισ'. μ.έν τοιαότη νύς έγίνετο, τοίσι δέ ταχθείσι αυτών 
περιπλέειν Εύβοιαν ή αυτή περ έοϋσα νύξ πολλόν ην Ιτι 
άγριωτέρη, τοσοότφ οσφ έν πελάγεϊ φερομένοισι έπέπιπτε, καί 
το τέλος σφι έγίνετο αχαρι * ώς γάρ δή ιιλέουσι αυτοΐσι 
χειμών τε καί το ύδωρ έπεγίνετο έοϋσι κατά τα Κοίλα της 
Ευβοίης, φερόμενοι τφ πνεύματι κα! ουκ είδότες τη έφέ- 
ροντο έςέπιπτον προς τάς πέτρας, έποιέετο τε παν υπό τού 
θεού οκως αν έξισωθείη τφ Έλληνικφ το ΙΙερσικον μηδέ

14 πολλφ πλέον εΐη. ουτοι μέν νυν περ! τα Κοίλα της Εύ- 
βοίης διεφθείροντο · οί δ’ έν Άφέτησι βάρβαροι, ώς σφι 
άσμένοισι ήμερη έπέλαμψε, άτρέμας τε είχον τάς νέας καί σφι 
άπεχράτο κακώς πρήσσουσι ήσυχίην άγειν έν τφ παρεόντι’ 
τοίσι δέ Έλλησι έπεβοήθεον νέες τρεις κα! πεντήκοντα Άττι- 
καί. αύταί τε δή σφεας έπέρρωσαν άπικόμεναι κα! αμα άγγε- 
λίη έλθούσα, ώς τών βαρβάρων οί περιπλέοντες τήν Εύβοιαν 
πάντες εϊησαν διεφθαρμένοι υπό τού γενομένου χειμώνος. φυλά
ξαντες δή τήν αυτήν ώρην, πλέοντες έπέπεσον νηυσ! Κιλίσ- 
σησι· ταότας δέ διαφθείραντες, ώς εύφρόνη έγίνετο, άπέπλεον 
δπίσω έπ! το Άρτεμίσιον.

15 Τρίτη δέ ήμερη δεινόν τι ποιησάμενοι οί στρατηγοί 
τών βαρβάρων νέας ούτω σφι όλίγας λυμαίνεσθαι, κα! το 
από Ξέρξεω δειμαίνοντες, ούκ άνέμειναν έτι τούς Έλληνας 
μάχης άρξαι, άλλα παρακελευσάμενοι κατά μέσον ήμέρης 
άνήγον τάς νέας, συνέπιπτε δέ ώστε τάς αύτάς ήμέρας τάς 
τε ναυμαχίας γίνεσθαι ταύτας καί τάς πεζομαχίας τάς έν Θερ- 
μοπύλησι. ήν δέ πας ό άγων τοίσι κατά θάλασσαν περ! τού 
Εύρίπου, ώσπερ τοίσι άμφί Λεωνίδην τήν έσβολήν φυλάσσειν. 
οί μέν δή παρεκελευοντο δκως μή παρήσουσι ές τήν Ελλάδα
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Pelion tájékáról rettenetes dörgéssel kapcsolatos iszonyú felhő- 
szakadás támadt, mely egész éjen át tartott. A halottakat és 
hajótördelékeket a vihar Aphetai irányába sodorta, s ezek a hajó
orrok körül összetorlódván, az evezők mozgását akadályozták.
A legénységet itt a vihar ordítása rémületbe ejtette, s a mint e 
bajba estek, bizton hitték, hogy elvesznek. Mert még össze sem 
szedhették magukat a Pelion alatt kitört vihar és hajótörés csa
pásaitól, máris heves tengeri csatát kellett vívniok, mely után vad 
zápor, tengerbe rohanó erős áradás és rettenetes mennydörgés 
érte őket. így telt el nekik az éj, mely az Euboia megkerülésére 13 
kiküldött hajókra nézve még sokkal borzasztóbb vaia, a mennyi
ben nyílt tengeren érte őket, és siralmasan végződött. Mert akkor 
zúgott le rájuk a zivatar és zápor, midőn Euboia «üregei» mentében 
hajóztak, s a szélvihartól elsodorva, nőm tudták, hogy hol van
nak, sa  sziklákhoz csapódtak.11) Mindez istennek a műve volt, hogy 
a perzsa hajóhad ne legyen sokkal nagyobb a görögnél, s a különbség 
kiegyenlítődjék. E hajók tohát Euboia «üregei·-nél elpusztultak. i t  
Az Apbetainál horgonyzó barbárok, a mint örömükre megvirradt, 
békét hagytak hajóiknak, s meg voltak elégedve, hogy a szenve
dett csapás után és a jelen körülmények között nyugton marad
hatnak. A görögöknek azonban ötvenhárom attikai hajó jött 
segítségükre.12) Ezeknek megérkezése, valamint az egyidejű tu 
dósítás, hogy az Euboiát megkerülő hajók a vihar következtében 
valamennyien elpusztultak, felbátorította őket. Ujra bevárták 
tehát az estét, s tengerre szállva, a kilikiai hajókra törtek ; eze
ket azután elsülyesztették s az éj beálltával visszahajóztak Artemi- 
sionhoz.

A harmadik napon a barbár vezérek nagyon elröstelték air> 
dolgot, hogy oly kevés hajó csúffá tette őket ; s Xerxes haragjától 
is félve, nem várták be, míg a görögök kezdenek csatát, hanem 
déltájban egymást bátorítva, megindították hajóikat. Véletlenül 
ugyanazokon a napokon vívták a tengeri csatát, melyeken a száraz
földi sereg küzdött Thermopylai mellett. A küzdelem czélja a tenge- 
az Euripos védelme volt, Leonidas és katonái pedig a hegyszorost 
védelmezték ; s mialatt a görögök egymást buzdították, hogy ne 
engedjék be a perzsákat hazájukba, addig a barbárok a görög
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τού; βαρβάρους, οί δ’ δκως τύ Ελληνικόν στράτευμα δια-
l fi φθείραντες του πόρου κρατήσουσι. ώ; δε ταςάμενοι οί Ξέρ- 

ςεω έπέπλεον, οί "Ελληνες άτρέμας είχον προς τώ Αρτε- 
μισίψ. οί δέ βάρβαροι μηνοειδές ποιήσαντες τών νεών έκυ- 
κλεύντο, ώς περιλάβοιεν αυτούς, ένθεύτεν οί "Ελληνες έπανέ· 
πλεόν τε καί συνέμισγον. έν ταύτη τη ναυμαχίη παραπλήσιοι 
άλλήλοισι έγίνοντο. ό γάρ Ξέρξεω στρατός όπύ μεγάθεός 
τε καί πλήθεος αυτός ΰπ’ έωυτού έπιπτε, ταρασσομενέων τε 
τών νεών καί περιπιπτουσέων περί άλλήλας · όμως μέντοι άν- 
τείχε καί ούκ είκε ” δεινόν γάρ /ρήμα έποιεΰντο υπό νεών 
ολιγέων ές φυγήν τράπεσθαι. πολλαί μέν δη τών Ελλήνων 
νέες διεφθείροντο πολλοί δέ άνδρες, πολλφ δ’ ετι πλευνες 
νέες τε τών βαρβάρων καί ανδρες. ουτω δέ άγωνιζόμενοι

17 διέστησαν χωρίς έκάτεροι. έν ταύτη τη ναυμαχίη Αιγύπτιοι 
μέν τών Ξέρςεω στρατιωτέων ήρίστευσαν, οι άλλα τε μεγάλα 
έργα άπεδέξαντο καί νέας αυτοΐσι άνδράσι είλον Έλληνίδας 
πέντε, τών δέ Ελλήνων κατά ταύτην τήν ήμέρην ήρίστευσαν 
Αθηναίοι καί Αθηναίων Κλεινίης ό Αλκιβιάδεω, δς δαπάνην 
οίκηίην παρεχόμενος έστρατεύετο άνδράσι τε διηκοσίοισι καί 
οίκηίη νηί.

18 Ώ ς δέ διέστησαν, άσμενοι έκάτεροι ές όρμον ήπείγοντο. 
οί δέ "Έλληνες ώς διακριθέντες εκ τής ναυμαχίης άπηλλά- 
χθησαν, τών μέν νεκρών καί τών ναυηγίων έπεκράτεον, τρη- 
χέως δέ περιεφθέντες, καί ουκ ήκιστα Αθηναίοι τών αί ήμί-

* σεαι τών νεών. τετρι>*μέναι ήσαν, δρησμον δή έβούλευον έ'σο>
19 ές τήν Ελλάδα, νόψ δέ λαβών ό Θεμιστοκλέης ώς εί άπορ- 

ραγείη άπό τού βαρβάρου τό τε Ιωνικόν φύλον καί το Καρι- 
κόν, ο ιοί τε αν εϊησαν τών λοιπών κατύπερθε γίνεσθαι, έλαυ- 
νόντων τών Εύβοέων πρόβατα επί τήν θάλασσαν ταύτην, συλ- 
λέςας τούς στρατηγούς έλεγέ σφι ώς δοκέοι έ'χειν τινά παλάμην, 
τη έλπίζοι τών βασιλέος συμμάχων άποστήσειν τούς άρίστους. 
ταύτα μέν νυν ές τοσοΰτο παρεγύμνου, έπί δέ τοΐσι κατήκουσι 
πρήγμασι τάδε ποιητέα σφι είναι ελεγε, τών τε προβάτων 
τών Εύβοϊκών καταθύειν όσα τις έθέλοι * κρέσσον γάρ είναι 
τήν στρατιήν έ'χειν ή τούς πολεμίους ■ παραίνεέ τε προ- 
ειπεΐν τοίσι έωυτών έκάστους πύρ άνακαίειν κομιδής δέ πέρι 
τήν ώρην αύτώ μελήσειν, ώστε άσινέας άπικέσθαι ές τήν 'Ελ
λάδα. ταύτα ήρεσέ σφι ποιέειν, καί αύτίκα πύρ άνακαυσάμενοι



haderőt akarták megsemmisíteni, hogy hatalmukba kerítsék az 
átjáró utat. Midőn Xerxes hajóhada fölvonult, a görögök mozdu- lf> 
latlanul állottak Artemisionnál. A barbárok félhold-állásban ipar
kodtak körbe fogni és kézrekeríteni a hajókat ; erre a görögök 
nekik rontottak, és megkezdődött a csata, melyben mindkét fél 
egyenlő eredménynyel küzdött. Mert Xerxes táborában saját nagy
ságuk és tömegük tett sok kárt ; a hajók rendetlenségbe jutottak és 
gyakran egymás ellen törtek. Mindazonáltal ellenszegültek és 
nem hátráltak ; mert nagy csúfságnak tartották volna, ha oly 
kevés hajó megszalasztaná őket. A görögöknek tehát hajó
ban is, emberekben is nagy volt a veszteségük, de még több 
hajót és embert vesztettek el a barbárok ; a küzdelem után pedig 
elváltak egymástól. Xerxes katonái közt ebben a csatában az 17 
egyiptomiak tüntették ki magukat ; mert sok más vitéz tett végre
hajtásán kívül öt görög hajót fogtak el legénységével együtt.
A görögök közt pedig az athéniek váltak ki e napon, különösen 
Kleinias, Alkibiades fia, ki saját költségén szerelt föl kétszáz kato
nát és saját hajóján vezette őket a csatába.13)

A két hajóhad egymástól elválva, örömest sietett kikötőbe. 18 
Midőn a görögök a tengeri csatából eltávoztak, hatalmukba kerí
tették ugyan halottaikat és hajótöredékeiket, mindazonáltal oly je
lentékeny veszteséget szenvedtek, különösen az athéniek, kiknek fél 
hajóhada megsérült, hogy végre a Görögország belső részébe való 
visszavonulást határozták el. Themistokles azonban meggon-19> 
dolta, hogy ha azjión és káriai nép elszakadna a barbár hajóhadtól, 
a többit képesek lennének leverni, azért ép mikor az euboiai pász
torok a tengerpart felé hajtották nyájaikat, összegyűjtötte a vezé
reket, és közölte velük, hogy ő tudna módot, miképen lehetne a 
királynak legkiválóbb szövetségeseit elpártolásra bírni. Most csak 
ennyit árult el tervéből, míg a beállott viszonyokkal szemben a 
következő eljárást ajánlotta : kiki vágjon le az euboiai nyájak
ból annyit, a mennyi tetszik ; jobb lesz, ha katonáik eszik meg, 
s nem az ellenség ; buzdította őket, hogy nógassák társaikat,, 
rakjanak tüzet ; a mi pedig a visszatérést illeti, maga fogja meg
figyelni az időt, mikor juthatnak sértetlenül Görögországba. 
Tanácsa tetszett a vezéreknek ; rögtön tüzet gyújtottak és le kéz-
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2η έτράποντο πρός τά πρόβατα, οί γάρ Εύβοέες, παραχρησάμενοι 
τον Βάκιδος χρησμόν ώς ουδέν λέγοντα, ούτε τ', έξεκομίσαντο 
ουδέν ούτε προσεσάξαντο ώς παρεσομ,ένου σφι πολέμου, περι- 
πετέα τε έποιήσαντο σφίσι αύτοΐσι τά πρήγματα. Βάκιδι γάρ 
ώδε έ'χει περί τούτων ό χρησμός.

φράζεο, βαρβαρίφωνος οτχν ζυγόν εις αλα βάλλις 
βυβλινον, Ιΐϋβοίις; xr.iyv.v πολυριηχάία; αίγας.

τούτοισι δε ουδέν τοΐσι έπεσι χρησαμένοισι έν το tot τότε πα- 
ρεούσί τε καί προσδοκιμοισι κακοίσι παρήν σφι συμφορή χρά- 
σθαι προς τά μέγιστα.

21 Οί μέν δή ταύτα Ιπρησσον, παρήν δέ ό έκ Τρηχίνος κα
τάσκοπος. ήν μέν γάρ έπ’ Άρτεμισίφ κατάσκοπος Πολύας, 
γένος Άντικυρεύς, τφ προσετέτακτο, καί είχε πλοίον κατήρες 
έτοιμον, εί παλήσειε δ ναυτικός στρατός, σημαίνειν τοΐσι εν 
Βερμοπύλησι έούσι· ώς §' αυτως ήν Άβρώνιχος ό Λυσικλέος 
Αθηναίος και παρά Λεωνίδη έτοιμος τοΐσι επ' Άρτεμ,ισίω 
έούσι άγγέλλειν τριηκοντέρψ, ήν τι καταλαμβάνη νεώτερον 
τον πεζόν, ουτος ών ό Άβρώνιχος απικόμενός σφι έσήμαινε τά. 
γεγονότα περί Λεωνίδην καί τον στρατόν αυτού, οί δε ώς έπύ- 
θοντο ταύτα, ούκέτι ές άναβολάς εποιεύντο την άποχώρησιν, 
έκομίζοντό δέ ώς έκαστοι έτάχθησαν, Κορίνθιοι πρώτοι, ύστατοι 

22δε Αθηναίοι. Αθηναίων δέ νέας τάς άριστα πλεούσας έπιλε- 
ςάμενος Θεμιστοκλέης έπορεύετο περί τά πότιμα υδατα, έντά- 
μενων έν τοΐσι λίθοισι γράμματα, τά ν1ωνες έπελθόντες 
τή ύστεραίη ήμερη επί το Άρτεμίσιον έπελέζαντο. τά δέ 
γράμματα τάδε έλεγε, «άνδρες νΙωνες, ού ποιέετε δίκαια 
επί τούς πατέρας στρατευόμενοι καί την Ελλάδα κατα- 
δουλούμενοι. αλλά μάλιστα μέν προς ήμέων γίνεσθε * εί 
δέ ύμΐν έστι τούτο μή δυνατόν ποιήσαι, υμείς δέ έτι καί 
νύν εκ τού μέσου ήμ,ΐν εζεσθε καί αυτοί καί τω ν. Καρών 
δέεσθε τά αυτά όμΐν ποιέειν. εί δέ μηδετερον τούτων οίόν 
τε γίνεσθαι, άλλ’ ύπ’ άναγκαίης μέζονος κατέζευχθε ή ώστε 
άπίστασθαι, υμείς δέ έν τφ ερχφ, έπεάν συμμίσγωμεν, έθελο- 
κακέετε, μεμνημένοι δτι απ' ήμέων γεγόνατε καί ότι άρχήθεν



dék vágni a nyájakat. Az euboiaiak ugyanis kevésre becsülték Ba- 20 
kis jóslatát, mintha semmi jelentősége sem volna, és semmit sem 
helyeztek biztonságba, sőt a bekövetkező háborúra sem tettek 
előkészületeket. így tehát maguk voltak az okai, hogy a leg
nagyobb veszedelembe jutottak. Bakis jóslata ugyanis rájuk vo
natkozólag következőkép hangzott :

Majd ha a barbár nép kötelét tengerbe sülyeszti,
Euboiát mekegő nyájaddal messze kerüljed.

Minthogy ezen szavaknak semmi fontosságot nem tulajdonítottak, 
módjukban volt a bajok közeledtekor és beálltakor a csapásokból 
a legbusásabb részt kivenniük.

Mialatt a görögök így voltak elfoglalva, megjött Trachisból a 21 
kém. Mert ők két kémet rendeltek ki ; Artemisionnál az antikyrai 
származású Folyást, kinek az volt a teendője, s e czélból egy eve
zőkkel fölszerelt kis hajó állott készen rendelkezésére, hogy ha a 
hajóhad megütközött, jelentse meg a Termopylainál táborozó 
seregnek. Szintúgy ki volt rendelve Leonidas mellé egy harmincz- 
evezős hajóval az athéni Abronichos, Lysikles fia, hogy jelentse 
meg az Artemisionnál horgonyzóknak, ha valami baj érné a 
szárazföldi sereget. Ez az Abronichos tehát megérkezett s meg
jelentette nekik, hogy mi történt Leonidassal és seregével. E hir 
után nem halogatták továbbra a visszavonulást, hanem abban a 
rendben, a miként táboroztak vaia, elhajóztak, elől a korinthosiak, 
legutoljára az athéniek. Themistokles most kiválasztá a leggvorsab- 22 
bán evező athéni hajókat, a partmenti édes vizekhez hajózott s 
a szikláikra egy feliratot vésetett be, hogy a másnap Artemision 
felé hajózó iónok elolvassák. A felirat következőkép hangzott : 
«Ión férfiak ! Nem cselekesztek igazságosan, hogy atyáitok ellen 
liarczolfok és Görögországot le akarjátok igázni ; tartsatok inkább 
velünk. Ámde ha ezt nem tehetitek, járjatok el úgy, mint az 
imént : ne vegyetek részt az ellenünk való harczban, s kérjétek 
meg a kúriaiakat is, hogy úgy tegyenek, mint ti. Ha pedig ez sem 
lehetséges, s nagyobb kényszer nyom benneteket, semhogy elpár
tolhatnátok : legyetek legalább gyávák, ha majd összecsapunk, s 
emlékezzetek meg, hogy tőlünk származtatok, s hogy eredetileg
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ή έ'χθρη προς τον βάρβαρον απ’ όμέων ήμίν γέγονε. » θεμι- 
στοκλέης δέ ταύτα έγραφε, δοκέειν έμοί, επ’ άμφότερα νοέων, 
ινα ή λαθόντα τα γράμματα βασιλέα ν1ωνας ποιήση μεταβα- 
λείν καί γενέσθαι προς έωυτών, ή έπείτε άνενειχθή καί δια* 
βληθή προς Ξέρςην, απίστους ποιήση τούς νΙωνας καί τών ναυ- 
μαχιέων αυτούς άπόσχη.

23 Θεμιστοκλέης μέν ταύτα ενέγραψε, τοΐσι δε βαρβάροισι 
αύτίκα μετά ταύτα πλοίφ ήλθε άνήρ Ίστιαιεύς άγγέλλων τον 
δρησμόν τον άπ’ Αρτεμισίου τών Ελλήνων, οί δ’ ύπ’ άπιστίης 
τον μεν άγγέλλοντα είχον έν φυλακή, νέας δέ ταχέας άπέστει- 
λαν προκατοψομένας' άπαγγειλάντων δέ τούτων τα ήν, ουτω δή 
άμα ήλίφ σκιδναμένω πάσα ή στρατιή έπέπλεε άλής επί το 
Αρτεμίσιο·/, έπισχόντες δέ έν τούτω τω χώρψ μέσου ή μέρη ς, 
το από τούτου έ'πλεον ές Ίστιαίην · άπικόμενοι δέ τήν πόλιν 
έ'σχον τών 'Ιστιαιέων, καί τής Έλλοπίης μοίρης γης δέ τής 
Ίστιαιώτιδος τάς παραθαλασσίας κώμας πάσας έπέδραμ,ον.

21 Ένθαύτα δέ τούτων έόντων, Ξέρ£ης έτοιμασάμενος τα 
περί τούς νεκρούς έπεμπε ές τον ναυτικόν στρατόν κήρυκα* 
προετοιμάσατο δέ τάδε, οσοι τού στρατού τού έωυτού ήσαν 
νεκροί έν Θέρμοπύλησι (ήσαν δέ καί δύο μυριάδες), υπολιπό- 
μενος τούτων ώς χιλίους, τούς λοιπούς τάφρους ορυςάμενος 
έθαψε, φυλλάδα τε έπιβαλών καί γήν έπαμησάμενος, Τνα μή 
οφθείησαν ύπύ τού ναυτικού στρατού, ώς δέ διέβη ές τήν 
Ιστιαίην ό κήρυς, σύλλογον ποιησάμενος παντός τού στρατο

πέδου έλεγε τάδε, «άνδρες σύμμαχοι, βασιλεύς Ξέρςης τώ 
βουλομένιμ ύμέων παραδίδωσι έκλιπόντα τήν τάξιν καί έλθόντα 
θεήσασθαι οκως μάχεται προς τούς άνοήτους τών ανθρώπων, 

or, οι ήλπισαν τήν βασιλέος δύναμιν ύπερβαλέεσθαι.» ταύτα έπαγ- 
γειλαμένου, μ,ετά ταύτα ούδέν έγίνετο πλοίων σπανιώτερον * 
οΰτω πολλοί ήθελον θεήσασθαι. διαπεραιωθέντες δέ έθηεύντο 
διεξιόντες τούς νεκρούς * πάντες δέ ήπιστέατο τούς κειμένους 
είναι πάντας Λακεδαμονίους καί Θεσπιέας, όρέοντες καί 
τούς είλωτας, ού μέν ούδ’ έλάνθανε τούς διαβεβηκότας Ξέρ
ςης ταύτα πρήςας περί τούς νεκρούς τούς έωυτού * καί γάρ 
δή καί γελοΐον ήν * τών μέν χίλιοι έφαίνοντο νεκροί κείμενοι, 
οί δέ πάντες εκέατο άλέες συγκεκομισμένοι ές τώυτύ χωρίον, 
τέσσερες χιλιάδες, ταύτην μέν τήν ήμέρην προς θέην έτρά-



ti mialtatok vontuk magunkra a barbárok gyűlöletét.»1*) The- 
mistokles e felirat fölvésése által véleményem szerint két eshető
ségre gondolt: vagy kikerüli a fölirat a király figyelmét, s az 
iónok elpártolva, részükre állnak ; vagy pedig fölfedik előtte, s 
a fölirat bevádolja az iónokat, gyanúsakká teszi Xerxes előtt, úgy, 
hogy nem bocsátja őket tengeri csatákba.

Alig készítette el Themistokles a föliratot, nyomban rá egy 23 
histiaiai ember érkezett egy csónakon a barbárokhoz s megjelen
tette, hogy a görögök Artemision alól elszöktek. A perzsák a h ír
mondót gyanúból őrizet alatt tartották és gyorshajókat küldöttek 
ki kémszemlére. Mikor ezek is hírül hozták, hogy mi történt, nap
keltével az egész hajóhad egy tömegben Artemision felé vitorlá
zott. Délig ezen a tájon maradtak, azután pedig Histiaiába 
hajóztak. Ide érve, a histiaiaiak városát elfoglalták ; szintúgy meg
rohanták Histiaiotis Ellopia nevű részének összes tengermelléki 
falvait.16)

Mialatt itt tartózkodtak a hajók, egy követ érkezett hozzá át 
juk Xerxestől, ki halottjaira vonatkozólag következőleg intézke
dett : a hány katonája Thermopylainál elesett (lehettek vagy húsz ■ 
ezren), azokat ezer holttest kivételével egy árokba temettotte, földet 
szóratott rájuk és levelekkel takartatta be, hogy a tengeri had
seregnek sejtelme se legyen róluk. Midőn azután a követ His
tiaiába jött, összegyűjtötte az egész tábort és így szólt: «Bajtár- 
sak ! Xerxes király megengedi mindegyiteknek, a kinek tetszik, 
hogy hagyja oda helyét és nézze meg, mikép harczol ő az esze
veszett emberek ellen, kik azt remélték, hogy hatalmát megtörik. »
E kijelentés után mi sem lett ritkább, mint egy csónak, oly sokan 35 
akarták a halottakat megnézni ; miután átkeltek, végig mentek és 
szemlét tartottak közöttük. Sok helota feküdt a halottak közt, de 
a perzsák azt hitték, hogy azok valamennyien lakedaimoni és 
thespiaibeli emberek voltak. Ámde nem maradt titokban az átkelt 
katonák között, a mit Xerxes a saját halottaival csinált ; mert az 
valóban nevetséges volt, hogy a perzsák közül csak ezer ember 
feküdt a földön, míg az összes négyezer görög ugyanazon a helyen 
egy rakáson hevert.16) Ezt a napot a katonák a halottak szemléié-
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ποντο, τή δ’ όστεραίη οί μέν άπέπλεον ές Ίστιαίην επί τάς 
νέας, οί δέ άμφί Ξέρξην ές οδόν όρμέατο.

26 Ίίκον δέ σφι αύτόμολοι άνδρες άπ’ Άρκαδίης ολίγοι 
τινές, βίου τε δεόμενοι καί ενεργοί βουλόμενοι είναι, άγοντες 
δέ τούτους ές δψιν τήν βασιλέος έπυνθάνοντο οί Πέρσαι περί 
τών Ελλήνων τί ποιέοιεν εις δέ τις προ πάντων ήν ό είρω- 
τέων αυτούς ταΰτα. οί δέ σφι ελεγον ώς 'Ολύμπια άγουσι καί 
θεωρέοιεν αγώνα γυμνικύν καί ιππικόν, ό δέ έπείρετο ο τι το 
άεθλον είή σφι κείμενον, περί οτευ αγωνίζονται· οί δ’ είπον 
τής έλαίης τον διδόμενον στέφανον, ένθαύτα ε’ίπας γνώμην 
γενναιοτάτην Τιγράνης ό Άρταβάνου δειλίην ώφλε προς βασι- 
λέος. πυνθανόμενος γάρ το άεθλον έόν στέφανον άλλ’ ού χρή- 
ματα, ούτε ήνέσχετο σιγών είπέ τε ές πάντας τάδε- «παπαί 
Μαρδόνιε, κοίους έπ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ήμέας, οί 
ού περί χρημάτων τον αγώνα ποιεύνται άλλα περί αρετής.» 
τούτη) μέν δή ταύτα ε’ίρητο.

27 Ίον δέ τψ διά μέσου χρόνιο, έπείτε το έν Θερμοπύλησι 
τρώμα έγεγόνεε, αύτίκα Θεσσαλοί πέμπουσι κήρυκα ές Φωκέας, 
άτε σφι έχοντες αίεί χόλον, από δέ τού υστάτου τρώματος καί 
το κάρτα, έσβαλόντες γάρ πανστρατιή αύτοί τε οί Θεσσαλοί 
καί οί σύμμαχοι αυτών ές τούς Φωκέας, ού πολλοίσι Ι'τεσι 
πρότερον ταύτης τής βασιλέος στρατηλασίης, έσσώθησαν υπό 
τών Φωκέων καί περιέφθησαν τρηχέως. έπείτε γάρ κατειλή- 
θησαν ές τον Παρνησύν οί Φωκέες έχοντες μάντιν Τελλίην 
τον Έλειον, ένθαύτα ο Τελλίης ούτος σοφίζεται αύτοισι τοι- 
όνδε. γυψώσας άνδρας έςακοσίους τών Φωκέων τούς άρι- 
στους, αύτούς τε τούτους καί τα όπλα αύτών, νυκτύς έπεθή- 
κατο τοΐσι Θεσσαλοΐσι, προείπας αύτοΐσι, τον αν μή λευκανθί- 
ζοντα ΐδωνται, τούτον κτείνειν. τούτους ών αί τε φυλακαί τών 
Θεσσαλών πρώται ίδούσαι έφοβήθησαν, δόξασαι άλλο τε είναι 
τέρας, καί μετά τάς φύλακας αύτή ή στρατιή ούτω ώστε 
τετρακισχιλίων κρατήσαι νεκρών καί ασπίδων Φωκέας, τών τάς 
μέν ήμισέας ές Άβας ανέθεσαν τάς δέ ές Δελφούς * ή δέ 
δεκάτη έγένετο τών χρημάτων έκ ταύτης τής μάχης οί με
γάλοι άνδριάντες οί περί τον τρίποδα συνεστεώτες έ'μπρο- 
σθε τού νηού τού έν Δελφοίσι, καί ετεροι τοιούτοι έν *Ά.βησι

28άνακέαται. ταύτα μέν νυν τον πεζόν έργάσαντο τών Θεσσαλών



tere fordították, a következőn visszatértek hajóikhoz Histiaiába ; 
Xerxes és hadserege pedig tovább folytatta az utat.

Érkezett hozzájuk néhány szökevény is Árkádiából,1’) kiknek -2G 
nem volt kenyerük, és foglalkozást kerestek. A király színe elé 
kerülvén, a perzsák kikérdezték őket a görögökről, hogy mit csi
nálnak. Különösen egy vaia közöttük, ki a többiek nevében intézte 
hozzájuk kérdéseit. Ok pedig azt felelték, hogy az olympiai ünne
peket tartják, s hogy az atliletikai és kocsiversenyeket nézik. Erro 
a perzsa azt kérdezte, hogy mi szokott náluk a versenydíj lenni, a 
melyért küzdenek ; ők pedig azt mondták, hogy olajfakoszorút 
adnak a győztesnek. E szavakra Tigranes, Artabanos fia, megtud
ván, hogy a versenydíj nem pénz, hanem koszorú, nem tartóztat
hatta magát, s mindenki előtt felkiáltott: «Oh jaj, Mardonios, 
minő emberek ellen vezetsz te bennünket harczba, mikor azok 
nem pénzért, hanem a derékség jutalmáért harczolnak ! · így 
szólt ő ekkor, s bizonyára igen nemes felfogással ; a király azon
ban gyávaságnak tudta be.18)

Valamivel előbb, mindjárt a thermopylaii vereség után a 27 
thessaliaiak követeket küldöttek a phokisiakhoz, kikkel mindig 
rossz viszonyban voltak, különösen utolsó vereségük óta. Néhány 
évvel a királynak ezen hadjárata előtt ugyanis a thessaliaiak és 
szövetségeseik teljes erővel a phokisiakra rontottak, de csatát 
vesztvén, a phokisiaktól kemény vereséget szenvedtek. A phoki- 
siak ugyanis Telliassal, az elisi jóssal együtt a Parnassoson be vol
tak szorítva, s ez a következő ügyes tervet gondolta ki számukra : 
hatszáz kiváló embert fegyverestül bekent krétával, meghagyta 
nekik, hogy mindenkit öljenek le, a kit nem látnak fehórleni, s 
éjjeli rohamra vezényelte a thessaliaiak ellen. Először a tliessaliai 
előőrsök látták meg őket, és megrémültek, mert valami másnak, 
még pedig csodának tartották a látványt ; utánuk pedig a hadsereg 
is annyira megijedt, hogy a phokisiak négyezer embert konczoltak 
le és ugyanannyi pajzsnak jutottak birtokába. Ezeknek felét Abai- 
ban, másik felét Delphoiban ajánlották föl ; viszont e csata zsák
mányának tizedéből kerültek ki azok a szobrok, mely a delphoi
beli szentély bejárata előtt felállított tripuszt környezik. Hasonló 
szobrokat állítottak föl Abaiban is. így bántak el a phokisiak az 28
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οί Φωκέες πολιορκέοντας έωυτοός" έσβαλούσαν δε ές τήν 
χώρην τήν ίππον αυτών έλυμήναντο άνηκέστως. εν γάρ τή 
ευ βολή ή έστί κατά Ύάμπολιν, έν ταύτη τάφρον μεγάλην 
όρύξαντες αμφορέας κενεούς ές αυτήν κατέθηκαν, χούν δέ 
έπιφορήσαντες καί όμοιώσαντες τφ άλλψ χώρφ έδέκοντο τους 
Θεσσαλούς έσβάλλοντας. οί δέ, ώς άναρπασόμενοι τους Φω- 
κέας, φερόμενοι έσέπεσον ές τούς αμφορέας, ένθαύτα οί ίπποι

29 τα σκέλεα διεφθάρησαν. τούτων δή σφι άμφοτέρων εχοντες 
εγκοτον οί Θεσσαλοί πέμψαντες κήρυκα ήγόρευον τάδε, «ώ Φω- 
κέες, ήδη τι μάλλον γνωσιμαχέετε μή είναι ομοιοι ήμίν. πρό
οδε τε γάρ έν τοΐσι "Ελλησι, οσον χρόνον έκεΐνα ήμίν ήνδανε, 
πλέον αίεί κοτε υμέων έφερόμεθα ■ νυν τε παρά τφ βαρβάριρ 
τοσοϋτο δυνάμεθα ώστε έπ’ ήμϊν έστι τής γής έστερήσθαι καί 
προς ήνδραποδίσθαι ύμέας. ημείς μέντοι τό παν εχοντες ού 
μνησικακέομεν, άλλ’ ήμίν γενέσθω άντ' αυτών πεντήκοντα τά
λαντα αργυρίου, καί υμίν ΰποδεκόμεθα τα έπιόντα έπί τήν

30 χώρην άποτρέψειν.» ταδτά σφι έπαγγέλλοντο οι Θεσσαλοί. οί 
γάρ Φωκέες μοΰνοι τών ταότη ανθρώπων ουκ έμήδιζον, κατ’ 
άλλο μέν ούδέν, ώς έγώ συμβαλλόμενος ευρίσκω, κατά δε το 
εχθος το Θεσσαλών εί δέ Θεσσαλοί τα 'Ελλήνων ηύςον, ώς 
έμοί δοκέειν, έμήδιζον αν οί Φωκέες. ταΰτα έπαγγελλομένων 
Θεσσαλών, ούτε δώσειν εφασαν χρήματα, παρέχειν τέ σφι 
Θεσσαλοΐσι ομοίως μηδίζειν, εί άλλως βουλοίατο · άλλ’ ουκ 
εσεσθαι έκόντες είναι προδόται τής Ελλάδος.

31 Επειδή δε άνηνείχθησαν ουτοι οί λόγοι, ουτω δή οί 
Θεσσαλοί κεχολωμένοι τοίσι Φωκεϋσι έγένοντο ήγεμόνες τφ 
βαρβάρφ τής όδοΰ. έκ μεν δή τής Τρηχινίης ές τήν Δωρίδα 
έσέβαλον* της γάρ Δωρίδος χώρης ποδεών στεινός ταότη κατα
τείνει, ώς τριήκοντα σταδίων μάλιστά κη εύρος, κείμενος μεταξύ 
τής τε Μηλίδος καί Φωκίδος χώρης, ή περ ήν το παλαιόν Δρυο- 
πίς· ή δέ χώρη αύτη έστί μητρόπολις Δωριέων τών έν ΙΙελοπον- 
νήσψ. ταύτην ών τήν Δωρίδα γήν ουκ έσίναντο έσβαλόντες οί βάρ-

32 βαροι- έμήδιζον τε γάρ καί ουκ έδόκεε Θεσσαλοΐσι. ώς δέ έκ τής 
Δωρίδος ές τήν Φωκίδα έσέβαλον, αυτούς μέν τούς Φωκέας ουκ 
αίρέουσι. οί μέν γάρ τών Φωκέων ές τα άκρα τού Παρνησού 
άνέβησαν · έ'στι δέ καί έπιτηδέη δέξασθαι όμιλόν του ΓΙαρνησού



HERODOTOS. V ili . KÖNYV : 2 9 -3 2 . FEJEZET. 193

őket ostromló tliessaliai gyalogsággal ; az országukba betört lovas
ságot pedig pótolhatatlanul tönkre tették. A hágón ugyanis Hy
ampolis városa mellett,20) nagy árkot ástak és üres agyagdézsákat 
tettek beléjük ; ezután földet szórtak az árokba, úgy, hogy a talaj 
egyenletesnek látszott, s így várták a thessaliaiak betörését. Ezek 
pedig abban a reményben, hogy egy csapásra meghódítják Pho- 
kist, a dézsákba estek, s lovaik lábai megsérültek. Ez a két ok 29 
idézte tehát elő a thessaliaiak haragját, kik a következő izenettel 
küldötték hozzájuk követüket : «Phokisiak ! Lássátok be végre, hogy 
nem vagytok velünk egyrangúak. Már a régi időben is, valahány
szor kedvünk volt a görögökkel tartani, mindig nagyobb volt előttük 
becsületünk a tiéteknél. Most pedig oly nagy befolyásunk van a bar
bárokra, hogy csak tőlünk függ, hogy benneteket hazátoktól meg- 
foszszunk és azonkívül rabszolgaságba vessünk. Habár mindent meg
tehetnénk, nem akarunk szenvedett sérelmeinkről megemlékezni ; 
de járjon érte nekünk ötven ezüst talentum, s mi magunkra vál
laljuk a hazátokat fenyegető veszedelem elhárítását. » Ez volt a thes- 30 
saliaiak izenete. A phokisiak voltak az egyetlen nép e vidéken, 
mely nem vaia méd párton ; s azt hiszem, semmi más indíték nem 
vitte rá őket, mint a thessaliaiak gyűlölete. Mert ha a thessaliaiak 
a görögöket támogatják, akkor a phokisiak állanak a médek párt
jára. A thessaliaiak izenetére pedig azt felelték, hogy sem pénzt 
nem adnak, — épúgy állván szabadságukban, mint a thessaliaiak- 
nak, hogy a médek pártjára álljanak, — sem szabad akaratból 
Görögország árulói nem lesznek.

E válasz vételekor a thessaliaiak annyira megharagudtak a 31 
phokisiakra, hogy kalauzai lettek a barbároknak, s őket Trachisból 
Dorisba vezették ; mert Doris határában itt egy keskeny szoros 
húzódik, Malis és Phokis között mintegy harmincz stadium szé
lességben, s ezt a területet régente Dryopisnak hívták. Maga a 
tartomány a Peloponnesosban lakó dóroknak a szülőföldje.21) Ezt a 
dorisi területet tehát a betörő barbárok nem pusztították el, mert 
lakosai a méd párthoz szegődtek, s a thessaliaiak is kíméletüket 
követelték. Dorisból azután Phokisba törtek be, de a lakosokat 32 
magukat nem keríthették kézre, mert egy részük a Parnassos 
magaslataira menekült. A Parnassosnak van egy csúcsa, név-

13Herodotos III. köt.
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ή κορυφή, κατά Νέωνα πόλιν κείμενη επ’ έωυτής* Τιθορέα 
ουνομα αυτή ' ές την δή άνηνείκαντο καί αυτοί άνέβησαν * οι 
δε πλεΰνες αυτών ές τούς Όζόλας Λοκρούς έξεκομίσαντο, ές 
Άμφισσαν πόλιν τήν υπέρ τού Κρισαίου πεδίου οίκεομένην. 
οί δέ βάρβαροι τήν χώρην πάσαν έπέδραμον τήν Φωκίδα* 
Θεσσαλοί γάρ ουτω ήγον τον στρατόν * όκόσα δέ έπέσχον, πάντα 
έπέφλεγον καί ' έκειρον, καί ές τάς πόλις ένιέντες πυρ καί ές 

33 τα ιρά. πορευόμενοι γάρ ταύτη παρά τον Κηφισόν ποταμόν 
έδηίουν πάντα, καί κατά μέν εκαυσαν Δρυμόν πόλιν κατά δέ 
Χαράδραν καί Έρωχον καί Τεθρώνιον καί Άμφίκαιαν καί 
Νέωνα καί Πεδιέας καί Τριτέας καί Έλάτειαν καί Ύάμπολιν 
καί. ΙΙαραποταμίους καί Άβας, ένθα ήν ίρύν Απόλλωνος πλού
σιον, θησαυροΐσί τε καί άναθήμασι πολλοΐσι κατεσκευασμένον * 
ήν δέ καί τότε καί νύν ετι χρηστήριον αυτόθι * καί τούτο το 
ίρύν συλήσαντες ένέπρησαν. καί τινας διώκοντες είλον των 
Φωκέων προς τοίσι όρεσι, καί γυναΐκάς τινας διέφθειραν 
μισγόμενοι υπό πλήθεος.

194

34 ΙΙαραποταμίους δέ παραμειβόμενοι οί βάρβαροι άπίκοντο 
ές ΙΙανοπέας. ένθεύτεν δέ ήδη διακρινομένη ή στρατιή αυτών 
έσχίζετο. το μέν πλεΐστον καί δυνατώτατον τού στρατού αμα 
αύτψ Ξέρξη πορευόμενον έπ’ Αθήνας έσέβαλε ές Βοιωτοός, ές 
γήν τήν Όρχομενίων. Βοιωτών δέ παν το πλήθος έμήδιζε, τάς 
δέ πόλις αυτών άνδρες Μακεδόνες διατεταγμένοι εσωζον, υπό 
Αλεξάνδρου άποπεμφθέντες * έ'σωζον δέ τήδε, δήλον βουλόμενοι

35ποιέειν Ξέρξη δτι τα Μήδων Βοιωτοί φρονέοιεν. ούτοι μέν 
δή τών βαρβάρων ταύτη έτράποντο, άλλοι δέ αυτών ηγεμό
νας έ'χοντες όρμέατο έπί το ίρύν το έν Δελφοίσι, έν δεξιή τον 
Παρνησόν άπέργοντες. δσα δέ καί ουτοι έπέσχον τής Φωκίδος, 
πάντα έσιναμώρεον * καί γάρ τών Πανοπέων τήν πόλιν ένέπρησαν 
καί Δαυλιών καί Αίολιδέων. έπορεύοντο δέ ταύτη άποσχισθέντες 
τής άλλης στρατιής τώνδε εΐνεκα, δκως συλήσαντες το ίρύν το 
έν Δελφοίσι βασιλέι Ξέρξη άποδέξαιεν τα χρήματα, πάντα δ’ 
ήπίστατο τα έν τψ ίρφ δσα λόγου ή άξια Ξέρξης, ως έγώ 
πυνθάνομαι, άμείνον ή τα έν τοίσι οίκίοισι έ'λεπε, πολλών αίεί 
λεγόντων, καί μάλιστα τά Κροίσου τού Άλυάττεω αναθήματα.

36 οί Δελφοί δέ πυνθανόμενοι ταύτα ές πάσαν άρρωδίην άπίκατο, 
έν δείματι δέ μεγάλω κατεστεώτες έμαντεύοντο περί τών ίρών



szerint Tithorea, moly Neon városánál egymagában emelkedik ki, 
s alkalmas hely nagyobb néptömeg fölvételére. Ide vitték föl 
vagyonukat, s maguk is felköltöztek. De még többen vándoroltak 
az ozolai Lokrisba, még pedig Amphissa városába, mely a krissai 
síkságon túl fekszik.22) A barbárok egész Phokist elözönlötték, mert 
a thessaliaiak végig vezették rajta a hadsereget. A hol pedig átvo
nultak, tűzzel-vassal dúltak mindent ; városokat és templomokat 
egyaránt fölperzseltek. A hadsereg ugyanis a Kephissos folyó mén- 33 
tében vonult pusztítva előre, s a következő városokat perzselték fel 
útjukban : Drymos, Charadra, Eroehos, Tethronion, Amphikaia, 
Neon, Pedieis, Triteis, Elateia, Hyampolis, Parapotamioi, Abai.25)
Ez utóbbi városban van Apollon gazdag szentélye, földiszítve 
kincsesházakkal és tömérdek fogadalmi ajándékkal. Volt itt abban 
az időben egy jóshely, mely most is fönnáll. Ezt a szentélyt a per
zsák kirabolták és felgyújtották. Több phokisi embert fogtak itt el 
üldözés közben a hegyek alatt, valamint asszonyokat is, kiket a 
sokaság erőszaktétele halálra gyötört.

A barbárok Parapotamioi mellett elhaladván, Panopeisbe ér- 34 
keztek, s innentől fogva a sereg két részre oszlott.24) A nagyobb és 
hatalmasabb hadosztály magával Xerxessel Athén ellen indulván, 
Boiotiába, még pedig Orchomenos területére tört be. Boiotia ösz- 
szes lakosai méd érzületűek valának, s városaikat Alexandros által 
küldött makedón őrség óvta a pusztulástól ; így akarták jelezni 
Xerxesnek, hogy a boiotiaiak mód pártiak. Ez a barbár hadosz- 35 
tály tehát erre tartott, mások pedig jobb kézről hagyván a Parnas
sost, külön vezérek alatt a delphoibeli szentély ellen vonultak. 
Ezek is mindent elpusztítottak Phokisnak azon részében, a mely 
útjukba esett. Fölperzselték Panopeis városát, a daulisiak és aioli- 
dák községeit.25) E hadosztály a sereg zömétől elválva, azért vonult 
erre, hogy a szentélyt Delphoiben kirabolja, s Xerxes királynak 
ajánlja föl kincseit. Mert tudomásom szerint jobban tudta Xerxes, 
hogy milyen értékes kincsek valának a szentélyben, mint azt, hogy 
milyeneket hagyott otthon ; oly sokan emlegették előtte azokat, 
különösen pedig Kroisosnak, Alyattes fiának ajándékait. Midőn a 36 
delphoibeliek meghallották a hírt, a legnagyobb aggodalom fogta el 
őket, s félelmükben jóslatot kértek a szentélyben fölhalmozott
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χρημάτων, siti σφεα κατά γης κατορύξωσι είτε έκκομίσωσι ές 
άλλην χώρην. ό δε θεός σφεας ούκ εα κινέειν, φας αυτός 
ικανός είναι των έωυτοδ προκατήσθαι. Δελφοί δέ ταδτα άκού- 
σαντες σφέων αυτών περί έφρόντιζον. τέκνα μεν νυν καί γυναί
κας πέρην ές την Άχαιίην διέπεμψαν, αυτών δέ οί μέν πλεΐστοι 
άνέβησαν ές του Παρνησοδ τάς κορυφάς καί ές το Κωρύκιον 
άντρον άνηνείκαντο, οι δέ ές Άμφισσαν τήν Δοκρίδα ύπεξήλ- 
θον. πάντες δέ ών οί Δελφοί έξέλιπον τήν πόλιν, πλήν εξήκοντα

37 άνδρών καί τοδ προφήτεω. έπεί δέ άγχοδ ήσαν οί βάρβαροι 
έπιόντες καί άπώρων το ίρόν, έν τούτφ ό προφήτης, τφ ουνομα 
ήν Άκήρατος, όρφ προ τοδ νηοδ όπλα προκείμενα εσωθεν έκ 
τοδ μ,εγάρου έξενηνειγμένα ίρά, τών ούκ δσιον ήν άπτεσθαι 
ανθρώπων ούδενί. ό μέν δή ήιε Δελφών τοίσι παρεοδσι σημα- 
νέων το τέρας · οί δέ βάρβαροι επειδή έγ ivo ντο έπειγόμενοι 
κατά το ίρόν τής Προναίης Άθηναίης, έπιγίνεταί σφι τερεα ετι 
μέζονα τοδ πριν γενομένου τέρεος. θώυμα μέν γάρ καί τούτο 
κάρτα έστί, όπλα άρήια αυτόματα φανήναι έ'ξω προκείμενα τοδ 
νηοδ’ τα δέ δή έπί τούτφ δεύτερα έπιγινόμενα καί διά πάντων 
φασμάτων άξια θωυμάσαι μάλιστα.^ έπεί γάρ δή ήσαν έπιόντες 
οί βάρβαροι κατά το ίρόν τής ΙΙροναίης Άθηναίης, έν τούτφ 
έκ μέν τοδ ούρανοδ κεραυνοί αύτοΐσι ένέπιπτον, άπό δέ τοδ 
Παρνησοδ άπορραγεΐσαι δύο κορυφαί έφέροντο πολλφ πατάγφ 
ές αυτούς καί κατέλαβον συχνούς σφεων, έκ δέ τού ίρού τής

38 Προναίης βοή τε καί αλαλαγμός έγίνετο. συμμιγέντων δέ τούτων 
πάντων φόβος τοίσι βαρβάροισι ένεπεπτώκεε. μαθόντες δέ οί 
Δελφοί φεύγοντάς σφεας, έπικαταβάντες άπέκτειναν πλή
θος τι αυτών, οί δέ περιεόντες ίθύ Βοιωτών εφευγον. 
ελεγον δέ οί άπονοστήσαντες ουτοι τών βαρβάρων, ως εγώ 
πυνθάνομαι, ως προς τούτοισι καί άλλα ώρων θεία * δύο 
γάρ δπλίτας μέζονας ή κατ’ άνθρώπων φύσιν έχοντας

39επεσθαί σφι κτείνοντας καί διώκοντας, τούτους δέ τους 
δύο Δελφοί λέγουσι είναι έπιχωρίους ήρωας Φύλακόν τε 
καί Αύτόνοον, τών τα τεμένεα έστί περί τό ίρόν, Φυλάκου 
μέν παρ’ αυτήν τήν δδόν κατύπερθε τοδ ίροδ τής Προ
ναίης, Αυτονόου δε πέλας τής Κασταλίης υπό τή Ύαμπείή 
κορυφή, οί δέ πεσόντες άπό του Παρνησοδ λίθοι ετι καί 
ές ήμέας ήσαν σόοι, έν τψ τεμένεϊ τής Προναίης Άθηναίης 
κείμενοι, ές τό ενέσκηψαν διά τών βαρβάρων φερόμενοι.



kincsekre vonatkozólag, vájjon a földbe ássák-e, avagy más vi
dékre szállítsák. De az isten megtiltotta, hogy hozzájuk nyúl
janak, kijelentve, hogy maga is képes lesz azokat megvédeni.
A delphoibeliek e szavakra a maguk megmentéséről gondolkoz
tak ; gyermekeiket és feleségeiket átküldték achajai területre ; 
maguk pedig nagyobbrészt a Parnassos csúcsaira másztak, s 
vagyonukat a Korykion barlangba rejtették ; mások a lokrisi Am· 
phissába26) mentek át ; úgy hogy a delphoibeliek hatvan ember és 
a jóspap kivételével mindnyájan odahagyták városukat. Midőn az 37 
előretörő barbárok már közeledtek és messziről meglátták a szen
télyt : a jóspap, kinek Akeratos volt a neve, észrevette, hogy a 
templom előtt a szent fülkéből kihordott fegyverek hevernek» 
melyekhez egy halandónak sem volt szabad nyúlni. 0  tehát 
elment a városba, és elbeszélte az ottmaradottaknak a csodát. 
Mialatt a barbárok gyors menetben Athene Pronaia templomához 
közeledtek, egy az előbbinél még nagyobb csoda történt. Mert már 
az is nagy csoda, hogy harczi fegyverek hevertek a templom előtt, 
pedig minden emberi segítség nélkül kerültek oda ; de a mi ezután 
következett, az minden eddig látott csodánál bámulatosabb volt. 
Mert mikor az előtörő barbárok Athene Pronaia templomához 
értek, villámok csaptak rájuk az égből, a Parnassosról két lesza
kadt szikla nagy robajjal közéjük esett, s közülük többeket agyon
ütött a Pronaia szentélyéből pedig zaj- és csatakiáltás hangzott 
ki.27) Mindezen tünemények következtében a barbárokat félelem 38 
szállotta meg, s midőn a delphoibeliek észrevették, hogy megfut
nak, a magaslatokról leszállván, meglehetős tömeget lekaszabol
tak. Az életben maradtak egyenesen Boiotiába futottak. Ezek az 
emberek tudomásom szerint visszatérésük alkalmával azt beszél
ték, hogy még más csodadolgokat is láttak ; azt mondták, hogy 
két emberfölötti nagyságú katona üldözte és öldöste őket. Ez a 39 
két ember a delphoibeliek szerint két belföldi héroszuk volt, Phy- 
lakos és Autonoos, kiknek sírja a szentély közelében van ; Pliyla- 
kosé mindjárt az út mellett, mely Pronaia temploma fölött vezet 
el, Autonoosé pedig a Kastalia forrás közelében, a Hyampeia hegy
csúcs alatt.28) A Parnassosról leesett sziklák még ma is láthatók 
Athene Pronaia szentélyében ; idáig gurultak azok a barbárokon
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τούτων μέν νυν τών αν ορών αυτή από τού ίρού απαλλαγή 
γίνεται.

40 Ό  δε Ελλήνων ναυτικός στρατός από τού 'Αρτεμισίου 
Αθηναίων δεηθέντων ές Σαλαμίνα κατίσχει τάς νέας, τώνδε δε 
εινεκα προσεδεήθησαν αυτών σχείν προς Σαλαμίνα Αθηναίοι,
Τνα αυτοί παίδάς τε καί γυναίκας υπεξαγάγωνται έκ τής 
Αττικής, προς δέ καί βουλεύσωνται το ποιητέον αυτοΐσι Ισται. 
επί γάρ τόΐσι κατήκουσι πρήγμασι βουλήν εμελλον ποιή- 
σασθαι ως έψευσμένοι γνώμης, δοκέοντες γάρ εύρήσειν Πελό- 
ποννησίους παρδημεί έν τή Βοιωτίη υποκατημένους τον βάρβα
ρον, τών μέν ευρον ουδέν έόν, οι δέ έπυνθάνοντο τον Ισθμόν 
αυτούς τειχέοντας, τήν ΙΙελοπόννησον περί πλείστου τε ποιευ- 
μένους περιείναι καί ταύτην έχοντας έν φυλακή, τα άλλα δε 
άπιέναι. ταύτα πυνθανόμενοι ουτω δή προσεδεήθησάν σφεων

41 σχείν προς την Σαλαμίνα, οί μέν δή άλλοι κατέσχον ές τήν 
Σαλαμίνα, Αθηναίοι δέ ές τήν έωυτών. μετά δέ τήν άπιςιν 
κήρυγμα έποιήσαντο, 'Αθηναίων τή τις δόναται σώζειν τέκνα 
τε καί τούς οίκέτας. ένθαύτα οί μέν πλεϊστοι ές Τροίζηνα άπέ- 
στειλαν, οί δέ ές Αίγιναν, οί δέ ές Σαλαμίνα, έσπευσαν δε 
ταύτα ύπεκθέσθαι τψ χρηστηρίψ τε βουλόμενοι ύπηρετέειν καί
δή καί τούδε εινεκα ουκ ήκιστα ' / λέγουσι Αθηναίοι δφιν ' 
μεγαν φύλακα τής άκροπόλιος ένδιαιτάσθαι έν τψ ίρψ. λέγουσι 
τε ταύτα καί δή ώς έόντι έπιμήνια έπιτελέουσι προτιθέντες ' 
τά δ’ έπιμήνια μελιτόεσσα έστί. αυτή δ! ή μελιτόεσσα έν τψ 
πρόσθε αίεί χρόνψ άναισιμουμένη τότε ήν άψαυστος. σημηνά- 
σης δέ ταύτα τής ίρείης, μάλλον τι οί Αθηναίοι καί προθυ- 
μότερον έςέλιπον τήν πόλιν ώς καί τής θεού άπολελοιπυίης 
τήν άκρόπολιν./ώς δέ σφι πάντα υπεξέκειτο, έπλεον ές τό στρα- 
τόπεδον.

42 Έπεί δέ οί απ' Αρτεμισίου ές Σαλαμίνα κατέσχον τάς νέας, 
συνέρρεε καί ό λοιπός πυνθανόμενος ό τών Ελλήνων ναυτικός 
στρατός έκ Τροίζηνος · ές γάρ Πώγωνα τον Τροιζηνίων λιμένα 
προείρητο συλλέγεσθαι · συνελέχθησάν τε δή πολλψ πλεύνες 
νέες ή έπ’ Αριεμισίψ έναυμάχεον, καί άπό πολίων πλεύνων. 
ναύαρχος μέν νυν έπήν ώυτύς δσπερ επ’ Αρτεμισίψ, Εύρυβιά- 
δης è Εύρυκλείδεω άνήρ Σπαρτιήτης, ού μέντοι γένεος τού
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át. Ilyen volt ezeknek az embereknok visszavonulása a szen
télytől.

A görögök hajóhada az athéniek kérelmére Artemisiontól 40 
Salamishoz evezett ; azért kérték pedig a horgonyzást Salamis 
szigete mellett, hogy gyermekeiket és feleségeiket Attikából titkon 
elhozhassák, s a fölött is tanácskozzanak, hogy mi a teendő. A jelen 
körülmények között ugyanis tanácsot kellett tartaniok, minthogy 
reményeikben csalatkoztak. Mert azt hitték, hogy a peloponneso- 
siak teljes erejükkel fogják a barbárokat Boiotiában bevárni ; de 
tényleg semmi sem történt; sőt azt hallották, hogy az Istli- 
mosou építenek falakat, s azt tartják a legfontosabbnak, hogy a 
Peloponnesost megmentsék ; ezt őrzik tehát, a többivel pedig 
nem törődnek. Erre a hírre adták tehát elő kérelmüket, hogy a 
hajókkal Salamis mellett horgonyozzanak. így a többiek Salamis-41 
nál, az athéniek pedig hazájukban kötöttek ki. Megérkezésük után 
kihirdették, hogy minden egyes athéni polgár tehetségéhez képest 
vigye biztos helyre gyermekeit és háza népét. Ekkor a legtöbben 
Troizenbe vitték családjukat, némelyek Aiginába, mások meg Sa- 
lamisba. A költözködés nagy gyorsasággal történt, részben azért, 
hogy a jóslatnak engedelmeskedjenek, leginkább azonban a követ
kező okból/Az athéniek állítása szerint egy nagy kígyó őrzi a vár
hegyet, s a szentélyben tartózkodik ; sőt megtoldják állításukat 
azzal is, hogy havonként ételt tesznek oda neki, mintha valóban 
ott lenne, még pedig mézes süteményt.a9) Ez a mézes sütemény az
előtt mindig elfogyott a határidőre, most azonban érintetlen ma
radt. Midőn ezt a papnő kihirdette, az athéniek sokkal nagyobb 
sietséggel hagyták oda a várost, mert hitük szerint az istennő is 
eltávozott a várhegyről^/ Mihelyt pedig mindent biztos helyre vit
tek, visszaeveztek a táborba.

Midőn a görög hajóhad kiegészítő része meghallotta, hogy a 42 
hajók Artemisiontól Salamishoz vonultak, maga is hozzájuk csatla
kozott Troizenból ; mert előző rendelet szerint Pogonban, a troize- 
niek kikötőjében kellett összegyülekezniök. Sokkal több hajó gyűlt 
tehát össze, mint a mennyi Artemisionnál harczolt, és több állam
ból is.30) A hajóhad vezére most is, mint Artemisionnál, a spártai 
Eurybiades, Eurykleides fia volt, ki azonban nem származott ki-
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[5ασιληίου Ιών * νέας δέ πολλψ πλείστας τε καί άριστα πλεού-
43 σας παρείχοντο Αθηναίοι, έστρατεύοντο δέ οΐδε · έκ μέν 

ΓΙελοποννήσοο Λακεδαιμόνιοι έκκαίδεκα νέας παρεχόμενοι, 
Κορίνθιοι δέ το αυτό πλήρωμα παρεχόμενοι καί επ’ Άρτε- 
μισίιρ· Σικυώνιοι δέ πεντεκαίδεκα παρείχοντο νέας, Έπιδαό- 
ριοι δέ δέκα, Τροιζήνιοι δέ πέντε, Έρμιονέες δέ τρεις, έόντες 
ουτοι πλήν Έρμιονέων Δωρικόν τε καί Μακεδνόν έ'θνος, ές 
Έρινεοδ τε καί Πίνδου καί τής Δρυοπίδος ύστατα όρμηθέν- 
τες. οί δέ Έρμιονέες είσί Δρόοπες, υπό Ήρακλέος τε καί 
Μηλιέων εκ τής νυν Δωρίδος καλεομένης χώρης έξαναστάν-

44τες. ουτοι μέν νυν Πελοποννησίων έστρατεύοντο, οί δέ Ικ 
τής έςω ήπείρου, Αθηναίοι μέν προς πάντας τους άλλους 
παρεχόμενοι νέας δγδώκοντα καί εκατόν, μουνοι- έν Σαλα- 
μΐνι γάρ ου συνεναυμάχησαν Πλαταιέες Άθηναίοισι διά τοιόνδε 
τι πρήγμα * άπαλλασσομένων τών Ελλήνων από του Αρτε
μισίου, ώς έγίνοντο κατά Χαλκίδα, οί Πλαταιέες άποβάντες 
Ις τήν περαίην τής Βοιωτίης χώρης προς έκκομιδήν έτρά- 
ποντο τών οίκετέων. ουτοι μέν νυν τούτους σώζοντες έλείφθη- 
σαν, Αθηναίοι δέ έπί μέν Πελασγών έχόντων τήν νυν Ελλάδα 
καλεομένην ήσαν Πελασγοί, ονομαζόμενοι Κραναοί, έπί δέ 
Κέκροπος βασιλέας εκλήθησαν Κεκροπίδαι, έκδεξαμένου δέ 
Έρεχθέος τήν άρχήν Αθηναίοι μετωνομάσθησαν, νΙωνος δέ 
του Ξοόθου στρατάρχεω γενομένου Άθηναίοισι έκλήθησαν

45 από τούτου νΙωνες. Μεγαρέες δέ τώυτό πλήρωμα παρείχοντο 
καί επ’ Άρτεμισίφ, Άμπρακιώται δέ επτά νέας έ'χοντες έπε- 
βοήθησαν, Λευκάδιοι δέ τρεις, ε'θνος έόντες ουτοι Δωρ·κον

46 από Κορίνθου. νησιωτέων δέ Αίγινήται τριήκοντα παρεί
χοντο. ήσαν μέν σφι καί άλλαι πεπληρωμέναι νέες, άλλα τήσι 
μέν τήν εωυτων έφύλασσον, τριήκοντα δέ τήσι άριστά πλεού- 
σησι έν Σαλαμΐνι έναυμάχησαν. Αίγινήται δέ είσί Δωριέες 
από Έπιδαύρου ’ τή δέ νήσφ προτερον ουνομα ήν Οίνώνη. 
μετά δέ Αίγινήτας Χαλκιδέες τάς έπ’ Άρτεμισίω είκοσι παρε
χόμενοι καί Έρετριέες τάς επτά' ουτοι δέ ΧΙωνές είσι. μετά 
δέ Κήιοι τάς αύτάς παρεχόμενοι, έθνος Ιόν Ιωνικόν από 
Άθηνέων. Νάξιοι δέ παρείχοντο τέσσερας, άποπεμφθέντες μέν 
ές τούς Μήδους ύπο τών πολιητέων κατά περ οί άλλοι νησιώ-

’ται, άλογήσαντες δέ τών έντολέων άπίκατο ές τούς Έλληνας 
Δημοκρίτου σπεύσαντος, άνδρός τών αστών δοκίμου καί τότε



rályi családból. A legeslegtöbb és legjobban evező hajót pedig az 
athéniek szolgáltatták. A hajótábort a következő népek alkották : 43 
Peloponnesosból a lakedaimoniak tizenhat hajót szereltek föl, a 
korinthosiak ugyanannyit, mint Artemisionnál, a sikyoniak tizen
ötöt, az epidaurosiak tizet, a troizeniek ötöt, a hermioneiek hár
mat. Mindezek a hermioneiek kivételével a dór és makedón törzs
höz tartoznak, melyek nemrég Erineosból, Pindosból és Dryopisból 
költöztek át. A hermioneiek Dryopisból valók, kiket Herakles és a 
malisiak kergettek volt ki a most Dorisnak nevezett tartomány
ból.31) Ezek a népek jöttek a Peloponnesosból, a szárazföld egyéb 44 
részeiből pedig az athéniek száznyolczvan hajót szereltek föl, 
tehát többet, mint a mennyit a többiek mindannyian ; s maguk 
látták el legénységgel is. Plataia lakosai ugyanis a következő ok
ból nem támogatták az athénieket a salamisi csatában : midőn a 
görögök Artemisiontól visszatérve, Chalkislioz érkeztek, a pla- 
taiaiak Boiotiának átellenben fekvő partján kiszálltak, és házuk 
népének biztonságba helyezéséhez láttak ; ezen foglalkozásuk köz
ben maradtak vissza. Midőn a ma Görögország nevét viselő föld
nek a pelasgok voltak az urai, az athénieket kranausoknak hívták ; 
Kekrops király idejében Kekropidáknak nevezték őket ; midőn 
Erechtheus örökölte a trónt, az athéni nevet vették föl ; midőn 
pedig Xuthosnak fia, Ion lett az uruk, róla iónoknak nevezték el 
Őket.32) A megaraiak ugyanannyi hajót küldtek Salamishoz, mint 45 
Artemisionhoz ; az ambrakiaiak hét hajóval jöttek, a leukasiak 
hárommal.33) Ezek Korinthosból származó dórok valának. A sziget- 45 
lakók közül az aiginaiak csak harmincz hajót szolgáltattak, h ibár 
több más hajójuk is vaia fölszerelve ; de ezekkel saját partjaikon 
állottak őrt, míg harmincz legjobb hajójukkal a salamisi csatában 
vettek részt. Az aiginaiak Epidaurosból származó dórok, s szige
tüknek hajdan Oinone volt a neve. A aiginaiak után a chalkisiak 
már Artemisionnál ismert húsz hajójukkal jelentek meg, az eret- 
riaiak héttel. Ezek iónok voltak. A keosiak régi hajóikat küldték 
a táborba, ők maguk Athénből származó iónok. A naxosiak négy „ 
hajóval jelentek meg, melyeket polgártársaik a többi szigetlakok 
módjára a médek táborába küldöttek, azonban Demokritos sürge 
tésére, kinek polgártársai előtt nagy tekintélye volt, s ekkor hajós-
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τριηραρχέοντος · Νάξιοι δέ είσί ν1ωνες από Αθηνέων γεγο- 
νότες. Στυρέες δε τάς αύτάς παρείχοντο νέας τάς περ επ’ 
Αρτεμισίψ, Κύθνιοι δε μίαν καί πεντηκόντερον, έόντες αυν- 
αμφότεροι ούτοι Δρύοπες. καί Σερίφιοί τε καί Σίφνιοι καί 
Μήλιοι έστρατεύοντο * οότοι γάρ ουκ εδοσαν μου voi νησιω-

47 τέων τψ βαρβάρψ γην τε καί ύδωρ, ουτοι μέν απαντες εντός 
οίκημένοι Θεσπρωτών καί Αχέροντος ποταμού έστρατεύοντο * 
θεσπρωτοί γάρ είσί όμουρέοντες Αμπρακιώτησι καί Λευκα- 
δίοισι, οι έ£ έσχατέων χωρέων έστρατεύοντο. τών δέ έκτος 
τούτων οίκημένων Κροτωνιηται μούνοι ήσαν οι έ βοήθησαν 
τη Έλλάδι κινδυνευούση μιη νηί, της ήρχε άνήρ τρις 
πυθιονίκης Φάυλλος * Κροτωνιηται δέ γένος είσί 'Αχαιοί.

48 οί μέν νυν άλλοι τριήρεας παρεχόμενοι έστρατεύοντο, Μήλιοι 
δέ καί Σίφνιοι καί Σερίφιοί πεντηκοντέρους. Μήλιοι μεν 
γένος έόντες άπο Λακεδαίμονος δύο παρείχοντο, Σίφνιοι δε 
καί Σερίφιοί νΙωνες έόντες απ’ Άθηνέων μίαν έκάτεροι. 
αριθμός δέ έγένετο ό πας τών νεών, πάρες τών πεντηκοντέ- 
ρων, τριηκόσιαι καί έβδομήκοντα καί Οκτώ.

49 'Ως δέ ές τήν Σαλαμίνα συνήλθον οί στρατηγοί από 
τών είρημενέων πολίων, έβουλεύοντο, προθέντος Ευρυβιάδεω 
γνώμην άποφαίνεσθαι τον βουλόμενον, δκου δοκέοι έπιτηδεό- 
τατον είναι ναυμαχίην ποιέεσθαι τών αυτοί χωρέων έγκρα- 
τέες είσί· ή γάρ Αττική άπεΐτο ήδη, τών δέ λοιπέων πέρι 
προετίθεε. αί γνώμαι δέ τών λεγόντων αί πλεΐσται συνεςέ- 
πιπτον προς τον Ισθμόν πλώσαντας ναυμαχέειν προ τής Πελο
πόννησου, έπιλέγοντες τον λόγον τόνδε, ως, εί νικηθέωσι τή 
ναυμαχίη, έν Σαλαμίνι μέν έόντες πολιορκήσονται έν νήσφ, 
ίνα σφι τιμωρίη ούδεμία έπιφανήσεται, προς δέ τψ Ίσθμφ

50 ές τούς εαυτών έςοίσονται. ταύτα τών άπο Πελοπόννησου στρα
τηγών έπιλεγομένων, έληλύθεε άνήρ Αθηναίος άγγέλλων ήκειν 
τον βάρβαρον ές τήν Αττικήν καί πάσαν αυτήν πυρπολέεσθαι. 
ο γάρ διά Βοιωτών τραπόμενος στρατός αμα Ξέρξη, έμπρήσας 
Θεσπιέων τήν πόλιν αυτών έκλελοιπότων ές Πελοπόννησον, 
καί τήν Πλαταιέων ωσαύτως, ήκέ τε ές τάς Αθήνας καί 
πάντα εκείνα έδηίου. ένέπρησε δέ Θέσπειάν τε καί Πλάταιαν

51 πυθόμενος Θηβαίων οτι ούκ έμήδιζον. άπο δέ τής διαβάσιος
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kapitány vaia,34) nem törődtek a rendelettel és a görög táborba jöt
tek. A naxosiak Athénből származó iónok. A styraiak ugyanannyi 
hajót szolgáltattak, mint Artemisionhoz ; a kythnosiak egy három
soros és egy ötvenevezős hajót. Ezek mindketten dryopisiak. Seri- 
phos, Siphnos és Melos lakói szintén résztvettek a csatában.35) Csu
pán ezek a szigetlakok tagadták meg a barbároknak a földet és 
vizet. Mindezek a népek Thesprotián és az Acheron folyón innen 47 
laknak. A tliesprotiaiak ugyanis az ambrakiaiak és leukasiak szom
szédjai, s ők a legszélső földről valók, kik táborba szálltak. Raj
tuk túl csupán a krotoniak jöttek még egy hajóval a veszedelem
ben forgó Görögország segítségére ; hajóskapitányuk pedig a három 
pythiai játékon megkoszorúzott Phayllos vaia.33) A krotoniak erede
tükre nézve achajaiak. A legtöbb nép háromsoros hajókon jelent 48 
meg, a melosiak, siphnosiak és seriphosiak ötvenevezősökön ; és 
pedig a Lakedaimonból származó melosiak két hajón, a siphnosiak 
és seriphosiak, kik Athénből származó iónok, egyen-egyen. Az ösz- 
szes hajók száma, az ötvenevezős hajókat nem számítva, három- 
százhetvennyolcz vaia.37)

Midőn a felsorolt népek vezérei Salamisban összegyűltek, 4!) 
Eurybiades indítványára tanácsot tartottak, hogy mindenki tetszése 
ezerint fejtse ki nézetét, vájjon melyik hely volna legalkalmasabb a 
birtokukban levő területek közül a tengeri ütközet megtartására. 
Attikára a fővezér már nem is gondolt ; de a többi vidékekről meg
emlékezett előterjesztésében. A legtöbb szónok véleménye abban 
központosúlt, hogy hajózzanak az Istlimoshoz és vívják meg a csa
tá t a Peloponnesos védelmére ; hivatkoztak arra, hogy ha Sala- 
misnál vereséget szenvednének, az ellenség ostrom alá venné a 
szigetet, hová számukra semmiféle segítség sem érkezhetnék ; 
míg az Isthmosnál övéikhez juthatnának. A peloponnesosi vezérek 50 
tanácskozása közben egy athéni ember érkezett meg azzal a hír
rel, hogy a barbárok Attikában vannak, s hogy azt egészen tűzzel 
ú raszfjí^^, A Xerxessel Boiotián át vonuló sereg ugyanis fölper- 
zselx^^nespiai és Plataia városokat, melyeknek lakosai a Pelo- 
ponnesosba menekültek ; majd pedig Athénbe jö tt és azt végkép 
•elpusztította. Thespiai és Plataia azért égtek le, mert a thebai- 
heliek elárulták, hogy nem voltak méd érzületüek. A Hellesponto- 51
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τοο Ελλησπόντου, ένθεν πορεύεσθαι ήρξαντο οί βάρβαροι, Ινα 
αϋτού διατρίψαντες μήνα έν τώ διέβαινον ές την Ευρώπην, εν 
τρισ'ι έτέροισι μησί έγένοντο έν τή 'Αττική, Καλλιάδεω άρχον- 
τος Αθηναίοισι. καί αίρέουσι έρημον τό άστυ, καί τινας 
ολίγους ευρίσκουσι τών Αθηναίων έν τώ ίρφ έόντας, ταμίας 
τε του ίρού καί πένητας ανθρώπους, οι φραςάμενοι τήν άκρό- 
πολιν θύρησί τε καί ξόλοισι ήμύνοντο τούς έπιόντας, αμα μέν 
όπ5 άσθενείης βίου ουκ έκχωρήσαντες ές Σαλαμίνα, προς δέ 
αυτοί δοκέοντες έξευρηκεναι το μαντήιον τό ή Πυθίη σφι 
εχρησε, το ςύλινον τείχος άνάλωτον έσεσθαι · αυτό δή τούτο

52 είναι τό κρησφύγετον κατά τό μαντηιον καί ού τάς νέας, οί 
δέ ΓΙέρσαι ίζόμενοι επί τον καταντίον τής άκροπόλιος δχθον, 
τον Αθηναίοι καλέουσι Αρήιον πάγον, έπολιόρκεον τρόπον 
τοιόνδε ’ οκως στυππεΐον περί τούς όιστούς περιθέντες αψειαν, 
έτόςευον ές τό φράγμα, ένθαΰτα Αθηναίων οί πολιορκεόμενοι 
όμως ήμύνοντο, καίπερ ές το έσχατον κακού άπιγμένοι καί τού 
φράγματος προδεδωκότος * ουδέ λόγους τών Πεισιστρατιδεων 
προσφερόντων περί όμολογίης ένεδέκοντο, αμυνόμενοι δέ άλλα 
τε άντεμηχανέοντο καί δή καί προσιόντων τών βαρβάρων προς 
τάς πόλας ολοιτρόχους άπίεσαν, ώστε Ξέρςην έπί χρόνον

53 συχνόν άπορίησι ένέχεσθαι ού δυνάμενόν σφεας έλεΐν. χρόνφ 
δ’ έκ τών άπορων έφάνη δή τις έσοδος τοισι βαρβάροισι * 
έ'δεε γάρ κατά το θεοπρόπιον πάσαν τήν Αττικήν τήν έν τή 
ήπείρφ γενέσθαι υπό Πέρσησι. έμπροσθε ών προ τής άκροπό
λιος, δπιαθε δέ τών πυλέων καί τής ανόδου, τή δή ούτε τις 
έφόλασσε ούτ! αν ήλπισε μη κοτέ τις κατά ταύτα άναβαίη 
ανθρώπων, ταύτη άνέβησάν τινες κατά το ίρόν τής Κέκροπος 
θυγατρός Αγλαόρου, καίτοι περ άποκ,ήμνου έόντος τού χώ
ρου. ώς δέ είδον αυτούς άναβεβηκότας οί Αθηναίοι έπί τήν 
άκρόπολιν, οί μέν έρρίπτεον έωυτούς κατά τού τεΐχεος κάτω 
καί διεφθείροντο, οί δέ ές το μέγαρον κατέφευγον. τών δέ 
Περσέων οί άναβεβηκότες πρώτον μέν έτράποντο προς τάς 
πόλας, ταύτας δέ άνοίξαντες τούς ίκέτας έφόνευον ' έπεί δέ 
σφι πάντες κατέστρωντο, τό ίρόν συλήσαντες ένέπρησαν πάσαν 
τήν άκρόπολιν.

54 Σχών δέ παντελέως τάς Αθήνας Ξέρςης άπέπεμφε 
ές Σούσα άγγελον ιππέα Αρταβάνω άγγελέοντα τήν πα- 
ρεούσάν σφι εύπρηξίην. άπύ δέ τής πέμψιος τού κήρυκος 
δευτέρη ήμέρη συγκαλέσας Αθηναίων τούς φυγάδας, έωυτιϊ)



són való átkeléstől kezdve, a honnan a barbárok liadmenete meg
indult, s a hol egy hónapot töltöttek el a hadseregnek Európába 
szállításával, három hónap telt el, míg Attikába értek, a mi
kor Kalliades volt Athénben az archon. A várost üresen találták, 
csak néhány athéni ember maradt vissza a szentélyben,38) temp
lomgondozók és szegény emberek, kik a várhegyet deszkákkal 
és szálfákkal eltorlaszolva, védekeztek az ellenség ellen ; voltak, 
kik szegénységük miatt nem kelhettek át Salamisba ; meg azok, 
kik azt hitték, hogy ők találták ki a Pythia jóslatának értelmét, 
mely szerint a fabástya lesz bevehetetlen, s így ez a hely az ő me
nedékük, nem pedig a hajók.39) A perzsák a várliegygyel szemben 52 
emelkedő halmon telepedtek le, melyet az athéniek Areiopagos- 
nak neveznek ; innen kezdték meg az ostromot, és pedig úgy, 
hogy csepűt tettek nyilaikra, melyeket meggyújtva lövöldöztek a 
torlasz felé. Habár az athénieket végveszély fenyegette és a tor
lasz is fölmondta a szolgálatot, mégis védekeztek az ostrom ellen, és 
visszautasították a Peisistratidáknak indítványát a meghódolásra 
vonatkozólag. Védekezés közben többféle fogást alkalmaztak, a 
többi között azt is, hogy a kapuk felé nyomuló perzsákra köveket 
hengerítettek ; úgy hogy Xerxes sokáig zavarban volt és nem 
tudta őket kézre keríteni. De a zavar közepette a barbárok egy 53 
bejárásra akadtak ; mert a jóslat értelmében Attika szárazföld
jét el kellett foglalniok a perzsáknak. A várhegynek homlokzati 
részén, de a kapuk és a rendes feljárás mögött, a hol egy őr sem 
állott, m ert senki sem hitte, hogy erre másznék föl valaki, néhá. 
nyan fölhatoltak, még pedig Kekrops leányának, Aglaurosnak 
szentélye mellett, bár a hely itt meredek vaia.40) Midőn az athéniek 
látták, hogy az ellenség behatolt a várba, némelyek ledobták 
magukat a bástyákról és szörnyet haltak, mások a szentély kam
rájába menekültek. A feljutott perzsák először a kapukhoz siettek 
és felnyitották, azután az esdeklőket megölték. Mikor már min
denkit megfosztottak életétől, kirabolták a szentélyt, és az egész 
várat lángba borították.

Midőn Xerxes végkép elfoglalta Athént, lovas hírnököt kül- 5t 
dött Susába Artabanoshoz, hogy tegyen neki jelentést sikeres 
működéséről. A hírnök elküldése után másnap összehívta a szőke-
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δε επομένους, έκέλευε τρόπφ τώ σφετέρφ θύσαι τα ίρά άνα- 
βάντας ές την άκρόπολιν, είτε δή ών οψιν τινά ίδών ενυπνίου 
ένετέλλετο ταύτα, είτε καί ένθύμιόν οί έγένετο έμπρήσαντι τό 
ίρόν. οί δε φυγάδες των Αθηναίων έποίησαν τά εντεταλμένα, 

•ϋδ του δέ εινεκεν τούτων έπεμνήσθην, φράσιο. εστι έν τη άκρο- 
πόλι ταύτη Έρεχθέος του γηγενέος λεγομένου είναι νηός, εν 
τώ έλαίη τε καί θάλασσα ένι, τά λόγος παρά Αθηναίων 
Ποσειδέωνά τε καί Αθηνα.ίην έρίσαντας περί της χώρης 
μαρτύρια θέσθαι. ταύτην ών τήν έλαίην αμα τω άλλψ ίρφ 
κατέλαβε έμπρησθήναι υπό τών βαρβάρων · δεύτερη δε ήμέρη 
από της έμπρήσιος Αθηναίων οί θύειν υπό βασιλέος κελευό- 
μενοι ώς άνέβησαν ές το ίρόν, ώρων βλαστόν έκ τού στελέ- 
χεος δσον τε πη/υαίον άναδεδραμηκότα. ουτοι μέν νυν ταύτα 
εφρασαν.

206

56 Οί δέ έν Σαλαμίνι Έλληνες, ώς σφι έξηγγέλθη ώς έ'σχε 
τά περί τήν Αθηναίων άκρόπολιν, ές τοσούτον θόρυβον άπί- 
κοντο ώς ενιοι τών στρατηγών ουδέ κυρωθήναι εμενον το 
προκείμενον πρηγμα, άλλ’ ες τε τάς. νέας έσέπιπτον καί Εστία 
αείροντο ώς άποθευσόμενοι * τοϊσι τε ύπολειπομένοισι αυτών 
εκυρώθη προ τού Ισθμού ναυμαχέειν. νύς τε έγίνετο καί οϊ

57 διαλυθέντες έκ τού συνεδρίου έσέβαινον ές τάς νέας, ένθαύτα 
δή Θεμιστοκλέα άπικόμενον έπί τήν νέα ε’ιρετο Μνησίφιλος 
ανήρ Αθηναίος ο τι σφι είή βεβουλευμένον. πυθόμενος δέ 
προς αυτού ώς εϊη δεδογμένον άνάγειν τάς νέας προς τον 
Ισθμόν καί προ τής ΓΙελοποννήσου ναυμαχέειν, είπε «ούτ’ 
άρα, ήν άπαείρωσι τάς νέας από Σαλαμϊνος, περί ούδεμιης έ'τι 
πατρίδος ναυμαχήσεις · κατά γάρ πόλις έ'καστοι τρέψονται, καί 
ούτε σφέας Ευρυβιάδης κατέχειν δυνήσεται ούτε τις ανθρώπων 
άλλος ώστε μή ού διασκεδασθήναι τήν στρατίήν. άπολέεταί 
τε ή Ελλάς άβουλίησι. άλλ’ ε’ί τις έστί μηχανή, ϊθι καί πειρώ 
διαχέαι τά βεβουλευμένα, ήν κο)ς δύνη άναγνώσαι Εόρυβιάδην

58 μεταβουλεύσασθαι ώστε αυτού μένειν.» κάρτα τε τφ Θεμιστο- 
κλέι ήρεσε ή υποθήκη, καί ουδέν προς ταύτα άμειψάμενος ήιε 
έπί τήν νέα τήν Εύρυβιάδεω. άπικόμενος δέ έ'φη θέλειν οί 
κοινόν τι πρηγμα συμμίςαι · ό δ’ αυτόν ές τήν νέα έκέλευε 
έσβάντα λέγειν, εί τι θέλει, ένθαύτα ό Θεμιστοκλέης παριζό- 
μενός οί καταλέγει έκεΐνά τε πάντα τά ήκουσε Μνησιφίλου,



vény athénieket, kik kíséretében voltak, s meghagyta nekik, hogy 
menjenek föl avarba és a saját szokásaik szerint mutassanak be ál
dozatot. Vagy valamely álomlátása után adta ki ezt a parancsot, 
vagy a szentély fölperzselése furdalta lelkiismeretét. Az athéni 
szökevények pedig végrehajtották rendeletét. Megmondom az 55 
okát, hogy miért említem ezt meg. Van ezen a várhegyen az ugy- 
nevezett földszülött Erechtheusnak egy temploma ; ebben van az 
olajfa és a sós forrás (tenger), melyek az athéniek mytliosza sze
rint tanúságot tesznek Poseidonnak és Athénének a föld birtokáért 
való versenyéről.41) Már most ezt az olajfát a barbárok az egész 
templommal együtt fölégették. Azonban a tűzvészt követő napon, 
mikor az athéniek a király parancsára áldozás végett a szentélybe 
fölmentek, egy új hajtást láttak, mely körülbelül egy rőfnyire 
volt kinőve a törzsből. Legalább ők így beszélték el a dolgot.

Midőn a görögök Saiamisban meghallották, hogy mi történt 56 
az athéniek várával, oly nagy zavarba jutottak, hogy némelyik 
hadvezér be sem várva a tanácskozás eredményét, a hajókhoz sie
tett és felvonatta a vitorlákat, hogy gyorsan elmenekülhessen ; a 
többiek pedig, kik a tanácsban maradtak, elhatározták, hogy az 
Isthmoshoz fognak hajózni. Az éj beállt, s a tanács eloszolván, 
kiki hajójába tért. Mikor Themistokles a maga hajójához érkezett, 57 
az athéni Mnesiphilos “ ) megkérdezte tőle, hogy mi a tanács hatá
rozata, Mikor megtudta a döntést, hogy az Isthmoshoz hajóznak és 
a Peloponnesosnál lesz a tengeri ütközet, így szólt : « Már bizony, 
ha elviszik a hajókat Salamistól, nem fogsz te többe harezolni 
a hazáért ; mert kiki saját szülőföldjére fog távozni, és sem Eury- 
biadesnek nem lesz ereje megakadályozni, sem senki másnak, 
hogy a hajóhad el ne széledjen. Esztelenség fogja tönkretenni Gö
rögországot. De ha van még valami mód, rajta, kisértsd meg visz- 
szavonatni a határozatot, s ha teheted, vedd rá Eurybiadest, hogy 
változtassa meg szándékát s maradjon itt.» Themistoklesnek na-5g 
gyón tetszett a tanács, s a nélkül, hogy egy szóval is válaszolt 
volna, Eurybiades hajójához ment. Odaérve megizente neki, hogy 
közös ügyben akar vele valamit közölni. Eurybiades felszólította, 
hogy lépjen a hajóra, úgy mondja meg, hogy mit akar. Erre The
mistokles melléje ült, és mindazt saját terveként adta elő, a mit
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έωυτού ποεεόμενος, καί άλλα πολλά προστεθείς, ές δ άνέγνωσε 
χρηεζων εκ τε τής νέος έκβήναε συλλέςαε τε τούς στρατηγούς ές το 

59συνέδρεον. ώς δέ άρα συνελέχθησαν, πρίν ή τον Εύρυβεάδην προ- 
θεεναε τον λόγον τών εΐνεκα συνήγαγε τούς στρατηγούς, πολλύς ήν 
δ Θεμεστοκλέης έν τοίσε λόγοεσε οία κάρτα δεόμενος * λέγοντος δέ 
αυτού, ό Κορένθεος στρατηγός Άδείμαντος δ Ώκύτου εεπε «ώ 
Θεμεστόκλεες, έν τοεσε άγώσε οε προεςανεστάμενοε ραπεζονταε.» 
ό δέ απολυόμενος έ'φη «οε δε γε έγκαταλεεπόμενόε ου στεφανούν- 

60ταε». τότε μέν ήπίως προς τον Κορίνθεον άμείψατο, προς δέ τον 
Εύρυβεάδην έλεγε εκείνων μέν ετε ούδέν των πρότερον λεχθέντων, 
ώς έπεάν άπαείρωσε από Σαλαμϊνος δεαδρήσονταε ' παρεόντων γάρ 
τών συμμάχων ούκ εφερέ οε κόσμον ούδένα κατηγορέεεν · δ δέ 
άλλου λόγου είχετο, λέγων τάδε, «έν σοί νυν έστε σώσαε τήν 
Ελλάδα, ήν έμοί πείθη ναυμαχίην αυτού μένων ποεέεσθαε, μηδέ 
πεεθόμενος τούτων τοεσε λέγουσε άναζεύζης προς τον Ισθμόν τάς 
νέας, άντίθες γάρ έκάτερον άκούσας. πρδς μέν τφ Ίσθμφ συμβάλ- 
λων έν πελάγεΐ άναπεπταμένω ναυμαχήσεες, ές τδ ήκεστα ή μ εν 
σύμφορόν εστε νέας έχουσε βαρυτέρας καί άρεθμδν έλάσσονας · 
τούτο δέ άπολέεες Σαλαμίνά τε καί Μέγαρα καί Αεγεναν, ήν περ 
καί τα άλλα ευτυχήσωμεν. άμα γάρ τφ ναυτεκφ αυτών εψεταε καί 
δ πεζός στρατός, καί οΰτω σφέας αυτός άςεες έπε την Πελοπόννη
σον, κενδυνεύσεες τε άπάση τή Έλλάδε. ήν δέ τα έγώ λέγω ποεή- 
σης, τοσάδε έν αΰτοίσε χρηστά εΰρήσεες. πρώτα μέν έν στεενφ 
συμβάλλοντες νηυσε ολίγη σε πρός πολλάς, ήν τα οεκότα έκ τού 
πολέμου έκβαενη, πολλόν κρατησομεν ' τό γάρ έν στεενφ ναυ- 
μαχέεεν πρός ήμέων έστε, έν εύρυχωρίη δέ πρός έκεενων. αΰτες 
δέ Σαλαμίς περεγενεταε, ές τήν ήμεν ύπεκκέεταε τέκνα τε καί 
γυναίκες, καί μήν καί τόδε έν αύτοεσε ενεστε, τού καί περεέ- 
χεσθε μάλεστα · ομοίως αυτού τε μένων προναυμαχήσεες Πελο
πόννησου καί πρός τφ "Ισθμφ, ουδέ σφεας, εϊ περ εύ φρονέεες, 
άξεες επί τήν Πελοπόννησον, ήν δέ γε καί τα έγώ έλπεζω 
γένηταε καί νεκήσωμεν τήσε νηυσί, ούτε υμίν ές τόν Ισθμόν 
παρέσονταε οί βάρβαροε ούτε προβήσονταε εκαστέρω τής
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Mnesiphilostól hallott, azonkívül sok mást is tett hozzá ; végre 
sürgetéseivel rábírta, hogy hagyja el hajóját és hívja tanácsba 
a vezéreket. Ezek össze is jöttek, s mielőtt Eurybiades előadta 59 
volna, hogy miért hívta egybe a vezéreket, Themistokles, mint
hogy nagy érdek forgott koczkán, hévvel kezdett szónokolni. 
Beszéde közben Adeimantos, Okytos fia, a korinthosi vezér meg
jegyezte: «A versenyekben, Themistokles, meg szokták azt ütni, ki 
idő előtt indul el.» — «Oh igen, feleié mentségére Themis
tokles, de a ki hátramarad, azt meg nem koszorúzzák meg.»43) 
Ekkor még nyugodtan válaszolt a korintliosinak, s Eurybiadeshez 60 
intézett beszédében sem szólott semmit arról, a mit azelőtt mon
dott volt neki, hogy ha t. i. eltávoznak Salamistól, szét fognak 
futni. A szövetségesek jelenlétében ugyanis nem tartotta illőnek 
bárkit is váddal illetni. Más érveket hozott fel és így szólt : «Te tőled 
függ most Görögország megmentése, ha nekem szót fogadsz, s itt 
vivőd a tengeri csatát, s nem hallgatsz azokra, kik azt mondják, 
hogy a hajókkal az Isthmoshoz evezz. Hallgasd meg és vesd össze 
a két eshetőséget ! Ha az Isthmosnál ütközöl meg, nyílt tengeren 
fogsz harczolni, s ez a legkevésbbé sem lesz előnyös ránk nézve, 
kiknek kevesebb és nehezebb hajó áll rendelkezésünkre; azonkívül 
elveszted Salamist, Megarát és Aiginát, még ha különben nekünk 
kedvezne is a szerencse. Mert az ellenség hajóhadát nyomban 
fogja követni a szárazföldi sereg is, s így magad vezeted őt a 
Pelopónnesosra, s veszedelembe sodrod egész Görögországot. Mig ha 
azt teszed, a mit én tanácsolok, a következő előnyöket biztosítod 
magadnak általa. Először is tengerszorosban fogunk harczolni kis 
számú hajóinkkal a nagy erő ellen, s ha a csatának rendes lefo
lyása lesz, könnyen fogunk győzni. Mert a tengerszorosban ví
vandó csata nekünk biztosít előnyt, a nyílt tenger pedig ellen
felünknek. Azonkívül Salamis is megmarad, a hová gyermekein
ket és feleségeinket hoztuk. Sőt még azt is elérjük vele, a mihez 
ti leginkább ragaszkodtok ; mert ha itt maradsz, ép úgy fogsz har
czolni a Peloponnesos érdekében, mint az Isthmosnál ; s ha józanul 
gondolkodói, nem fogod a hajóhadat a Peloponnesoshoz vezetni. 
Ha azután reményem szerint fejlődnek a dolgok : sem a barbárok 
nem jelennek meg az Isthmoson, sem Attikánál tovább nem men-

14Herodotoe III. köt.
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Αττικής, άπίασί τε οόδενί κόσμφ, Μεγάροισί τε κερδανέομεν 
περιεοόσι καί Αίγίνη καί Σαλαμΐνι, έν τή ήμιν καί λόγιόν έατι 
τών εχθρών κατύπερθε γενέσθαι. οίκότα μέν νον βουλευομέ- 
νοισι άνθρώποισι ώς το έπίπαν έθέλει γίνεσθαι- μή δέ οίκότα 
βουλευομένοισι ούκ έθέλει ούδέ ό θεός προσχωρέειν προς τάς 

•il άνθρωπηίας γνώμας.» ταότα λέγοντος Θεμιστοκλέος αυτις ό 
Κορίνθιος Αδείμαντος έπεφέρετο, σιγάν τε κελεύων τφ μή 
έστι πατρίς καί Εύρυβιάδην ούκ έών έπιψηφίζειν άπόλι άνδρί * 
πόλιν γάρ τον Θεμιστοκλέα παρεχόμενον ούτω έκέλευε γνώμας 
σομβάλλεσθαι. ταότα δέ οί προέφερε, οτι ήλώκεσάν τε καί 
κατείχοντο αί Αθήναι. τότε δή ό Θεμιστοκλέης εκείνον τε καί 
τούς Κορινθίους πολλά τε καί κακά έλεγε, έωοτοίσι το έδή- 
λοο λόγιο ώς εϊη καί πόλις καί γή μέζων ή περ έκείνοισι, έστ’ 
αν διηκόσιαι νέες σφι έωσι πεπληρωμέναι · ούδαμούς γάρ Έλλή- 

Gäviüv αυτούς επιόντας άποκροόσεσθαι. σημαίνων δέ ταότα τι]> 
λόγφ διέβαινε ές Εύρυβιάδην, λέγιον μάλλον έπεστραμμένα. «σό 
εί μενέεις αύτοό καί μένων έσεαι άνήρ αγαθός · εί δέ μή, 
ανατρέψεις τήν Ελλάδα ' το παν γάρ ήμϊν τοό πολέμου φέρουσι 
αί νέες, άλλ’ έμοί πείθεο. εί δέ ταότα μή ποίησής, ημείς μέν 
ώς έ'χομεν άναλαβόντες τούς οίκέτας κομιεύμεθα ές Σϊριν τήν 
έν Ίταλίη, ή περ ήμετέρη τε έστί έκ παλαιού έτι, καί τα λόγια 
λέγει υπ’ ήμέων αυτήν δέειν κτισθήναι * υμείς δέ συμμάχων 

ι;3τοιώνδε μουνωθέντες μεμνήσεσθε τών έμών λόγων.» ταότα δέ 
Θεμιστοκλέος λέγοντος άνεδιδάσκετο Ευρυβιάδης· δοκέειν δέ μοι, 
άρρωδήσας μάλιστα τούς Αθηναίους άνεδιδάσκετο, μή σφεας 
άπολίπωσι, ήν προς τον Ισθμόν άγάγη τάς νέας * άπολιπόντων 
γάρ Αθηναίων ούκέτι έγίνοντο αξιόμαχοι οί λοιποί, ταύτην δέ 
αίρέεται τήν γνώμην, αύτοό μένοντας διαναυμαχέειν.

C,4 Ούτω μέν οί περί Σαλαμίνα έ'πεσι άκροβολισάμενοι, έπείτε 
Εύρυβιάδη έ'δοςε, αύτοό παρεσκευάζοντο ώς ναυμαχήσοντες. ήμερη 
τε έγίνετο καί άμα τώ ήλίφ άνιόντι σεισμός έγένετο έν τε τή γή καί 
τή θαλάσση, έ'δοςε δέ σφι εύςασθαι τοίσι θεοίσι καί έπικαλέσασθαι 
τούς Aίακίδας συμμάχους, ώς δέ σφι έ'δοςε, καί έποίευν ταότα · 
εύςάμενοι γάρ πάσι τοίσι θεοίσι, αύτόθεν μέν έκ Σαλαμΐνος Αίαντά



nek, hanem minden rend nélkül visszavonúlnak ; megmentjük 
azonkívül Megarát, Aiginát és Salamist, hol a jóslat értelmében 
is győznünk kell ellenségeink fölött. Ha az emberek okosan tanács
koznak, tervük rendszerint sikerülni is szokott ; de ha a tanács
kozás visszalöki az okosságot, akkor az isten sem hajlandó helye
selni az emberek szándékát. » Themistoklest e beszéde után ismét 61 
megtámadta a korinthosi Adeimantos ; felszólította, hogy hall
gasson, m int a kinek nincsen hazája, s azt követelte Eurybiadestől, 
ne engedje, hogy hontalan embernek indítványa fölött szavazzanak ; 
ha majd Themistokles kimutatja, hogy neki is van hazája : csak akkor 
lesz szabad neki is résztvenni a tanácsban. Azért vetette ezt szemére, 
mert Athént az ellenség elfoglalta és megszállva tartotta. Erre 
Themistokles hevesen kikelt Adeimantos és a korinthosiak ellen ; 
kimutatta, hogy míg kétszáz fölszerelt hajóval rendelkeznek, na
gyobb hazájuk és földbirtokuk van, mint nekik ; mert egy görög 
állam sem verhetné vissza támadásukat. E kijelentése után Eury- 62 
biadeshez fordult, s még nagyobb nyomatékkai folytatá : «Ha itt 
maradsz, derék ember vagy ; ha nem : tönkre teszed Görögorszá
got ; mert a csata sorsa hajóinktól függ. Kövesd hát tanácsomat ; 
ha nem teszed : mi, a mint vagyunk, házunk népével együtt elme
gyünk az itáliai Sirisbe, mely már régóta a miénk, s hol a jóslat 
szerint is gyarmatot kell alapítanunk.“ ) Ha azután elvesztettetek 
bennünket, mint szövetségeseiteket, eszetekbe fognak még jutni 
szavaim.* Themistokles e kijelentésére Eurybiades megváltoztatta63 
szándékát ; azt hiszem, leginkább azért, mert attól tartott, hogy 
az athéniek cserbenhagyják, ha az Isthmoshoz vezetné a hajóhadat ; 
már pedig az athéniek eltávoztával a többiek nem szállhatnának 
síkra. Elhatározta tehát, hogy marad és Salamis mellett várja be 
a tengeri csatát.

Midőn a Salamisra vonatkozó ezen szóharcz után Eurybia- 64 
des a döntő határozatot kimondotta, előkészületeket tettek az 
ütközetre. Megvirradt, s midőn a nap felkelt, rengés rázta meg a 
földet és a tengert. Erre a görögök elhatározták, hogy az istenek
hez fognak fohászkodni, és az Aiakidákat hívják segítségül. Hatá
rozatukat nyomban végrehajtott^. Mert imával járultak az ösz- 
sze8 istenek elé, fohászszal keresték föl Salamis szigetéről Aiast és

H ER 0D 0T0S. V ili . KÖNYV : 6 1 -6 4 . FEJEZET. 211

14*



212 ΉΡΟΑΟΤΟΓ θ.

τε καί Τελαμώνα έπεκαλέοντο, έπΐ δέ Αιακόν καί τούς άλλους 
Αίακίδας νέα άπέστελλον ές Αίγιναν.

65 Έ φ η δέ Δίκαιος ό Θεοκύδεος, άνήρ Αθηναίος φυγάς τε 
καί παρά Μήδοισι λόγιμος γενόμενος τούτον τον χρόνον, έπείτε 
έκείρετο ή Αττική χώρη οπό τού πεζού στρατού τού Ξέρζεω 
έούσα έρημος Αθηναίων, τοχεΐν τότε έών άμα Δημαρήτω τψ 
Αακεδαιμονίψ έν τφ Θριασίψ πεδίφ, Ιδείν δέ κονιορτόν χω- 
ρέοντα άπ’ Έλευσΐνος ώς άνδρών μάλιστα κη τρισμυρίων, άπο- 
θωυμάζειν τε σφέας τον κονιορτόν δτεών κοτε είη άνθρώπων, 
καί πρόκατε φωνής άκούειν, καί οί φαίνεσθαι τήν φωνήν είναι 
τον μυστικόν ίακχον. είναι δ’ άδαήμονα των ίρών των έν Έλευ- 
σΐνι γινομένων τον Δήμάρητον, είρεσθαί τε αυτόν δ τι το φθεγ- 
γόμενον είη τούτο, αυτός δέ είπείν «Δημάρητε, ούκ έ'στι δκως 
ού μέγα τι αίνος εσται τή βασιλέος στρατιή · τάδε γάρ άρί- 
δηλα, έρημου έουσης τής Αττικής, δτι θειον το φθεγγόμενον, 
απ’ Έλευσΐνος ιόν ές τιμωρίην Αθηναίοισί τε καί τοΐσι συμ- 
μάχοισι. καί ήν μέν γε κατασκήψη ές τήν ΙΙελοπόννησον, κίνδυ
νος αυτψ τε βασιλέι καί τή στρατιή τή έν τή ήπείρφ εσται, 
ήν δέ επί τάς νέας τράπηται τάς εν Σαλαμινι, τον ναυτικόν 
στρατόν κινδυνεύσει βασιλεύς άποβαλεΐν. τήν δέ δοτήν ταύτην 
άγουσι Αθηναίοι άνά πάντα ετεα τή μητρί καί τή κοόρη, καί 
αύτούν τε ό βουλύμενος καί τών άλλων Ελλήνων μυέεται* καί 
τήν φωνήν τής ακούεις έν ταύτη τή όρτή ίακχάζουσι.» προς 
ταύτα είπείν Δημάρητον «σίγα τε καί μηδενί άλλψ τον λόγον 
τούτον ε’ίπης· ήν γάρ τοι ές βασιλέα άνενειχθή τά ε'πεα 
ταύτα, άποβαλέεις τήν κεφαλήν, καί σε ούτε έγώ δυνήσομαι 
ρύσασθαι ούτ’ άλλος άνθρώπων ουδέ εις. άλλ’ εχ’ ήσυχος, 
περί δέ στρατιής τήσδε θεοΐσι μελήσει.» τον μέν δή ταύτα πα- 
ραινέειν, έκ δέ τού κονιορτού καί τής φωνής γενέσθαι νέφος 
καί μεταρσιωθέν φέρεσθαι επί Σαλαμίνος έπί το στρατόπεδον 
το τών Ελλήνων, ουτω δέ αυτούς μαθεΐν δτι το ναυτικόν το 
Ξέρζεω άπολεεσθαι μέλλοι. ταύτα μέν Δίκαιος ό Θεοκύδεος 
Ι'λεγε, Δημαρήτου τε καί άλλων μαρτύρων καταπτόμενος.

66 Οί δέ ές τονΞερςεω ναυτικόν στρατόν ταχθέντες,έπειδή έκΤρη- 
χινος θεησάμενοι το τρώμα τύ Λακωνικόν διέβησαν ές τήν Ίστιαίην, 
έπισχόντες ήμέρας τρεις έ'πλεον δι’ Ευρίπου, καί έν έτέρησι τρισί 
ήμέρησι έγένοντο έν Φαλήρφ. ώς μέν έμοί δοκέειν, ουκ έλάσσονες
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Telamoni ; Alakosért és a többi Aiakidáért pedig hajót küldöttek 
Aigipába.45) _ J

{ Egy athéni száműzött, névszerint Dikaios, 't Theokydes fia, 65 
kinek ezen időben a médeknél nagy tekintélye volt, beszélte, hogy 
midőn az athéniek távollétében Xerxesnek szárazföldi hadserege 
elpusztította Attikát, véletlenül együtt állott a lakedaimoni Dema- 
ratossal a thriai síkságon,46) s Eleusis felől egy porfelleget láttak 
közeledni, a minőt körülbelül harminczezer ember szokott fölverni. 
Mialatt elcsodálkoztak, hogy miféle emberektől eredhet a por, a 
távolból hangot is hallottak, mely olyannak tűnt fel nekik, mint a 
mysteriumi Iakchos-kiáltás. Demaratos, minthogy az eleusisi szer
tartásokat nem ismerte, megkérdezte tőle, hogy mit jelent a hang, 
s ő így felelt: «Oh Demaratos ! Lehetetlen, hogy a királynak had
seregét ne érje valamely nagy csapás ; mert világos, hogy mivel 
Attika el van hagyatva, a hang isteni eredetű, s Eleusisból jő az 
athéniek és szövetségeseik segítségére. Ha már most a király 
Peloponnesosba vonul, a veszedelem őt magát és szárazföldi had
seregét fenyegeti ; ha pedig a Salamisnál horgonyozó hajók felé 
fordul, akkor tengeri hadseregét veszíti el. Ezt az ünnepet évenként 
megülik az athéniek a Földanya és Leánya tiszteletére, a melyen 
minden athénit vagy másvidéki görög embert fölavatnak, ha kí
vánja ; s azt az Iakchos-hangot, a melyet hallasz, ezen az ünnepen 
hangoztatják.»4’) Demaratos erre így szólt: «Tartsd ezt a dolgot 
titokban, s ne mondd meg senkinek ; mert ha szavaid a király fülé
hez jutnának, fejedet vesztenéd, és sem én, sem más senki meg 
nem menthetne. Maradj hát nyugodtan ; majd gondoskodnak az 
istenek seregünkről. » Ezt a tanácsot adta neki Demaratos ; majd pe
dig látták, hogy a por, honnan a hang eredt, felhővé válik, s hogy 
a magasban Salamis irányában a görögök tábora felé vonul. így 
tehát megtudták, hogy Xerxesnek hajóhada fog elpusztúlni. Ezt a 
a dolgot beszélte Dikaios, Theokydesnek fia, s Demaratoson kívül 
más tanúkra is hivatkozott.

'Miután Xerxes hajóhadának legénysége a lakedaimoniak (313 
halottait megtekintette, Trachisból átkelt Histiaiába ; három napi 
tartózkodás után átevezett az Euriposon, és újabb három nap 
múlva Phaleron alá ért. Számításom szerint az Attikát tengeren
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εόντες άρ ιθμόν έσέβαλον ές τάς Αθήνας, κατά τε ήπει
ρον καί τη σι νηυσί άπικόμενοι, ή επί τε Σηπιάδα άπίκοντο
καί ές Θερμοπύλας ’ άντιθήσω γάρ τοίσί τε υπό τού χει-
μώνος αυτών άπολομένοισι καί τοΐσι έν Θερμοπύλησι καί 
τη σι έπ’ Άρτεμισίψ ναυμαχίησι τούσδε τούς τότε ούκω επο
μένους βασιλέι, Μηλιέας καί Δωριέας καί Λοκρούς καί
Βοιωτούς πανστρατιη επομένους πλήν Θεσπιέων καί Πλαταιέων, 
καί μάλα Καρυστίους τε καί Άνδρίους καί Τηνίους τε καί 
τούς λοιπούς νησιώτας πάντας, πλήν τών πέντε πολίων τών
έπεμνήσθην πρότερον τά ούνόματα. δσψ γάρ δή προέβαινε 
έσωτέρω τής Ελλάδος ό Πέρσης, τοσούτω πλέω εθνεά οί 
ειπετο.

67 Έ πεί ών άπίκατο ές τάς Αθήνας πάντες ουτοι πλήν ΙΙαρίων 
(Πάριοι δέ ύπολειφθέντες έν Κόθνφ έκαραδόκεον τον πόλεμον 
κή άποβήσεται), οι δε λοιποί ώς άπίκοντο ές το Φάληρον, 
ένθαύτα κατέβη αυτός Ξέρςης έπί τάς νέας, έθέλων σφι 
συμμίξαί τε καί πυθέσθαι τών έπιπλεόντων τάς γνώμας. έπεί 
δέ άπικόμενος προί'ζετο, παρήσαν μετάπεμπτοι οί τών έθνέων τών 
σφετέρων τύραννοι καί ταςίαρχοι από τών νεών, καί ΐζοντο ώς 
σφι βασιλεύς εκάστφ τιμήν έδεδώκεε, πρώτος μέν ό Σιδώνιος 
βασιλεύς, μετά δέ ό Τυριος, έπί δέ ώλλοι. ώς δέ κόσμφ έπε- 
ξής ΐζοντο, πέμψας Ξέρςης Μαρδόνιον είρώτα αποπειρώμενος

68 έκαστου, εί ναυμαχίην ποιέοιτο. έπεί δέ περιιών είρώτα δ 
Μαρδόνιος άρξάμενος από τού Σιδωνίου, οί μέν άλλοι κατά 
τώυτό γνώμην έξεφέροντο κελεόοντες ναυμαχίην ποιέεσθαι, Άρτε-

a j μισίη δέ τάδε εφη. «είπεΐν μοι προς βασιλέα, Μαρδόνιε, ώς 
έγώ τάδε λέγω, ούτε κάκιστη γενομένη έν τήσι ναυμαχίησι 
τήσι προς Εύβοίη ούτε έλάχιστα άποδεςαμένη. δέσποτα, τήν 
δέ έούσαν γνώμην με δίκαιόν έστι άποδείκνυσθαι, τά τυγχάνω 
φρονέουσα άριστα ές πρήγματα τά σά. καί τοι τάδε λέγω, 
φείδεο τών νεών μηδέ ναυμαχίην ποιέο · οί γάρ άνδρες τών σών 
άνδρών κρέσσονες τοσούτό είσι κατά θάλασσαν δσον άνδρες 
γυναικών, τί δέ πάντως δέει σε ναυμαχίησι άνακινδυνεύειν ; 
ούκ έχεις μέν τάς Αθήνας, τών περ εινεκα ώρμήθης στρα- 
τεόεσθαι, έχεις δέ τήν άλλην Ελλάδα ; έμποδών δέ τοι 
ΐσταται ούδείς ■ οι δέ τοι άντέστησαν, άπήλλαςαν ούτω ώς

/?j κείνους έπρεπε, τη δέ έγώ δοκέω άποβήσεσθαι τά τών
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és szárazon megtámadó perzsa hadsereg száma nem volt kisebb, 
mint mikor a Sepiashoz és Thermopylaihoz érkezett. Mert azon 
veszteség ellenében, mely a perzsákat a vihar alkalmával, továbbá 
Thermopylainál és az artemisioni tengeri ütközetben érte, azokat 
veszem hozzá, kik még nem voltak akkor a király kíséretében : a 
malisiakat, dorisiakat, lokrisiakat, Boiotia teljes hadi erejét (Tlies- 
piai és Plataia kivételével) ; továbbá Karystos, Andros, Tenos és a 
többi szigetek katonáit, azon öt állam kivételével, melyekről fön
tebb megemlékeztem. Mert minél előbbre hatolt Görögországban 
a perzsa, annál több nép csatlakozott hozzá.48)

Mikor tehát ezek a parosiak kivételével (kik Kytbnosnál vissza- 67 
maradtak, s itt várták be a csatát, hogy kinek a javára dől el) 
mindnyájan Athén alá, a pbaleroni kikötőbe értek, maga Xerxes 
is leszállt a hajókhoz, mert beszélni akart a hajósokkal, hogy 
meghallgassa nézetüket. A mint pedig megérkezett és díszülését 
elfoglalta, megjelentek az egyes népeknek uralkodói és a hajók 
vezérei, s abban a sorrendben foglaltak helyet, a mint a király 
őket megtisztelte : legelői a sidoni, azután a tyrosi király, s így 
tovább. Midőn így sorban rang szerint valának, Xerxes hozzájuk 
küldötte Mardoniost, és próbakép megkérdeztette tőlük, vájjon 
bocsátkozzék-e tengeri csatába. Mardonios körüljárta a gyüleke- 68 
zetet, s először a sidoni királyt kérdezte meg. Ez meg a többiek 
egyértelmű feleletet adtak, azt tanácsolva, hogy ütközzék meg a 
tengeren ; csak Artemisia nyilatkozott ekkép : « Mondd meg Mar- a ) 
donios a királynak, hogy ezek az én szavaim hozzá. Nem voltam 
én a leghitványabb az Euboiánál vívott tengeri csatában, s nem is 
voltak az én tetteim a legcsekélyebbek ; jogom van tehát, óh Uram, 
hogy őszintén megmondjam, mit gondolok körülményeidhez ké
pest a legtanácsosabbnak. Én pedig azt mondom, hogy kíméld 
hajóidat és ne vívj csatát a tengeren ; mert ezek a görögök annyival 
kiválóbbak a tengeren a te katonáidnál, a mennyivel a férfiak je
lesebbek a nőknél. Mi szükséged is van egyáltalán arra, hogy tengeri 
csatát koczkáztass ? Nincs-e hatalmadban Athén, mely miatt a hábo
rút megindítottad ; nem igáztad-e le Görögországnak többi részét ? 
Senki sem áll már utadban ; a kik pedig ellened támadtak, úgy 
jártak, a mint megérdemelték. Halld meg azt is, hogy mikép fog- h>
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άντιπολέμων πρήγματα, τούτο φράσω. ην μέν μή έπειχθης ναυμα
χίην ποιεύμενος, αλλά τάς νέας αυτού έ'χης προς γη μένων η καί 
προβαίνων ές την Πελοπόννησον, εύπετέως τοι δέσποτα χωρήσει 
τα νοέων έλήλυθας. ού γάρ οίοί τε πολλόν χρόνον εισί τοι άντέχειν 
οί Έλληνες, αλλά σφεας διασκεδφς, κατά πόλις δέ έκαστοι φεύ- 
ςονται. ούτε γάρ σίτος πάρα σφι έν τη νήσω ταύτη, ώς εγώ πυνθά- 
νομαι, ούτε αυτούς οίκός, ην σύ επί την Πελοπόννησον έλαύνης τον 
πεζόν στρατόν, άτρεμιεΐν τούς έκεΐθεν αυτών ηκοντας, ουδέ σφι

Αμελήσει προ τών Άθηνέων ναυμαχέειν. ην δέ αύτίκα έπειχθης ναυ- 
μαχησαι, δειμαίνω μή ό ναυτικός στρατός κακωθείς τον πεζόν 
προσδηλήσηται. πρός δέ ώ βασιλεύ καί τόδε ές θυμόν βάλευ, ώς 
τοΐσι μέν χρηστοΐσι τών άνθρώπων κακοί δούλοι φιλέουσι γίνεσθαι, 
τοΐσι δέ κακοίσι χρηστοί, σοί δέ έόντι άρίστφ άνδρών πάντων 
κακοί δούλοι είσι, οι έν συμμάχων λόγω λέγονται είναι έόντες 
Αιγύπτιοί τε καί Κύπριοι καί Κίλικες καί Πάμφυλοι, τών όφελος

69 έστι ούδέν.» ταύτα λεγούσης πρός Μαρδόνιον, όσοι μέν ήσαν
- ευνοοι τη Αρτεμισίη, συμφορήν έποιεύντο τούς λόγους ώς

κακόν τι πεισομένης πρός βασιλέος, ότι ούκ έή. ναυμαχίην 
ποιέεσθαι* οί δέ άγεόμενοί τε καί φθονέοντες αύτη, ατε έν 
πρώτοισι τετιμημένης διά πάντων τών συμμάχων, έτέρποντο τη 
άνακρίσι ώς άπολεομένης αυτής, έπεί δέ άνηνείχθησαν αί γνώ- 
μαι ές Ξέρξην, κάρτα τε ησθη τη γνώμη τη Αρτεμισίης, καί 
νομίζων έ'τι πρότερον σπουδαίην είναι τότε πολλφ μάλλον αϊνεε. 
όμως δέ τοΐσι πλέοσι πείθεσθαι έκέλευε, τάδε καταδόξας, πρός 
μέν Εύβοίη σφέας έθελοκακέειν ώς ου παρεόντος αυτού, τότε 
δέ αυτός παρεσκεύαστο θεήσασθαι ναυμαχέοντας.

70 Έ πεί δέ παρήγγελλον άναπλέειν, άνηγον τάς νέας έπί την 
Σαλαμίνα καί παρεκρίθησαν διαταχθέντες κατ’ ήσυχίην. τότε 
μέν νυν ουκ έξέχρησέ σφι ή ή μέρη ναυμαχίην ποιήσασθαι" 
νύξ γάρ έπεγένετο * οί δέ παρεσκευάζοντο ές την υστεραίην. 
τούς δέ Έλληνας είχε δέος τε καί άρρωδίη, ουκ ήκιστα 
δέ τούς άπό Πελοπόννησου ' άρρώδεον δέ, ότι αυτοί μέν 
έν Σαλαμϊνι κατήμενοι υπέρ γης της Αθηναίων ναυμαχέειν



nak véleményem szerint ellenségeid viszonyai alakulni. Ha nem 
bocsátkozol elhamarkodva tengeri csatába, hanem hajóidat it t  
tartod, s magad vagy ezen a földön maradsz, vagy tovább hatolsz 
a Peloponnesosba : könnyedén fogod elérni, a miért ide jöttél. 
Mert a görögök nem lesznek képesek neked sokáig ellenállni ; így 
szétvered őket, s ki-ki saját hazájába fog menekülni. Tudomásom 
szerint ugyanis élelmiszerük ninpsen e szigeten ; ha pedig a Pelo - 
ponnesosba vezeted szárazföldi seregedet, valószínűtlennek tar
tom, hogy meg ne ijedjenek azok, a kik arról a vidékről valók ; s 
nem is lesz kedvük az athéniek érdekében harczolni. Ha elhamar- c )· 
kodva bocsátkozol tengeri csatába, félek, hogy hajóhadad pusztu
lása szárazföldi seregedre is vészhozó lesz. Azonkívül, óh király, 
gondold meg azt is, hogy kiváló embereknek hitványak szoktak 
lenni a szolgái. Neked pedig, ki a legderekabb ember vagy a vilá
gon, gyáva alattvalóid vannak. Az egyiptomiak, kyprosiak, kili- 
kiaiak és pamphiliaiak, a kik szövetségeseid gyanánt szerepelnek, 
semmiféle hasznodra sincsenek. » Miután Artemisia így beszélt 09> 
Mardonioshoz, jóakarói megijedtek, hogy szavai miatt, meg azért, 
hogy nem ajánlotta a tengeri csatát, valamely büntetést fog ráróni 
a király. Annál inkább örültek ellenvetésének, mint a mely vesze
delembe fogja őt sodorni, azok, a kik kajánságból irigyelték, hogy 
a szövetségesek közül ő irányában viselkedik a király a legmegtisz- 
telőbb módon. De midőn a különböző feleletek Xerxes elé terjesz
tettek, nagyon megörült Artemisia tanácsának ; s míg ezelőtt is 
elismeréssel adózott buzgóságának, most még sokkal magaszta
lokban nyilatkozott róla. Mindazonáltal elrendelte, hogy a több
ség ajánlatát kövessék ; úgy vélekedett, hogy azért viselkedtek 
gyáván katonái Euboiánál, mert maga nem volt jelen ; most azon
ban személyesen szándékozott megtekinteni a tengeri csatát.

Midőn kiadatott a parancs, hogy húzzák fel a vitorlákat, a ha- 70) 
jók Salamis felé indúltak, s a vezényszó szerint háborgatás nélkül 
csatasorba állottak.19) Azonban nem volt elég az idő, hogy még 
aznap megütközzenek, mert beállt az éj ; tehát másnapra ké- 
szülének. A görögöket, de különösen a peloponnesosiakat félelem 
és aggodalom szállotta meg ; oka pedig az volt, hogy míg ők 
maguk Salamisnál tartózkodva, az athéniek hazájáért tengeri csa-
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μελλοιεν, νικηθέντες τε έν νήσω άπολαμφθεντες πολιορκή- 
σονται, άπέντες τήν έωυτών αφύλακτον, τών δέ βαρβάρων ό 
πεζός υπό τήν παρεούσαν νύκτα έπορεύετο επί τήν Πελοπόν-

71 νήσον, καίτοι τα δυνατά πάντα έμεμηχάνητο οκως κατ’ ήπει
ρον μή έσβάλοιεν οί βάρβαροι, ώς γάρ έπυθοντο τάχιστα 
ΙΙελοποννήσιοι τούς άμφί Λεωνίδην έν Θερμοπύλησι τετελευτη- 
κεναι, συνδραμόντες έκ τών πολίων ές τον Ισθμόν ΐζοντο, καί 
σφι έπήν στρατηγός Κλεόμβροτος 6 Αναξανδρίδεω, Λεωνίδεω, 
δε άδελφεός. ίζόμενοι δε έν τώ Ίσθμώ καί συγχώσαντες τήν 
Σκιρωνίδα οδόν, μετά τούτο ώς σφι έδοςε βουλευομένοισι, οίκοδό- 
μεον διά τού Ισθμού τείχος, άτε δέ έουσέων μυριάδων πολλέων 
καί παντός άνδρός εργαζομένου, ήνετο το έργον ■ καί γάρ λίθοι καί 
πλίνθοι καί ξύλα καί φορμοί ψάμμου πλήρεες έσεφέροντο, καί 
έλίνυον ουδένα χρόνον οί βοηθήσαντες εργαζόμενοι, ούτε νυκτός

72 ούτε ήμερης, οί δε βοηθήσαντες ές τον Ισθμόν πανδημεί οιδε 
ήσαν Ελλήνων, Λακεδαιμόνιοί τε καί Αρκάδες πάντες καί 
Ήλεϊοι καί Κορίνθιοι καί Σικυώνιοι καί Έπιδαύριοι καί Φλιά- 
σιοι καί Τροιζήνιοι καί Ερμιονεες. ούτοι μέν ήσαν οί βοηθή
σαντες καί όπεραρρωδεοντες τή Έλλάδι κινδυνευούση * τοΐσι 
δε άλλοισι Πελοποννησίοισι εμελε ούδεν. Όλύμπια δέ καί

73Κάρνεια παροιχώκεε ήδη. οίκέει δε τήν Πελοπόννησον έ'θνεα 
επτά, τούτων δε τά μεν δύο αύτόχθονα έόντα κατά χώρην 
ιδρυται νύν τε καί τό πάλαι [οϊκεον], Αρκάδες τε καί Κυνού- 
ριοι ‘ εν δε έθνος τό Αχαιικόν έκ μεν Πελοποννήσου ούκ έςε- 
χώρησε, έκ μέντοι τής έωυτών, οίκέει δέ τήν άλλοτρίην. τά δε 
λοιπά έ'θνεα τών επτά τέσσερα έπήλοδά έστι, Δωριέες τε καί 
Αίτωλοί καί Δρύοπες καί Αήμνιοι’ Δωριέων μέν πολλαί τε καί 
δόκιμοι πόλιες, Αίτωλών δέ ΙΙλις μούνη, Δρυόπων δέ Έρμιών 
τε καί Ασίνη ή πρός Καρδαμύλη τή Λακωνική, Λημνίων δέ 
Παρωρεήται πάντες. οί δέ Κυνούριοι αυτόχθονες έόντες δο- 
κεουσι μούνοι είναι νΙωνες, έκδεδωρίευνται δέ υπό τε Άργείων 
άρχόμενοι καί τού χρόνου, έόντες Όρνεήται καί οί περίοικοι, 
τούτων ών τών επτά έθνέων αί λοιπαί πόλιες, πάρεξ τών κατε- 
λεςα, έκ τού μέσου κατέατο · εί δέ έλευθερως έςεστι είπεϊν, έκ 
τού μέσου κατήμενοι έμήδιζον.

74 Οί μέν δή εν τώ Ίσθμώ τοιούτω πόνω συνέστασαν, ατε 
περί του παντός ήδη [δρόμου] θέοντες καί τήσι νηυσί ουκ



tát vívnak, s vereség esetén a szigeten bekerítve, ostrom alá ke
rülnek: addig a saját hazájukat védtelenül hagyják. Ugyanezen"] 
éjjel indult a barbárok szárazföldi hadserege a Peloponnesos felé ; 
bár a peloponnesosiak minden lehetőt elkövettek, hogy a barbá
rok be ne törhessenek a szárazon. Mert mihelyt meghallották, 
hogy Leonidas katonái Thermopylainál elestek, a különböző vá
rosokból összeseregelve, az Isthmoson foglaltak állást ; vezérük 
pedig Kleombrotos, Anaxandrides fia, a Leonidas testvére volt. 
Táborozásuk alatt a Skironi utat járhatatlanná tették, azután pe
dig egy tanácsülésben elhatározták, hogy az Isthmos szélességé
ben falbástyát építenek. Minthogy sok ezer ember volt ott és 
mindenki dolgozott, a munkát be is fejezték.5“) Mert követ, téglát, 
fát és homokkal megrakott kosarakat vittek oda, és sem éjjel, sem 
nappal nem mulasztottak időt, hogy vállvetve ne dolgozzanak. 
Azok a népek, melyek teljes erejükkel segíteni jöttek az Isthmos- 7á 
hoz, a következők : a lakedaimoniak, az összes arkadiaiak.az elisiek, 
a korinthosiak, sikyoniak, epidaurosiak, phliusiak, troizeniek és '  
liermioneiek. Ezek adtak segítséget félelmükben, hogy Görögország 
veszedelemben forog. A Peloponnesos többi lakói semmivel sem 
törődtek ; pedig az olympiai játékoknak és a Karneia ünnepnek 
ideje már elmúlt.51̂ "Hét nép lakik a Peloponnesoson ; kettejük, az 73 
arkadiaiak és kynunaiak, minthogy ma is azon a területen laknak, 
a hol régente letelepedtek vaia, őslakók. Egy nép, az achajai, nem 
költözött ugyan ki a Peloponnesosból, de azért a maga földjéről 
idegen területre vándorolt. A többi négy nép, azaz a dórok, aito- 
liaiak, dryopisiak és lemnosiak bevándorlottak. A dóróknak sok 
nevezetes városuk van, az aitoliaiaknak az egy Elis, a dryopi
siak városai Hermione és a lakoniai Kardamyle mellett Asine ; 
a tengermellék egészen a lemnosiak birtoka. A kynuriaiak, úgy 
látszik, iónok, és e törzsből az egyedüli őslakók ; de az argosiak 
uralma alatt idővel dórokká váltak, Orneai városában laknak, 
(meg körűllakók). Ezen hét népnek egyéb városai, a felsoroltakat 
kivéve, nem vettek részt a harczban ; s ha szabad nyíltan beszélni, 
a semlegesség örve alatt méd érzületűek valának.52)^

A görögök tehát ezzel a munkával bajlódtak az Isthmoson, 74 
mert már mindenük koczkán forgott, s nem hitték, hogy a hajók-
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έλπίζοντες έλλάμψεσθαι · οί δέ έν Σαλαμϊνι δμως ταύτα πυνθα- 
νόμενοι άρρώδεον, ουκ ουτω περί σφίσι αύτοϊσι δειμαίνοντες 
ώς περί τη Πελοποννήσιρ. τέως μέν δή αυτών άνήρ άνδρί 
παραστάς σιγή λόγον έποιέετο, θώυμα ποιεύμενοι την Εύρυβιά- 
δεω άβουλίην τέλος δέ έξερράγη ές το μέσον, σύλλογός τε δή 
έγίνετο, καί πολλά έλέγετο περί των αυτών, ο? μέν ώς ές τήν 
ΙΙελοπόννησον χρεόν εΐη άποπλέειν καί περί εκείνης κινδυ
νεύει μηδέ προ χώρης δοριαλώτου μένοντας μάχεσθαι, Αθη
ναίοι δέ καί Αίγινήται καί Μεγαρέες αυτού μένοντας άμύνεσθαι.

Τδένθαύτα Θεμιστοκλέης ώς έσσούτο τη γνώμη υπό τών Πελο- 
ποννησίων, λαθών εξέρχεται έκ τού συνεδρίου, έξελθών δέ 
πέμπει ές το στρατόπεδον το Μήδων άνδρα πλοίω έντειλάμε- 
νος τα λέγειν χρεόν, τφ ούνομα μέν ήν Σίκιννος, οίκέτης δέ 
καί παιδαγωγός ήν τών Θεμιστοκλέος παίδων · τον δή ύστερον 
τούτων τών πρηγμάτων Θεμιστοκλέης Θεσπιέα τε έποίησε, ώς 
έπεδέκοντο οί Θεσπιέες πολιήτας, καί χρήμασι όλβιον, δς τότε 
πλοίψ άπικόμενος ελεγε προς τούς στρατηγούς τών βαρβάρων 
τάδε, «έ'πεμψέ με στρατηγούς ό Αθηναίων λάθρη τών άλλων 
Ελλήνων (τυγχάνει γάρ φρονέων τα βασιλέος καί βουλόμενος 
μάλλον τα ύμέτερα κατύπερθε γίνεσθαι ή τα τών Ελλήνων 
πρήγματα) φράσοντα δτι οί "Ελληνες δρησμόν βουλεύονται καταρ- 
ρωδηκότες, καί νύν παρέχει κάλλιστον ύμέας έργων απάντων 
έξεργάσασθαι, ήν μή περιίδητε διαδράντας αυτούς, ούτε γάρ 
άλλήλοισι όμοφρονέουσι ούτε άντιστήσονται ΰμίν, προς έωυτούς 

* τε σφέας όψεσθε ναυμαχέοντας τούς τα υμέτερα φρονέοντας καί
76τούς μή.» ό μέν ταύτά σφι σημήνας έκποδών άπαλλάσσετο* 

τοΐσι δέ ώς πιστά έγίνετο τά άγγελθέντα, τούτο μέν ές τήν 
νησίδα τήν Ψυττάλειαν, μεταξύ Σαλαμϊνός τε κειμένην καί 
τής ηπείρου, πολλούς τών ΙΙερσέων άπεβιβάσαντο. τούτο δέ, 
έπειδή έγίνοντο μέσαι νύκτες, άνήγον μέν τό απ’ έσπέρης κέρας 
κυκλούμενοι προς τήν Σαλαμίνα, άνήγον δέ οί άμφί τήν Κέον τε 
καί τήν Κυνόσουραν τεταγμένοι, κατείχαν τε μέχρι Μουνυχίης 
πάντα τον πορθμόν τησι νηυσί. τώνδε δέ εινεκα άνήγον τάς νέας, 
ΐνα δή τοΐσι "Ελλησι μηδέ φυγεΐν έξη, άλλ’ άπολαμφθέντες έν 
τη Σαλαμϊνι δοΐεν τίσιν τών έπ’ Άρτεμισίψ άγωνισμάτων. 
ές δέ τήν νησίδα τήν Ψυττάλειαν καλεομένην άπεβίβαζον τών 
Περσέων τώνδε εινεκεν, ώς έπεάν γίνεται ναυμαχίη, ένθαύτα 
μάλιστα έξοισομένων τών τε άνδρών καί τών ναυηγίων



kai diadalt fognak aratni. Salamisnál is nagy volt az emberek 
ijedtsége e hírre, de nem annyira magukat féltették, mint a Pelo- 
ponnesost. Egy ideig csak a jó ismerősök álltak össze és halkan 
beszéltek a dologról, csodálkozva Eurybiades meggondolatlansá
gán ; végre nyíltan kitört az elégő letlensóg, s gyűlést tartottak, 
melyben sokat vitatkoztak a régi kérdésről. Egy részük azt 
mondta, hogy el kell hajózni a Peloponnesoshoz, érte koczkáz- 
tassák a csatát, s ne maradjanak itt azért a földért harczolni, mely 
már az ellenség birtokában van. Viszont az athéniek, aiginaiak és 
megaraiak azt vitatták, hogy maradjanak helyben. Erre Themis- 75 
tokles, midőn látta, hogy indítványát a peloponnesosiak elvetik, 
titkon eltávozott a gyűlésből, s egy sajkán a médek táborába küldött 
egy embert, megtanítván arra, hogy mi a mondani valója. Ezt az 
embert Sikinnosnak hívták, különben Themistokles szolgája és gyer
mekeinek nevelője volt. Később, mikor Thespiai városa polgárokat 
toborzott, Themistokles e tettéért thespiaibelivé tette és sok pénzt 
ajándékozott neki.63) Ez most sajkáján a perzsa táborhoz érkezvén, 
így szólt a barbárok vezéreihez : «Az athéniek vezére, ki jót akar a 
királylyal, s inkább óhajtja, hogy ti legyetek a győztesek, mint a 
görögök, a többiek tudta nélkül, titokban küldött engem hozzátok ; 
azt izeni, hogy a görögök félelmükben futást terveznek, s most 
van alkalmatok a legdicsőbb tettnek végrehajtására, ha nem akarjá
tok engedni, hogy megszökjenek. Mert nincsen közöttük egyetértés, 
nem is fognak veletek szembe szállni ; sőt látni fogjátok, hogy 
ép úgy fognak egymás ellen harczolni, kik a ti pártotokon van
nak, mint a kik nincsenek. » A követ e jelentés után rögtön távo
zott. A perzsák, minthogy hitelt adtak a hírnek, először is sok 76 
katonát tettek ki Psyttaleia szigetére, mely Salamis és a száraz
föld között fekszik ; azután éjfél tájban a nyugati szárnynyal Sala
mis felé eveztek, hogy az ellenséget körbe fogják. Ugyanekkor 
nyomultak előre a Keos és Kynosura mellé kirendelt hajók, me
lyek Munichiáig elzárták az öbölt.5*) A hajók azért nyomultak előre, 
hogy a görögök szökését megakadályozzák, s hogy Salamis mellett 
bekerítve, lakóijának az artemisioni csatáért. Psyttaleia szigetén pe
dig azért szálltak partra a perzsák, mert úgy számítottak, a csata fo
lyama alatt leginkább ide fognak vetődni emberek és hajótöredékek
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(έν γάρ 3 ή πόρφ τής ναυμαχίης τής μελλούσης εσεσθαι έ'κειτο 
ή νήσος), ινα τούς μεν περιποιέωσι τούς 3έ διαφθείρωσι. έποίευν 
οε σιγή ταύτα, ώς μή πυνθανοίατο οι ενάντιοι.

77 Οί μέν 3ή ταύτα τής νυκτός ούδέν άποκοιμηθέντες πα- 
ραρτέοντο. χρησμοΐσι δε ούκ έ'χω άντιλέγειν ώς ούκ είσί άλη- 
θέες, ού βουλόμενος έναργέως λέγοντας πειράσθαι καταβάλλειν, 
ές τοιάδε "ρήγματα εσβλέψας.

άλλ’ όταν Άρτόμιδος χρυσαόρου ιερόν ακτήν 
vr,uo\ γειευρώσωοι χοίί είνκλίην Κυνόσοοραν 
ε’λπίδι μαινομεντ;, λιπαρά; περσαντες Αθήνας, 
οία δίκη σρε'σσει ζρκτερόν χόρον, ΰβριος υιόν, 
δεινόν μαιαώοντα, δοκεϋντ’ άνά πάντα -ίεσ5αι. 
χαλχό; γάρ χαλχω σοαμίςεται, α'ίαατι δ’ ν Λ ρ η ; 
πόντον οοινί-ει. τότ’ ελεύθερον 'Ιΐλλάδος ^μαρ 
ευρνοπα Κρονίδης ε'πάγει χα'ι πότνια Νίχη.

ες τοιαύτα μέν . . . καί ούτω έναργέως λέγοντι Βάκιδι άντί- 
λογίής χρησμών πέρι ούτε αύτύς λέγε tv τολμέω ούτε παρ’ άλλων 
ένδέκομαι.

78 Τών δε εν Σαλαμΐνι στρατηγών έγίνετο ώθισμύς λόγων 
πολλός · ή δε σαν 3έ ούκω δτι σφέας περιεκυκλεύντο τήσι νηυσ! 
οί βάρβαροι, άλλ’ ώσπερ τής ήμέρης ώρων αότούς τεταγμέ-

79 νους, έδόκεον κατά χώρην είναι, συνεστηκότων δέ τών στρατη
γών ές Αίγίνης διέβη Αριστείδης ό Λυσιμάχου, άνήρ Αθηναίος · 
μέν εςωστρακισμένος δέ υπό τού δήμου · τον έγώ νενόμικα, 
πυνθανόμενος αυτού τον τρόπον, αριστον άνδρα γενέσθαι έν 
Αθήνησι καί δικαιότατον. ουτος ώνήρ στάς επί το συνέδριον 
έςεκαλέετο Θεμιστοκςέα, έόντα μέν έωυτφ ου φίλον έχθρόν
δέ τά μάλιστα* υπό δέ μεγάθεος τών παρεόντων κακών λήθην 
εκείνων ποιεύμενος έςεκαλέετο, θέλων εύτώ συμμίξαι. προακη- 
κόεε δέ ότι σπεόδοιεν οί άπο ΙΙελοποννήσου άνάγειν τάς νέας 
προς τον Ισθμόν, ώς δέ έςήλθέ οί Θεμιστοκλέης, ελεγε Αριστεί
δης τάδε, «ήμέας στασιάζειν χρεόν έστι έν τε τψ αλλφ καιρώ 
καί δή καί έν τώδε περί τού όκότερος ήμέων πλέω αγαθά την 
πατρίδα έργάσεται. λέγω δέ τοι ότι ίσον έστι πολλά τε καί ολίγα

I
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(a sziget ugyanis a készülő tengeri csatának ép útjába esett), s így 
azután övéiket megmenthetik, az ellenség embereit pedig meg
ölhetik. Mindezt csendben hajtották végre, nehogy az ellenség 
tudomására jusson, j

Ők tehát egész éjjel el voltak foglalva az előkészületekkel, s 77 
le sem feküdtek. A jóslatokról nem mondhatom, hogy nem igazak, 
s nem is akarom azokat, melyek oly világosan szólnak, megczá- 
folni, ha a következőre gondolok :

Majd ha a szent partot, melyen Artemis őrzi az oltárt,
Meg Kynosurának földjét a hajók bekerítik,
Őrjöngő dühhel pusztítva Athént, a hatalmast:
Akkor az égi Boszú letipoija a Dölyf ivadékát,
Kit hite elkapatott, hogy minden övé a világon.
Kardok mérkőznek majd, s tenger habja piros lesz;
Hellas egén ekkor fénylőn kiderül a szabadság 
Napja, melyet Kronides hoz fel, meg a mennyei Niké.

Ha erre gondolok, akkor ily nyilvánvalóig találó jóslattal szem
ben nincs bátorságom Bakiénak jóslatai ellen sem magamnak 
kifogást tenni, sem másoknak ezt a jogot megadni.54)

A hadvezérek közt Salamisban sokáig tartott a szóvita ; még 78- 
nem tudták, hogy a barbárok hajóikkal körülfogták őket ; azt hitték, 
hogy azon a helyen állanak, a hol őket nappal kirendelve látták.
A hadvezérek viszálykodása közben jött át Aiginából az athéni 7!> 
Aristeides, Lysimachos fia, kit a nép cserépszavazat útján számkive
téssel sújtott; pedig abból, a mit jelleméről hallottam, azt a meg
győződést szereztem, hogy ő volt Athénnek legkiválóbb és leg
igazságosabb fia.56) Ez az ember a tanácsház elé állott és Themis- 
toklest kihivatta ; pedig nem volt barátja, sőt legelkeseredettebb 
ellensége. A jelen veszedelem nagysága miatt azonban fátyolt 
borítván e dologra, kihívatta, mert beszélni akart vele. Már előbb 
hallotta ugyanis, hogy a peloponnesosiak sürgősen akarnak hajóik
kal az Isthmoslioz evezni. Midőn Themistokles kijött, Aristeides 
így szólt hozzá : «Ha más alkalommal, úgy jelenleg is vetélked
nünk kell egymással, hogy melyikünk tesz a hazának nagyobb 
szolgálatot. Azt mondom neked, hogy mindegy, akár sokat,



m ΉΡΟΛΟΤΟΓ Η.

λέγε ív περί άποπλόου του ένθεδτεν ΙΙελοποννησίοισι. εγώ γάρ 
αύτόπτης tot λέγω γενόμενος δτι νδν ούδ’ ήν θελωσι Κορίνθιοί 
τε καί αότός Ευρυβιάδης οίοί τε έ'σονται έκπλώσαι- περιεχό- 
μεθα γάρ οπό των πολεμίων κύκλω, άλλ’ έσελθών σφι ταδτα 

80σήμηνον.» ό δ’ άμείβετο τοΐσιδε. «κάρτα τε χρηστά δια- 
κελεύεαι καί εύ ήγγειλας. τα γάρ εγώ έδεόμην γενέσθαι, αυτός 
αύτόπτης γενόμενος ήκεις. ϊσθι γάρ ές έμέο τα ποιεύμενα όπό Μή- 
δων ' έδεε γάρ, οτε ούκ έκόντες ήθελον ές μάχην κατίστασθαι οι 
Έλληνες, άέκοντας παραστήσασθαι. σύ δέ έπεί περ ήκεις χρηστά 
άπαγγέλλων, αυτός σφι άγγειλον. ήν γάρ εγώ αυτά λέγω, δόξω πλά- 
σας λέγε tv καί ού πείσω ως ου ποιεόντων των βαρβάρων ταδτα ·

' αλλά σφι σήμηνον αυτός παρελθών ως έχει. έπεάν δέ σημήνης, ήν 
μέν πείθωνται, ταδτα δή τα κάλλιστα, ήν δέ αύτοΐσι μή πιστά γένη- 
ται, όμ.οιον ήμΐν έσταΐ'ούγάρέτι διαδρήσονται, εί'περ περιεχόμεθα 

g l πανταχόθεν, ως συ λέγεις.» ταδτα έ'λεγε παρελθών ό Αριστείδης, 
φάμενος ές Αιγίνης τε ήκειν καί μόγις έκπλώσαι λαθών τους επορ- 
μέοντας · περιέχεσθαι γάρ π&ν τό στρατόπεδον τό Ελληνικόν υπό 
τών νεών των Ξέρςεω * παραρτέεσθαί τε συνεβούλευε ως άλεξησο- 
μένους. καί ό μέν ταδτα ειπας μετεστήκεε, τών δέ αύτις έγίνετο- 
λόγων άμφισβασίη " οί γάρ πλεδνες τών στρατηγών ούκ έπείθοντο 

gii τά έσαγγελθέντα. άπιστεόντων δέ τούτων ήκε τριήρης άνδρών ϊη -  
νίων αύτομολέουσα, της ήρχε άνήρ ΙΙαναίτιος ό Σωσιμένεος, ή περ 
δή έφερε τήν αληθείην πάσαν, διά δέ τούτο τό έ'ργον ένεγράφησαν 
Τήνιοι έν Δελφοΐσι ές τόν τρίποδα έν τοϊσι τόν βάρβαρον κατελοδσι. 
σύν δέ ών ταύτη τή νηί τή αύτομολησάάή ές Σαλαμίνα καί τή 
πρότερον έπ’ Άρτεμίσιον τή Λημνίη έςεπληροδτο τό ναυτικόν 
τοίσι Έ λλη σι ές τάς ογδώκοντα καί τριηκόσίας νέας * δύο γάρ 
δή νεών τότε κατέδεε ές τόν αριθμόν.

43 Τοίσι δέ Έλλησι ως πιστά δή τά λεγόμενα ήν τών Τηνίων 
[ρήματα], παρεσκευάζοντο ως ναυμαχήσοντες. ήώς τε διέφαινε 
καί οι σύλλογον τών έπιβατέων ποισάμενοι, προηγόρευε εΰ έχοντα 
μέν έκ πάντων Θεμιστοκλέης, τά δέ επεα ήν πάντα κρέσσω τοίσι 
ήσσοσι άντιτιθεμενα, δσα δή έν ανθρώπου φύσι καί καταστάσ»



akár keveset vitatkoztok a peloponnesosiaknak innen való eltávo
zásáról. Mert mint szemtanú állíthatom, hogy a korinthosiak és 
maga Eurybiades, még ha akarnának, sem hajózhatnának most el ; 
az ellenség ugyanis körös-körül bekerített bennünket. Menj be hát, 
és jelentsd meg nekik e hírt.» — «Tanácsod kitűnő, válaszolt80 
Themistokles, és jó hírt hoztál. Mert a minek bekövetkeztét kíván
tam, azt magad mint szemtanú jösz jelenteni. Tudd meg, hogy az 
én buzdításomra történt, a mit a médek tesznek. Minthogy 
ugyanis szabad akaratból nem akartak a görögök harczba bocsát
kozni, szükség volt, hogy akaratuk ellenére rászorítsam őket. 
Minthogy pedig jó hírrel jöttél, add nekik ezt tudtukra magad ; 
mert ha én mondom meg, azt hiszik majd, hogy hazudom, s nem 
győzöm meg őket, hogy így intézkednek a barbárok. Jer be hát, s 
jelentsd meg nekik magad, hogy milyen a helyzetük. Ha azután 
meggyőzöd őket, nagyon jó lesz ; ha pedig nem hiszik el, ránk 
nézve mindegy. Mert ha, mint mondod, csakugyan minden oldal
ról körül vagyunk véve, nem fognak többé megszökni.» E rresi 
Aristeides belépett ; elmondta, hogy Aiginából jő, s hogy alig ju t
hatott észrevétlenül az előre nyomuló ellenségen keresztül ; mert 
az egész görög tábort bekerítették Xerxesnek hajói. Tanácsolta 
tehát, hogy készüljenek a védelemre. Szavai után eltávozott, a 
vezérek között pedig újra veszekedés támadt, mert a többség nem 
adott hitelt a hírnek. Kételkedésük közepette érkezett meg egy 82 
szökevény tenosi háromsoros hajó, melynek Panaitios, Sosimenes 
fia, volt a kapitánya, s ez elmondta a teljes valót. Ezen tette 
miatt vésték be Delphoiban a tripusra a tenosiak nevét is azok közé, 
kik a barbárokon győzelmet arattak.67) Ezzel a Salamishoz szökött 
hajóval meg az előbb Artemisionnál átjött lemnosival a görögök 
tábora háromszáznyolczvan hajóra szaporodott; mert két hajó 
hiányzott még ekkor e számból.

A görögök most már nem kételkedtek abban, a mit a teno- 83 
eiak beszéltek, és előkészületeket tettek a tengeri csatára. Hajnal 
hasadtakor összegyűjtötték a hajók legénységét, és Themistokles 
mindenekelőtt egy kiváló beszédet mondott, melyben szembe 
állította a nemes tulajdonságokat a hitványakkal, s arra buzdította 
honfitársait, hogy a mennyire az ember természete és helyzete meg

lő
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εγγίνεται * παραινέσας δέ τούτων τα κρέσσω αίρέεσθαι καί 
καταπλέξας την ρήσιν, έσβαίνειν εκέλεοε ές τάς νέας, καί 
οοτοι μέν δή έσέβαινον, καί ήκε ή άπ’ Αίγίνης τριήρης, ή 

84 κατά τούς Αίακίδας άπεδήμησε. ένθαύτα άνήγον τάς νέας 
άπατας 'Έλληνες, άναγομένοισι δέ σφι αύτίκα έπεκέατο οι 
βάρβαροι, οί μέν δή άλλοι "Έλληνες επί πρύμνην άνεκροόοντο 
καί ώκελλον τάς νέας, Άμεινίης δέ ΓΙαλληνεύς άνήρ Α θη 
ναίος έξαναχθεις νηί εμβάλλει· συμπΧακείσης δέ τής νεός καί 
οο δοναμένων άπαλλαγήναι, ούτω δή οί άλλοι Αμεινίή βοη- 
θέοντες συνέμισγον. Αθηναίοι μέν ουτω λέγουσι τής ναυμα- 
χίης γενέσθαι τήν αρχήν, Αίγινήται δέ τήν κατά τούς Αίακί
δας άποδημήσασαν ές Αίγιναν, ταύτην είναι τήν άρςασαν. 
λέγεται δέ καί τάδε, ώς φάσμα σφι γοναικός εφάνη, φανεΐ- 
σαν δέ διακελεόσασθαι ώστε καί απαν άκοδσαι το τών Ελλή
νων στρατόπεδον, όνειδίσασαν πρότερον τάδε, «ώ δαιμόνιοι, 
μέχρι κόσοο ετι πρύμνην άνακρούεσθε ;»

85 Κατά μέν δή Αθηναίους έτετάχατο Φοίνικες (οοτοι 
γάρ είχον το προς Έλεοσΐνός τε καί έσπέρης κέρας), κατά 
δέ Λακεδαιμονίους νΙωνες· οοτοι δ’ είχον το προς τήν ήώ 
τε καί τον Πειραιέα. έθελοκάκεον μέντοι αυτών κατά τάς 
Θεμιστοκλέος έντολάς ολίγοι, οί δέ πλεύνες οδ. Ιχω μέν 
νον σοχνών οονόματα τριηράρχων καταλέςαι τών νέας Έλλη- 
νίδας έλόντων, χρήσομαι δέ αύτοίσι οοδέν πλήν Θεομή- 
στορος τε τού Ανδροδάμαντος καί Φυλάκου τού Ίστιαίου, 
Σαμίων άμφοτέρων. τούδε δέ είνεκα μέμνημαι τούτων μούνων, 
οτι Θεομήστωρ μέν διά τούτο το έργον Σάμου έτυράννευσε 
καταστησάντων τών Περσέων, Φύλακος δέ ευεργέτης βασιλέος 
άνεγράφη καί χώρή έδωρήθη πολλή, οί δ' εύεργέται βασι- 

8(ϊλέος έροσάγγαι καλέονται περσιστί. περί μέν νυν τούτους 
ουτω είχε· το δέ πλήθος τών νεών έν τή Σαλαμΐνι έκεραΐζετο, 
αί μέν υπ’ Αθηναίων διαφθειρόμεναι αί δέ υπ’ Αίγινητέων. 
άτε γάρ τών μέν Ελλήνων συν κοσμώ ναυμαχεόντων κατά 
τάςιν, τών δέ βαρβάρων ούτε τεταγμένων έτι ούτε συν νόω 
ποιεόντων ουδέν, εμελλε τοιούτό σφι συνοίσεσθαι οίόν περ 
άπέβη. καίτοι ήσάν γε καί έγένοντο ταύτην τήν ήμέρην μακρώ 
άμείνονες αυτοί έωυτών ή προς Ευβοίή, πας τις προθυμεόμενος



engedi, válaszszák a nemes utat. Beszéde befejezésekor felszólította 
őket, hogy szálljanak be a hajókba. A legénység tehát a hajókra 
vonult, s ekkor jött meg Aiginából a háromsoros hajó, mely az Aiaki- 
dákért vitorlázott vaia el.5R) Erre az egész görög hajóhad megindult, 84 
s alig hagyta el a partot, rögtön megtámadták a barbárok. A többi 
görögök már vissza akartak evezni és a hajókat a part felé vonni, 
midőn a Pallene községhez tartozó Ameinias, egy athéni polgár, 
kitört a sorból, s egy hajót megtámadott.59) Minthogy a két hajó 
összebonyolódott és nem válhatott el egymástól, a többiek is oda
rohantak Ameinias segítségére. így kezdődött az athéniek állítása 
szerint a tengeri csata ; viszont az aiginaiak szerint az Aiakidák- 
ért Aiginába vitorlázott hajó volt a kezdeményező. Azt is beszéli 
a hagyomány, hogy egy asszonyi alak jelent meg, és fennhangon, 
hogy az egész görög tábor meghallotta, ösztönözte őket a csatára, 
először is így szidalmazván őket: «Oh szerencsétlenek ! Meddig 
fogtok még visszafelé evezni ?»

Az athéniekkel szemben a phoinikiaiak állottak hajóikkal 85 
(mert ők foglalták el az Eleusisra néző nyugati szárnyat), a lake- 
daimoniakkal szemben az iónok, kik a keleti oldalon a Peiraieus 
felé eső szárnyat alkották. Az iónok közül csak kevesen viselked
tek gyáván Themistokles felszólítása értelmében, a többség vité
zül harczolt a csatában ; s felsorolhatnám itt sok kapitánynak a 
nevét, kik görög hajókat elfogtak ; de nem használom fel adatai
mat, csak Theomestort említem meg, Androdamas fiát, meg Phyla- 
kost, Histiaios fiát, kik mindketten samosiak valának. E kettőt 
pedig csak azért jegyzem föl, mert Theomestort ezen szolgálatáért 
tették a perzsák Samos kényurává; Phylakos pedig a király jótevői 
közé Boroztatott, és sok földet kapott ajándékba. A király jótevőit 
perzsául orosangáknak hívják.00) Ezekre vonatkozólag tehát így áll 
a dolog. Azonban a perzsa hajóknak nagy része elpusztúlt a salamisi 86 
csatában ; részben az athéniek tették tönkre, részben az aiginaiak. 
Minthogy ugyanis a görögök szabályosan és rendben harczoltak, a 
barbárok küzdelmében pedig sem rend, sem tervszerűség nem 
mutatkozott : szükségkép olyannak kellett rájuk nézve az ered
ménynek lenni, a milyen volt. Pedig ezen a napon sokkal vitézeb. 
bül viselték magukat, mint Euboiánál. Xerxestől való félelmük-
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καί δειμαίνων Ξέρξην, έδόκεέ τε έκαστος έωυτόν θεήσασθαι 
βασιλέα.

87 Κατά μέν δή τούς άλλους ουκ εχω [μετείετέρους] είπείν 
άτρεκέως ώς έκαστοι τών βαρβάρων ή τών Ελλήνων ήγωνί- 
ζοντο · κατά δέ Άρτεμισίην τάδε έγένετο, απ' ών ευδοκίμησε 
μάλλον ετι παρά βασιλέι. επειδή γάρ ές θόρυβον πολλον άπί- 
κετο τα βασιλέος πρήγματα, έν τούτφ τψ καιρφ ή νηύς ή Άρτε
μισίης έδιώκετο υπό νέος Αττικής * καί ή ουκ εχουσα διαφυγεϊν, 
έμπροσθε γάρ αυτής ήσαν αλλαι νέες φίλιαι, ή δέ αυτής προς 
τών πολεμίων μάλιστα έτόγχανε έούσα, έδοςέ οί τάδε ποιήσαι, 
το καί συνήνεικε ποιησάση * διωκομένη γάρ υπό τής Αττικής 
φέρουσα ένέβαλε νηί φιλί η άνδρών τε Καλυνδέων καί αυτού επι
πλέοντος τού Καλυνδέων βασιλέος Δαμασιθύμου. εί μεν καί τι 
νείκος προς αυτόν έγεγόνεε ετι περί Ελλήσποντον έόντων, ου 
μέντοι εχω γε είπείν ούτε εί έκ προνοίης αυτά έποίησε, ούτε εί 
συνεκύρησε ή τών Καλυνδέων κατά τύχην παραπεσούσα νηύς. 
ώς δέ ενέβαλέ τε καί κατέδυσε, εύτυχίη χρησαμένη διπλά εωυτήν 
αγαθά έργάσατο. δ τε γάρ τής Αττικής νέος τριήραρχος ώς 
είδέ μιν έμβάλλουσαν νηί άνδρών βαρβάρων, νομίσας τήν νέα 
τήν Άρτεμισίης ή Έλληνίδα είναι ή αυτομολέειν εκ τών βαρ
βάρων καί αυτοϊσι άμύνειν, άποστρέψας προς αλλας έτρα-

88 πέτο, τούτο μέν τοιούτο αυτή συνήνεικε γενέσθαι διαφυγεϊν τε 
καί μη άπολέσθαι, τούτο δέ συνέβη ώστε κακόν εργασαμένην 
άπό τούτων αυτήν μάλιστα εύδοκιμήσαι παρά Ξέρςη. λέγεται 
γάρ βασιλέα θηεύμενον μαθεϊν τήν νέα έμβαλούσαν, καί δή 
τινα είπείν τών παρεόντων «δέσποτα, όράς Άρτεμισίην ώς εύ 
άγωνίζεται καί νέα τών πολεμίων κατέδυσε;» καί τον έπεί- 
ρεσθαι εί άληθέιος έστί Άρτεμισίης το εργον, καί τούς φάναι, 
σαφέως το επίσημον τής νέος έπισταμένους · τήν δέ διαφθα- 
ρεΐσαν ήπιστέατο είναι πολεμίην · τά τε γάρ άλλα, ώς εΐρηται, 
αυτή συνήνεικε ές ευτυχίην γενόμενα, καί το τών έκ τής Καλυν- 
δικής νέος μηδένα άποσωθέντα κατήγορον γενέσθαι. Ξέρξην δέ 
είπείν λέγεται προς τα φραζόμενα «οί μέν άνδρες γεγόνασί



ben mindnyájan buzgók valának ; mert mindegyik azt hitte, hogy 
őt nézi a király.

Hogy mikép harczoltak az egyes különböző népek a barbárok 87 
vagy a görögök részén, azt nem beszélhetem el határozott biztos
sággal ; Artemisia azonban annyira kitüntette magát, hogy ezután 
még nagyobb tiszteletben állott a király előtt. Midőn ugyanis a 
király hajóhadában nagy zűrzavar támadt, ugyanakkor Artemisia 
hajóját egy athéni hajó vette üldözőbe ; ő azonban nem tudván 
menekülni, minthogy előtte más szövetséges hajók állottak, s ő 
esett legközelebb az ellenséghez : olyanra határozta el magát, 
a mit sikerült is véghezvinnie. Az athéniektől üldözve ugyanis a 
kalyndaiaknak egyik szövetséges hajóját támadta meg, melyen 
maga a kalyndaiak királya, Damasithymos is ott volt. Vájjon már 
akkor volt-e valami viszálykodás közöttük, mikor még a Hellespon- 
tosnál valának, nem tudom megmondani, sem azt, vájjon előre föltett 
szándékból cselekedett-e így, avagy puszta véletlenségből csapott-e 
össze a kalyndaiak hajójával. A mint pedig megtámadta és elmerí
tette, szerencséjéből kettős hasznot húzott. Mert az attikai hajó 
kapitánya látván, hogy Artemisia barbár emberek hajóját tá
madja meg : azt hitte, hogy vagy görög a hajója, vagy pedig a 
barbároktól elpártolva, a görögök részén harczol ; ő tehát üldözésé
vel fölhagyott, s más hajók ellen fordúlt.61) Ilyetén módon sike- gg 
rült neki első sorban, hogy megmenekült és nem veszett oda 
a csatában, másod sorban pedig avval, hogy övéit bajba dön
tötte, még nagyobb lett a tisztelete Xerxes előtt. Mondják 
ugyanis, hogy a csatát szemlélő király észrevette a támadó ha
jót, s ekkor kíséretének egyik tagja így szólt: «Látod-e, Uram, 
mily bátran küzd ott Artemisia, s hogy az ellenség hajóját elmerí
tette?» A király pedig megkérdezte, hogy igazán Artemisia műve-e 
az ; mire a kiséret abban a hiszemben, hogy ellenséges hajó pusz
tult el, azt felelte, hogy bizonyára, mert ismeri a hajónak jelvé
nyét. Minden körülmény hozzájárult a hagyomány szerint szeren
cséjéhez, leginkább pedig az, hogy a kalyndai hajó legénységéből 
senki sem menekült meg, hogy vádlója lehessen. Xerxes pedig, 
mint mondják, azt jegyezte meg feleletükre: «Embereim asszo-
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μοι γυναίκες, αί δε γυναίκες άνδρες.» ταΰτα μέν Ξέρξην φασί 
είπεΐν.

80 Έν δε τφ πόνφ τούτφ από μεν εθανε ό στρατηγός Αρια- 
βίγνης ό Δαρείου, Ξέρξεω έών άδελφεός, από δέ άλλο-, πολλοί τε 
καί ονομαστοί Περσέων καί Μήδων καί τών άλλων συμμάχων, 
ολίγοι δέ τινες καί Ελλήνων ’ ατε γάρ νέειν έπιστάμενοι, τοΐσι 
αί νέες διεφθείροντο, καί μή έν χειρών νόμφ άπολλύμενοι, ές 
την Σαλαμίνα διένεον. τών δέ βαρβάρων οί πολλοί έν τή θα 
λάσση διεφθάρησαν, νέειν ουκ έπιστάμενοι. έπεί δέ αί πρώται 
ές φυγήν έτράποντο, ένθαΰτα αί πλείσται διεφθείροντο * οί γάρ 
δπισθε τεταγμένοι, ές το πρόσθε τήσι νηυσί παριέναι πειρώ- 
μενοι ώς αποδεχόμενοι τι καί αυτοί εργον βασιλέι, τήσι σφε- 
τέρησι νηυσί φευγούσησι περιέπιπτον.

90 Έγένετο δέ καί τόδε έν τφ θορυβώ τούτφ. τών τινες 
Φοινίκων, τών αί νέες διεφθάρατο, έλθόντες παρά βασιλέα 
διέβαλλον τούς ΧΙωνας, ώς δι5 εκείνους άπολοίατο αί νέες, ώς 
προδόντων. συνήνεικε ών ουτω ώστε 'Ιώνων τε τούς στρατηγούς 
μή άπολέσθαι Φοινίκων τε τούς διαβάλλοντας λαβεϊν τοιόνδε 
μισθόν, ετι τούτων ταΰτα λεγόντων ένέβαλε νηί Αττική Σαμο- 
θρηικίη νηΰ:. ή τε δή Αττική κατεδύετο καί έπιφερομένη 
Αίγιναίη νηύς κατέδυσε τών Σαμοθρηίκων τήν νέα. άτε δή 
έόντες άκοντισταί οί Σαμοθρήικες τούς έπιβάτας από τής κατα- 
δυσάσης νέος βάλλοντες άπήραξαν καί έπέβησάν τε καί εσχον 
αυτήν, ταΰτα γενόμενα τούς ν1ωνας έρρύσατο ^ ώς γάρ ειδέ 
σφεας Ξέρξης εργον μέγα εργασαμένους, έτράπετο προς τούς 
Φοίνικας οία όπερλυπεόμενός τε καί πάντας αίτιώμενος, καί 
σφεων έκέλευσε τάς κεφαλάς άποταμεΐν, Τνα μή αυτοί κακοί 
γενόμενοι τούς άμείνονας διαβάλλωσι. δκως γάρ τινα ϊδοι 
Ξέρξης τών εωυτοΰ εργον τι άποδεικνύμενον έν τή ναυμαχίη, 
κατήμενος υπό τφ δρεϊ τφ άντίον Σαλαμίνος το καλέεται Αίγά- 
λεως, άνεπυνθάνετο τον ποιήσαντα, καί οί γραμματισταί άνέγρα- 
φον πατρόθεν τον τριήραρχον καί τήν πόλιν. προς δέ τι καί 
προσεβάλετο φίλος έών Αριαράμνης άνήρ Πέρσης παρεών 
τούτου τού Φοινικηίου πάθεος. οί μέν δή προς τούς Φοίνικας 
έτράποντο.

91 Τών δέ βαρβάρων ές φυγήν τραπομένων καί έκπλεόν- 
των προς το Φάληρον, Αίγινήται ύποστάπτες έν τφ πορθμφ



nyokká lettek, az asszonyok meg férfiakká.» így nyilatkozott volna 
Xerxes a hagyomány szerint.

Ebben a küzdelemben veszett el Ariabignes, a hajóhad egyik ̂ 9 
vezére, ki Dareiosnek fia és Xerxesnek testvére volt ; vele együtt 
esett el a perzsáknak, médeknek és a többi szövetségeseknek sok 
más, nevezetes vezére.82) A görögök közül azonban kevesen hullot
tak el ; mert azok, kiknek hajói elpusztultak ugyan, de életüket nem 
oltotta ki emberkéz csapása, úszva Salamis partjaihoz vergődtek.
A barbárok közül sokan a tengerbe fúltak, mivel nem tudtak 
úszni ; s mikor az első hajók megfutamodtak, a legtöbb víz alá 
merült ; mert a hátsó sorban fölállított hajók előre igyekeztek, 
hogy ők is hajtsanak végre valami tettet a király előtt, s így 
menekülő társaikkal összeütődtek.

Szintúgy ebben a zűrzavarban történt a következő eset. Némo- 9» 
lyek a phoinikiaiak közül, kiknek hajói elpusztultak, a király elé já
rultak s bevádolták az iónokat, hogy árulók voltak, s miattuk vesztek 
el hajóik. Azonban úgy esett, hogy nem az iónok vezérei bűnhődtek 
életükkel, hanem a vádló phoinikiaiak szenvedtek ilyen büntetést. 
Mialatt ugyanis ezek még beszélének, egy samothrakéi hajó egy 
attikaira csapott és elsülyesztette ; viszont egy előre rohanó aiginai 
hajó elsülyesztette a samothrakéiek hajóját. Már most a samothra- 
kéiek mint jó dárdavetők a sülyesztő hajónak legénységét dobá
saikkal leterítették, és hajójukra ugorván, hatalmukba kerítet
ték. Ez az esemény mentette meg az iónokat ; mert a mint Xerxes 
látta, hogy mily nagy tettet visznek véghez, nagy mérgesen a phoini
kiaiak ellen fordult, s valamennyiüket vádolva elrendelte, hogy 
vágják le fejőket, nehogy a maguk hitványságában jelesebb em
berek ellen vádakat szórjanak. Xerxes a tengeri csata alatt Salamis 
átellenében, az Aigaleos nevű hegynek az aljában ült, s valahány
szor látta, hogy valamelyik kapitánya érdemesebb tettet vitt vég
hez, kérdezősködött utána, s írnokai följegyezték családjának és 
szülőhelyének nevét. Előmozdította a phoinikiaiak büntetését az is, 
hogy ott volt a perzsa Ariaramnes, az iónok barátja. A büntetés 
végrehajtói tehát a phoinikiaiak ellen fordultak.

Midőn a barbárok futásnak eredtek és Phaleron felé irányi- 91 
tották hajóikat, az aiginaiak a tengerszorosban lesbe állva, emlé-
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έργα άπεδέ|αντο λόγου αξία, οι μέν γάρ Αθηναίοι έν τφ θο
ρυβώ έκεράιζον τάς τε άντισταμένας καί ;άς φευγούσας τών 
νεών, οί δέ Αίγινήται τάς έκπλεούσας * όκως δέ τινες τους 
'Αθηναίους διαφύγοιεν, φερόμενοι έσέπιπτον ές τους Αίγινήτας.

υ^ένθαΰτα συνεκύρεον νέες η τε Θεμιστοκλέος διώκουσα νέα καί 
ή Πολυκρίτου του Κριού άνδρός Αίγινήτεω νηί έμβαλοδσα Σι- 
δωνίη, ή περ είλε τήν πρ ο φυλά ασο υσαν επί Σκιάθφ την Αίγι- 
ναίην, έπ’ ής έπλεε Πυθέης ό Ίσχενόου, τον οι Πέρσαι κατα- 
κοπέντα αρετής εΐνεκα είχον έν τη νηί έκπαγλεόμενοι · τον δή 
περιάγουσα αμα τοΐσι Πέρσησι ήλω νηΰς ή Σιδωνίη, ώστε 
Πυθέην ουτω σωθήναι ές Αίγιναν, ώς δέ έσεΐδε τήν νέα τήν 
Αττικήν ό Πολόκριτος, έγνω το σημήιον ίδών τής στρατηγίδος, 
καί βώσας τον Θεμιστοκλέα έπεκερτόμησε ές τών Αίγινητέων 
τον μηδισμόν όνειδίζω^ ταϋτα μέν νυν νηί έμβαλών ό ΙΙολύκρι- 
τος άπέρριψε ές Θεμιστοκλέα · οι δέ βάρβαροι τών αί νέες 
περιεγένοντο, φεύγοντες άπίκοντο ές Φάληρον υπό τον πεζόν 
στρατόν.

93 (Εν δέ τή ναυμαχίη ταύτη ήκουσαν Ελλήνων άριστα Αίγι- 
νήται, έπί δέ Αθηναίοι, άνδρών δέ Πολύκριτός τε ό Αίγινήτης 
καί Αθηναίοι Ευμένης τε ό Αναγυράσιος καί Αμεινίης ΓΙαλ- 
ληνεύς, ος καί Αρτεμισίην έπεδίωξε. εί μέν νυν έμαθε οτι έν 
ταύτη πλέοι Αρτεμισίη, ούκ αν έπαύσατο πρότερον ή είλέ μιν 
ή καί αυτός ήλω) τοΐσι γάρ Αθηναίων τριηράρχοισι παρεκε- 
κέλευστο'Α προς δέ καί άεθλον έκειτο μύριαι δραχμαί, δς αν 
μιν ζωήίΓ Ιλη * δεινόν γάρ τι έποιεΰντο γυναίκα έπί τάς Αθή
νας στρατεύεσθαι. αυτή μέν δή, ώς πρότερον είρηται, διέφυγε * 
ήσαν δέ καί οί άλλοι, τών αί νέες περιεγεγόνεσαν, έν τφ 
Φαλήρω.

1)4 ^Αδείμαντον δέ τόν Κορίνθιον στρατηγόν λέγουσι Α θη
ναίοι αυτίκα κατ’ άρχάς, ώς συνέμισγον αί νέες, έκπλαγέντα. 
τε καί ύπερδείσαντα, τα ιστία άειράμενον οίχεσθαι φεόγοντα, 
ίδόντας δέ τους Κορινθίους τήν στρατηγίδα φεόγουσαν ώσαύ- 
τως οίχεσθαι. ώς δέ άρα φεύγοντας γίνεσθαι τής Σαλαμινίης



kezetes tetteket vittek véghez. Míg ugyanis az athéniek a zűr
zavarban az ellenálló és menekülő hajókat tették tönkre, addig az 
aiginaiak az elvitorlázni szándékozókat sülyesztették el. Valahány
szor egyik-másik hajó az athéniek elől elmenekült, menten az aigi
naiak keze ügyébe esett. Történt ekkor, hogy Themistoklesnek 92 
ellenséget üldöző hajója összetalálkozott az aiginai Polykritosnak, 
Krios fiának hajójával, a mint ez ép azt a sidoni hajót támadta 
meg, mely a Skiathosnál őrködő aiginai hajót elfogta volt. Ezen 
a hajón küzdött vaia Pytheas, Ischenoos fia, kit a perzsák össze
szabdalván, vitézsége miatt nagy tiszteletben részesítették és 
hajójukon tartották. Ezt a sidoni hajót tehát, a melynek fedélze
tén Pytheas is ott vaia, Polykritos a perzsákkal együtt elfogta, úgy 
hogy Pytheas szabadon visszatért Aiginába. A mint Polykritos az 
attikai hajót észrevette, felismerte a fővezéri hajónak jelvényét, s 
gúnyosan rákiáltva Themistoklesre, szemrehányó kérdést intézett 
hozzá, vájjon csakugyan méd érzelmüek-e az aiginaiak. A sidoni 
hajónak elfogása közben Polykritos ezt lobbantotta szemére The
mistoklesnek.03) A barbárok pedig, kiknek hajói megmaradtak, futva 
érkeztek Phaleronba a szárazföldi sereg oltalma alá.

Ezen tengeri csatában az aiginaiak aratták a legnagyobb di- 9® 
csőséget, utánuk pedig az athéniek. Az egyes férfiak között kitűn
tek : az aiginai Polykritos meg két athéni : u. m. az anagyrusi Eu
menes meg a pallenei Ameinias, a ki Artemisiát üldözte vaia.04) 
Bezzeg ha észrevette volna, hogy abban a hajóban Artemisia evez, 
nem nyugodott volna előbb, mig el nem fogja a királynőt, vagy 
pedig őt magát el nem fogják. Mert az athéniek kapitányainak ki 
volt adva parancsban, azonkívül tízezer drachma vaia kitűzve ju 
talmul annak, ki Artemisiát élve kézrekeríti ; oly annyira zokon 
vették, hogy asszony is harczol Athén ellen. Ámde ő, mint föntebb 
elbeszéltem, megmenekült ; s a többiek is, kiknek hajói megmarad
tak, Phaleronba jöttek.

Az athéniek beszélik, hogy Adeimantos, a korinthosi vezér, 94. 
mindjárt kezdetben, mikor a hajók összecsaptak, megijedt, s 
nagy félelmében kifeszítvén vitorláit, elmenekült ; mikor pedig a 
korinthosiak látták, hogy vezérük futásnak ered, szintén eltávoz
tak. A mint igy menekülve Salamisnak azon partvidéke tájához
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ν.ατά ίοον Αθηναίης Σκιράδος, περιπίπτειν σφι κ ίλη τα r>3 Εη 
ποηπη, τον οδτε πέμψαντα φανήναι ουδένα, ούτε τι τών από 
τής στρατιής είδόσι προσφέρεσθαι τοίσι Κορινθίοισι * τήδε δε 
συμβάλλονται είναι θειον το πρήγμα. (ως γάρ άγχοΰ γενέσθαι 
τών νεών, τούς από του κέλητος λέγειν τάδε. «Αδείμαντε, σύ 
μέν άποστρέφας τάς νέας ές φυγήν ώρμησαι καταπροδούς τούς 
"Ελληνας· οί δέ καί δή νικώσι όσον αυτοί ήρώντο έπικρατήσαι 
τών εχθρών.» ταύτά λεγόντων άπιστεειν γάρ τον Άδείμαντον, 
αύτις τάδε λεγειν, ώς αυτοί οίοί τε είεν αγόμενοι όμηροι 
άποθνήσκειν, ήν μή νικώντες φαίνωνται οί "Ελληνες, ουτιο δή 
άποστρέψαντα τήν νέα αότόν τε καί τούς άλλους έπ’ έξεργα- 
σμένοισι έλθεϊν ές το στρατόπεδον. τούτους μεν τοιαύτη φάτις 
έχει υπό Αθηναίων, ού μέντοι αυτοί γε Κορίνθιοι όμολογέουσι, 
άλλ’ έν πρώτοισι σφέας αυτούς τής ναυμαχίης νομίζουσι γενε- 
σθαι · μαρτυρέει δε σφι καί ή άλλη 'Ελλάς.

ί)5 Αριστείδης δε ό Λυσιμάχου άνήρ 'Αθηναίος, του καί 
όλίγω τι πρότερον τούτων έπεμνήσθην ώς άνδρός άρίστου, 
ουτος έν τώ θορύβφ τούτω τώ περί Σαλαμίνα γενομένφ τάδε 
έποίεε. παραλαβών πολλούς τών όπλιτέων οι παρατετάχατο παρά 
τήν ακτήν τής Σαλαμινίης χώρης, γένος έόντες Αθηναίοι, ές 
τήν Ψυττάλειαν νήσον άπέβησε άγων, ,οΐ τούς Πέρσας τούς έν 
τή νησΐδι ταύτη κατεφόνευσαν πάντας^

i)(> 'Ως δε ή ναυμαχίη διελέλυτο, κατειρύσαντες ές τήν Σαλα
μίνα οί "Ελληνες τών ναυηγίων όσα ταύτη έτύγχανε ετι έόντα, 
έτοιμοι ήσαν ές άλλην ναυμαχίην, έλπίζοντες τήσι περιεούσησι 
νηυσί ετι χρήσεσθαι βασιλέα, τών δε ναυηγίων πολλά υπολα- 
βών άνεμος ζέφυρος έφερε τής Αττικής έπί τήν ηιόνα τήν 
καλεομένην Κωλιάδα ’ ώστε άποπλησθήναι τον χρησμόν τόν τε 
άλλον πάντα τον περί τής ναυμαχίης ταύτης είρημένον Βάκιδι 
καί Μουσαίφ, καί δή καί κατά τα ναυήγια τά ταύτη έξενει- 
χθέντα το είρημένον πολλοΐσι έτεαι πρότερον τούτων έν χρησμφ 
Λυσιστράτφ Άθηναίφ άνδρί χρησμολόγφ, το έλελήθεε πάντας 
τούς "Ελληνας,

Κωλιάοες δε γυναίκες εοετμοΐσι ορύξουσ:.

τούτο δέ έμελλε άπελάσαντος βασιλέος έσεσθαι.
ί)7 ^Ξέρξης δέ ώς έμαθε το γεγονός πάθος, δείσας μή τις τών 

Ίώνων ύποθήται τοίσι "Ελλησι ή αυτοί νοήσωσι πλέειν ές τον
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értek, Lol Athene Skiras“5) szentélye áll : isteni végzet szerint egy 
gyorshajóval találkoztak. Nem derült ki soha, hogy ki volt a kül
dője, s azt sem tudták, mikép foly a csata, mikor hozzájuk 
közeledett. A gyorshajó isteni jellegét onnan következtették, hogy 
mikor közel jutott hajóikhoz, a következő szózat hangzott belőle : 
«Adeimantos ! Míg te a görögök árulójaként visszavonod hajóidat 
és futva elmenekülsz, addig ők maguk fényes diadalt aratnak ellen
ségeiken, a mint imáikban óhajtották.» Adeimantos nem hitte el 
az emberek szavait, mire ők kijelentették, hogy nem bánják, hur- 
czolja őket túszok gyanánt halálra, ha nem a görögöket találja győz
teseknek. így azután hajóival együtt visszafordult, de már csak a 
csata végére jutott a táborba. Ez a hagyomány él róluk az athéniek 
között ; de maguk a korinthosiak tagadják hitelességét ; ellenkező
i g  azt mondják, hogy kiváló vitézséggel vettek részt a tengeri 
csatában, s Görögország egyéb lakossága mellettük tanúskodik.““)

Az athéni Aristeides, Lysimachos fia, kiről nem rég mint 95 
igen derék emberről emlékeztem meg, a Salamis körül uralkodó 
zűrzavarban következőkép cselekedett : magához vett egy csapat 
nehéz fegyverzetű athéni katonát, kik Salamis partja mentén vol
tak kirendelve, és Psyttaleia szigetére vezette át. Ezek a kis szi
geten levő perzsákat egy szálig lekonczoltákj

A mint a tengeri csatának vége volt, a görögök Salamislioz 9f> 
vonták mindazon hajóroncsokat, melyeket ott találtak, és új csa
tára készültek. Azt hitték, hogy a király fel fogja használni meg
maradt hajóit. Sok hajótöredéket a nyugati szél Attikának Koliag 
nevű partvidékén dobott ki; úgy hogy nem csupán Bakisnak és 
Musaiosnak jóslatai teljesedtek, melyeket ezen tengeri csatára 
vonatkozólag adtak, hanem az a jóslat is, melyet Lysistratos, egy 
athéni jós, több évvel ezelőtt az e helyen kivetett hajótöredékekre 
vonatkozólag mondott, s melyet az összes görögök elfelejtettek.
A jóslat így szólt :

Kolias asszonyi majd evezőkkel főzik az árpát.

A király eltávozása után ennek is be kellett teljesednie.67)
Midőn Xerxes a csapás nagyságáról értesült, megijedt, hogy 97 

valamely ión ember azt fogja tanácsolni a görögöknek, vagy ők ma-
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Ελλήσποντον λύσοντες τάς γεφύρας, καί άπολαμφθείς εν τή 
Ευρώπη κινδυνεύση άπολεσθαι, δρησμόν έβούλευε. θέλων δέ μή 
έπίδηλος είναι μήτε τοίσι ’’ Ελλη σι μήτε τοίσι έωυτου, ές τήν 
Σαλαμίνα χώμα έπειράτο διαχοδν, γαύλους τε Φοινικηίους 
σονέδεε, ίνα αντί τε σχεδίης εωσι καί τείχεος, άρτέετό τε ές 
πόλεμον ώς ναυμαχίην άλλην ποιησόμενος. όρέοντες δέ μιν 
πάντες οί άλλοι ταδτα πρήσσοντα ευ ήπιστέατο ώς έκ παντός 
νόου παρεσκεύασται μενών πολεμήσειν Μαρδόνιον δ’ οδδέν 
τούτων έλάνθανε ώς μάλιστα έμπειρον έόντα τής εκείνο» 
διανοίης^

98 Ταδτά τε αμα Ξέρςης έποίεε καί έπεμπε ές Πέρσας 
άγγελέοντα τήν παρεοδσάν σφι συμφορήν. τούτων δέ τών αγγέ
λων έστί ούδέν δ τι θάσσον παραγίνεται θνητόν έόν · οδτω 
τοίσι ΙΙέρσησι έξεύρηται τούτο, λέγοοσι γάρ ώς όσέων αν ήμε- 
ρέων ή ή πάσα οδός, τοσούτοι ίπποι τε καί ανδρες διεστάσι, 
κατά ήμερησίην οδόν έκάστην ίππος τε καί άνήρ τεταγμένος * 
τούς ούτε νιφετός, ούκ όμβρος, ού καύμα, ο» νυξ έργει μή ού 
κατανύσαι τον προκείμενον αδτφ δρόμον τήν ταχίστην. ό μέν 
δή πρώτος δραμών παραδιδοΐ τα εντεταλμένα τφ δευτέρφ, ό δέ 
δεύτερος τφ τρίτο) · το δέ ένθεδτεν ήδη κατ’ άλλον καί άλλον 
διεςέρχεται παραδιδόμενα, κατά περ Έλλη σι ή λαμπαδηφορίη 
τήν τφ Ήφαίστψ έπιτελέοοσι. τοδτο το δράμημα τών ίππων

99 καλέοοσι ΓΙέρσαι άγγαρήιον. ή μέν δή πρώτη ές Σοδσα άγγελίη 
άπικομένη, ώς έχοι Αθήνας Ξέρξης, έτερψε οδτω δή τι ΙΊερ- 
σέων τούς υπολειφθέντας ώς τάς τε οδούς μυρσίνη πάσας 
έστόρεσαν καί έθυμίων θυμιήματα καί αύτοί ήσαν έν θυσίησι 
τε παί εύπαθείησι · ή δέ δευτέρη σφι άγγελίη επεςελθουσα 
σονέχεε οδτω ώστε τούς κιθώνας κατερρήςαντο πάντες, βοή 
τε καί οίμωγή έχρέωντο άπλέτω, Μαρδόνιον έν αίτίη τιθέντες ' 
ουκ οδτω δέ περί τών νεών άχθόμενοι ταδτα οί Πέρσαι έποίευν 
ώς περί αύτφ Ξέρξη δειμαίνοντες.

100 Καί περί Πέρσας μέν ήν ταδτα τον πάντα μεταςύ χρόνον 
νενόμενον, μέχρι ου Ξέρςης αυτός σφεας άπικόμενος έπαυσεϊ 

Οίαρδόνιος δέ όρεων μέν Ξέρςην συμφορήν μεγάλην έκ τής ναυ- 
μαχίης ποιεύμενον, όποπτεύων δέ αυτόν δρησμόν βουλεύειν έκ 
τών Άθηνέων, φροντίσας προς έωυτόν ώς δώσει δίκην άναγνώ- 
σας βασιλέα στρατεύεσθαι επί τήν Ελλάδα, καί οί κρέσσον είη
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guk gondolnak majd arra, hogy a Hellespontoshoz evezve szét
rombolják a hidakat, s így ő Európába zárva életét koczkáztatná ; 
tehát futásra határozta el magát. Minthogy azonban sem a görö
göknek, sem övéinek nem akarta elárulni szándékát, egy töltést 
próbált emelni Salamisig, s phoinikiai fehérhajókat kapcsolt össze, 
hogy híd és bástya gyanánt szolgáljanak.'1") Szintúgy előkészülete
ket tett a háborúra is, mintha új csatát akarna vívni. E munkálatok 
láttára valamennyien azon erős meggyőződésben valának, hogy ko
moly szándéka van maradni s megütközni. Mardoniost azonban nem 
tévesztette meg, mert az igen jólismerte a király gondolkozásmódját.

Mialatt Xerxes ily intézkedéseket tett, egyúttal követet kül- 98 
dött Perzsiába, hogy az otthon levőket a szenvedett vereségről 
értesítse. Senki sem teszi meg gyorsabban az utat, halandó lény 
legalább nem, mint ezek a követek, oly ügyes találmány a perzsák 
ezen intézménye. Úgy mondják, hogy annyi ember és ló van ki
rendelve, a hány napi járás az út, minden napi járás után egy ló 
és egy férfi. Ezeket sem hózivatar, sem zápor, sem hőség, sem 
éjszaka nem tartja vissza, hogy a leggyorsabban be ne járják a ki
tűzött utat. Az első futár e szerint átadja az izenetet a második
nak, a második a harmadiknak, s így megy az izenet végig egyik
től a másikhoz, mint a görögöknél a fáklyafutás, melyet Hephais
tos tiszteletére rendeznek. A lovak ezen futtatását a perzsák anga- 
reionnak hívják.®9) A Susába érkezett első hir, hogy Xerxes Athént 99 
elfoglalta, annyira megörvendeztette az otthon maradt perzsákat, 
hogy az összes utakat mirtussal hintették be, tömjént gyújtottak.
8 maguk is ünnepeket és lakomákat ültek. A második hír azonban 
annyira lesújtotta őket, hogy mindnyájan leszaggatták ruháikat, 
folytonosan sírtak és jajgattak, s Mardoniost okozták. Nem is any- 
nyira a hajóknak pusztulása miatt búsultak a perzsák, mint in 
kább magának Xerxesnek életéért remegtek.

S ez a hangulat a perzsáknál mindaddig tartott, míg maga 100 
• Xerxes véget nem vetett neki megérkezésével. Mardonios látván, 
hogy Xerxes nagyon búsul a tengeri csata elvesztése miatt, s gya
nakodván, hogy futni szándékozik Athénből : valószínűnek tar
totta, hogy bűnhődni fog, mert ő tanácsolta a királynak a görögor
szági hadjáratot. Tanácsosabbnak tartotta magára nézve, ha to-
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άνακινδυνεύσαι ή κατεργάσασθαι τήν Ελλάδα ή αυτόν καλώς τε- 
λευτήααι τον βίον υπέρ μεγάλων αίωρηθέντα * πλέον μέντοι εφερέ 
οί ή γνώμη κατεργάσασθαι τήν Ελλάδα · λογισάμενος ών ταύτα 
προσέφερε τον λόγον τόνδε. «δέσποτα, μήτε λυπέο μήτε συμφορήν 
μηδεμίαν μεγάλην ποιεύ τοΰδε του γεγονότος εΐνεκα πρήγματος) 
ου γάρ ξύλων αγών ό το παν φέρων έστί ήμΐν, άλλ’ άνδρών τε καί 
ίππων, σοί δέ ούτε τις τούτων των το παν σφίσι ήδη δοκεόντων 
κατεργάαθαι άποβάς από τών νεών πειρήσεται άντιωθήναι ουτ’ έκ 
τής ηπείρου τήσδε, οι τε ήμίν ήντιώθησαν, εδοσαν δίκας. εί μέν 
νυν δοκέει, αυτίκα πειρώμεθα τής Πελοποννήσου " εί δε καί δοκέει 
έπισχεΐν, παρέχει ποιέειν ταύτα. μηδέ δυσθύμεε * ού γάρ εστι 
Έλλη σι ούδεμία εκδυσις μή ου δόντας λόγον τών έποίησαν νυν 
τε καί πρότερον είναι σούς δούλους, μάλιστα μέν νυν ταύτα 
ποίεε- εί δ’ άρα τοι βεβούλευται αυτόν άπελαύνοντα άπάγειν την 
στρατιήν, άλλην εχω καί έκ τώνδε βουλήν, σύ ΓΙέρσας, βασιλεύ, 
μή ποιήσης καταγελάστους γενέσθαι ‘Έλλη σι * ούδέν γάρ έν Πέρ- 
σησί τοι δεδήληται τών πρηγμάτων, ουδ’ ερέεις οκού έγενόμεθα 
άνδρες κακοί, εί δέ Φοίνικές τε καί Αιγύπτιοι καί Κύπριοί τε 
καί Κίλικες κακοί έγένοντο, ουδέν προς Πέρσας τούτο προσήκει 
το πάθος, ήδη ών, επειδή ου ΓΙέρσαι τοι αίτιοί είσι, έμοί πείθεο * 

(εί τοι δέδοκται μή παραμένειν, συ μέν ές ήθεα τα σεωυτού 
απέλαυνε τής στρατιής άπάγων το πολλόν, εμέ δέ σοί χρή τήν 
Ελλάδα παρασχεΐν δεδουλωμένην, τριήκοντα μυριάδας τού στρα- 

101 τού άπολεξάμενον."^ ταύτα άκούσας Ξέρξης ώς έκ κακών έχάρη 
τε καί ήσθη, προς Μαρδόνιόν τε βουλευσάμενος έ'φη ΰποκρι- 
νέεσθαι οκύτερον ποιήσει τούτων, ώς δέ έβουλεύετο αμα Περ- 
σέων τοΐσι έπικλήτοισι, εδοςέ οί καί Άρτεμισίην ές συμβουλίην 
μεταπέμψασθαι, ότι πρότερον έφαίνετο μούνη νοέουσα τα ποιγμ 
τέα ήν. ώς δέ άπίκετο ή Αρτεμισίη, μεταστησάμενος τούς 
άλλους τούς τε συμβούλους Περσέων καί τούς δορυφόρους, 
ελεςε Ξέρςης τάδε, «κελεύει με Μαρδόνιος μένοντα αυτού 
πειράσθαι τής ΙΙελοποννήσου, λέγων ώς μοι Πέρσαί τε καί 
ό πεζός στρατός ουδενύς μεταίτιοι πάθεός είσι, αλλά βουλο-



vább is kiteszi magát a veszedelemnek, s vagy leigázza Görögorszá
got, vagy pedig nagy vállalatba fogva dicsőn fejezi be életét ; de 
inkább biztatta a remény, hogy meg fogja hódítani Görögországot. 
Ezzel a gondolattal tehát így szólt a királyhoz : «Ne busulj, Uram, 
a ne vedd annyira szivedre a szenvedett csapást ; mert nem fadesz
kák döntik el a csatát, hanem emberek és lovak. Azok közül, kik 
azt hiszik, hogy már teljes győzelmet arattak rajtunk, senki sem 
merészel a hajókról partra szállva velünk megmérkőzni, szintúgy 
a szárazföld lakói sem ; a kik pedig ellenszegültek, megkapták 
büntetésüket. Ha már most úgy tetszik, rögtön megtámadhatjuk 
a Peloponnesost; ha pedig inkább akarsz egy ideig várni, azt is 
megteheted. Csak bátorságod ne hagyjon el! Mert lehetetlen, 
hogy a görögök ne adjanak számot azon csapásokért, melyeket 
most és azelőtt okozának, sem azt nem kerülhetik ki, hogy rab" 
szolgáid ne légyenek. Cselekedjél tehát úgy, a mint mondom. De 
ha azt határoztad, hogy visszavonúlsz és haza vezeted a hadse
reget, van nekem erre vonatkozólag is tanácsom. No tedd, óh 
király, a perzsákat nevetségesekké a görögök előtt ! Mert nem a 
perzsákon múlt, hogy vereséget szenvedtél, sem azt nem mondha
tod, hogy gyáván viseltük volna magunkat. Ha pedig a phoini- 
kiaiak, egyiptomiak, kyprosiak és kilikiaiak hitványak valának, ez a 
vád semmikóp sem illeti a perzsákat. Minthogy tehát a perzsák nem 
bűnösök, fogadd meg tanácsomat. Ha jónak látod, hogy ne maradj, 
menj haza, s vidd el magaddal a hadsereg zömét ; én pedig hadd 
válaszszak ki a seregből háromszázezer embert, s legyen köteles
ségem Görögországot hatalmad alá hajtani.» Xerxes e szavakra 101 
felvidúlt és olyan örömet érzett, mintha valamely bajtól szabadúlt 
volna ; Mardoniosnak pedig azt mondta, hogy majd meggondolja 
a dolgot, s úgy ad majd választ, hogy mit lészen teendő. Miután 
pedig a perzsa előkelőkkel tanácskozott, jónak látta, hogy Arte
misia tanácsát is kikérje ; mert kiderült, hogy a múltkor is egye
dül ő találta el, hogy mit kellett volna tenni. Mihelyt Artemisia 
megérkezett, Xerxes a többieket eltávolította, úgy a tanácsosokat, 
mint testőreit, s így szólt : «Mardonios kívánja, hogy maradjak 
itt és támadjam meg a Peloponnesost. Azt állítja, hogy nem a per
zsák és a szárazföldi hadsereg az okai a jelen vereségnek, s nagyon
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μένοισί σφι γένοιτ’ αν άπόδεξις. εμέ ών ή ταύτα κελεύει ποιέειν, 
ή αυτός έθέλει τριήκοντα μυριάδας άπολεςάμενος τού στρατού 
παρασχεϊν μοι την Ελλάδα δεδουλωμένην, αυτόν δε με κελεύει 
άπελαύνειν συν τφ λοιπφ στρατφ ές ήθεα τά έμά. συ ών έμοί, 
καί γάρ περί της ναυμαχίης ευ συνεβούλευσας της γενομένης ούκ 
εώσα ποιέεσθαι, νυν τε συμβουλέυσαν όκότερα ποιέων επιτύχω εύ

102 βουλευσάμενος.» ό μέν ταύτα συνεβουλεύετο, ή δέ λέγει τάδε, 
«βασιλεύ, χαλεπόν μέν έστί συμβουλευομένφ τυχεΐν τά άριστα 
είπασαν, επί μέντοι τοϊσι κατήκουσι πρήγμασι δοκέει μοι αυτόν 
μέν σε άπελαύνειν όπίσω,^Μαρδόνιον δέ, εί έθέλει τε καί όποδέ- 
κεται ταύτα ποιήσειν, αυτού καταλιπεΐν συν τοϊσι έθέλει. τούτο μέν 
γάρ ήν καταστρέψηται τά φησί θέλειν καί οί προχωρήση τά νοέων 
λέγει, σόν το εργον ώ δέσποτα γίνεται · οί γάρ σοί δούλοι κατερ- 
γάσαντο^) τούτο δέ ην τά εναντία της Μαρδονίου γνώμης γένηται, 
οϋδεμία συμφορή μεγάλη εσται σέο τε παριεόντος καί εκείνων των 
πρηγμάτων περί οίκον τον σόν · ήν γάρ σύ τε περιης καί οίκος ό 
σός, πολλούς πολλάκις αγώνας δραμέονται περί σφέων αύτών οί 
Έλληνες. (ΊΜαρδον ίου δέ, ην τι πάθη, λόγος ουδείς γίνεται* ουδέ 
τι νικώντες οί Έλληνες νικώσι, δούλαν σόν άπολέσαντες * σύ δέ, 
των εινεκα τον στόλον εποιήσαο, πυρώσας τάς Αθήνας άπελάς. »

103 "ίίσθη τε δή τη συμβουλίη Ξέρςης * λέγουσα γάρ έπε- 
τύγχανε τά περ αυτός ένόεε. ουδέ γάρ εί πάντες καί πάσαι συνε- 
βούλευον αύτψ μένειν, εμενε αν δοκέειν έμοί* ουτω κατα ρρωδήκεε. 
έπαινέσας δέ τήν 'Αρτεμισίην, ταύτην μέν αποστέλλει άγουσαν αύτού

104 τούς παϊδας ες Έφεσον * νόθοι γάρ τινες παϊδές οί συνείποντο. συ- 
νέπεμπε δέ τοϊσί παισί φύλακαν Έρμότιμον, γένος μέν έόντα Πη- 
δασέα, φερόμενον δε ου τά δεύτερα των ευνούχων παρά βασιλέι * 
[οί δέ Ιίηδασέες οίκέουσι υπέρ 'Αλικαρνησσού * έν δέ τοϊσι Πηδά- 
σοισι τουτέοισι τοιόνδε συμφέρεται πρηγμα γίνεσθαι * επεάν τοϊσι 
άμφικτυόσι πάσι τοϊσι άμφϊ ταύτης οίκέουσι της πόλιος μέλλη τι 
εντός χρόνου έ'σεσθαι χαλεπόν, τότε ή Εερείη αυτόθι της Άθηναίης

105 φύει πώγωνα μέγαν. τούτο δέ σφι δίς ηδη έγένετο. έκ τούτων δή 
τών Πηδασέων ό Έρμότιμος ήν] τψ μεγίστη τίσις ηδη άδικηθέντι



szeretnék, lia alkalmuk volna ezt be is bizonyítani. Azt kívánja 
tehát, hogy vagy én vezéreljem a hadsereget, vagy pedig ő akar a 
hadseregből háromszázezer embert kiválasztani és Görögországot 
leigázva hatalmam alá hajtani ; magam pedig a hadsereg maradé
kával vonuljak haza. Minthogy pedig te helyes tanácsot adtál, 
hogy kerüljem a tengeri csatát, adj hát most is tanácsot, hogy a 
két mód közül melyikkel boldogulhatnék legjobban.» így kért 102 
tanácsot a király, mire Artemisia imigyen felelt : «Nehéz, óh ki
rály, a tanácskérőnek a legjobb tanácsot adnunk ; de a jelen körül
mények között azt ajánlanám, hogy vonulj haza ; a mi pedig Mar- 
doniost illeti, ha Ő úgy akarja és magára vállalja ígéretének végre
hajtását, hagyd itt azokkal, a kiket ő ki akar választani. Gondol
juk meg egyrészt, ha terve sikerül és leigázza azokat, a kiket le- 
igázni hajlandónak nyilatkozott : az a te érdemed lesz, Uram, 
meA a te szolgáid hajtották végre. Másrészt pedig, ha Mardonios 
terve meghiúsul, semmi nagy veszteség sem éri házadat, mert,te 
életben maradsz, s ázsiai hatalmad is fönn fog dilani. Mert a mig te 
élsz és a te házad virágzik, addig sokszor fognak a görögök szabad
ságukért harczolni ; míg ha Mardonios elesik, az nem lesz fontos 
esemény. S ha a görögök győznének is, nem tekinthetnők azt 
győzelemnek, mert csak a szolgádat tennék tönkre. Athént pedig, 
mely miatt a hadjáratot megindítottad, úgyis fölperzselted ; tehát 
hazatérhetsz. »

E tanács nagyon tetszett Xerxesnek, mert ép azt találta m on-103 
dani, a mire ő maga is gondolt ; s azt hiszem, akkor sem maradt 
volna, ha az egész világ, férfiak és nők rá akarták volna bírni ; any- 
nyira meg volt ijedve. Megdicséré tehát Artemisiát, s rábízta gyer
mekeit, hogy Ephesosba vigye ; néhány törvénytelen fia ugyanis 
kíséretében tartózkodott. Fiaival együtt fölvigyázó gyanánt Her- M4 
.motimost is elküldötte, ki Pedasos városából származott s első volt 
a király eunuchjai között. [A pedasosiak Halikarnassos fölött lak
nak, s a szóbeszéd szerint a következő dolog történik meg náluk: 
ha őket és szomszédaikat bizonyos idő tartama alatt veszedelem 
fenyegeti, akkor ott Athene papnőjének hosszú szakálla nő ; s ez 
már kétszer megesett náluk.70) Ezen Pedasosból származott H er-105 
motimos], ki a rajta elkövetett jogtalanságért tudomásunk szerint
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έγένετο πάντων τών ημείς ίο μεν. άλόντα γάρ αυτόν υπό πολε
μίων καί πωλεόμενον ώνέεται Πανιώνιος άνήρ Χίος, δς τήν 
ζόην κατεστήσατο άπ’ έργων άνοσιωτάτων. όκως γάρ κτήσαιτο 
παιδας είδεος έπαμμένους, έκτάμνων άγινέων έπώλεε ές Σάρ- 
δις τε καί Έφεσον χρημάτων μεγάλων παρά γάρ τοίσι βαρ- 
βάροισι τιμιώτεροί είσι οί ευνούχοι πίστιος εΤνεκα της πάσης 
τών ένορχίων. άλλους τε δή ό Πανιώνιος έξέταμε πολλούς, 
ατε ποιεύμενος έκ τούτου τήν ζόην, καί δή και τούτον, καί 
ού γάρ τά πάντα έδυστύχεε ό Έρμοτίμος, άπικνέεται έκ τών 
Σαρδίων παρά βασιλέα μετ’ άλλων δώρων, χρόνου δέ προϊόν-

106 τος πάντων τών ευνούχων έτιμήθη μάλιστα παρά Ξέρξη. ώς 
δέ το στράτευμα το Περσικόν ώρμα βασιλεύς επί τάς Αθή
νας έών έν Σάρδισι, ένθαύτα καταβάς κατά δή τι πρήγμα 
6 Έρμότιμος ές γην τήν Μυσίην, τήν Χίοι μέν νέμονται Λταρ- 
νεύς δέ καλέεται, ευρίσκει τον Πανιώνιον ένθαύτα. έπιγνούς 
δέ έλεγε προς αυτόν πολλούς καί φιλίους λόγους, πρώτα ,μέν 
οί καταλέγων όσα αυτός δι’ εκείνον εχοι άγαθά, δεύτερα δέ 
οι υπισχνεύμενος αντί τούτων δσα μιν αγαθά ποιήσει, ήν κο- 
μίσας τούς οίκέτας οίκέη εκείνη, ώστε ύποδεξάμενον άσμενον 
τούς λόγους τον Πανιώνιον κομίσαι τά τέκνα καί τήν γυναίκα, 
ώς δέ άρα πανοικίη μιν περιέλαβε, ελεγε ό Έρμότιμος τάδε, 
«ώ πάντων άνδρών ήδη μάλιστα άπ’ έργων άνοσιωτάτων τον 
βίον κτησάμενε, τί σε εγώ κακόν ή αυτός ή τών έμών τίς σε 
προγόνων έργάσατο, ή σέ ή τών σών τινα, ότι με άντ' άνδρός 
έποίησας τό μηδέν είναι; έδόκεές τε θεούς λήσειν οία έμη- 
χανώ τότε * oc σε ποιήσαντα ανόσια, νόμω δικαίψ χρεώμενοι, 
όπήγαγον ές χεΐρας τάς έμάς, ώστε σε μή μέμψασθαι τήν 
άπ’ έμέο τοι έσομένην δίκην.» ώς δέ οί ταύτα (ονείδισε, 
άχθέντων τών παίδων ές οψιν ήναγκάζετο ό Πανιώνιος τών έωυ- 
τού παίδων τεσσέρων έόντων τά αιδοία άποτάμνειν, αναγκαζό
μενος δέ έποίεε ταύτα · αύτού τε, ώς ταύτα έργάσατο, οί παι- 
δες αναγκαζόμενοι άπέταμνον. Πανιώνιον μέν νυν ουτω περι
ήλθε ή τε τίσις καί Έρμότιμος.

107 Ξέρξης δέ ώς τούς παιδας ^επέτρεψε Άρτεμισίη άπάγειν ές 
Έφεσον, καλέσας Μαρδόνιον έκέλευσέ μιν της στρατιής διαλέγειν 
τούς βούλεται, καί ποιέειν τοίσι λόγοισι τά έργα πειρώμενον όμοια, 
ταύτην μέν τήν ήμέρην ές τοσούτο έγίνετο, τής δέ νυκτός κελεύσαντος 
βασιλέος τάς νέας οί στρατηγοί εκ του Φαλήρου άπήγον όπίσω
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olyan kegyetlen bosszút állott, a minőt talán senki. Ugyanis badi 
fogolyként rabszolgául adatott el, s Pgnionios, egy chiosi ember, 
vette meg, ki a legisten'elenebb mesterségből kereste kenyerét. 
Mert ha csinos termetű fiúkat kerített birtokába, kiherélte, azután 
elvitte Sardisba vagy Ephesosba és nagy pénzért adta el őket. A bar
bárok ugyanis az eunuchokat hűségük miatt minden tekintetben 
többre becsülik, m in ta heréletlen szolgákat.71) Sok más fiút heréit 
ki tehát Panionios, mert ez volt a keresete, a többi között pedig 
Hermotimost is. Ez azonban nem volt mindenkép szerencsétlen ; 
Sardisból más ajándékokkal együtt a királyhoz került, s idő foly
tan az eunuchok között őt becsülte Xerxes a legtöbbre. Midőn a 106 
király perzsa seregével Athén ellen indulván, Sardisba ért, iPer.- 
motimos valamely ügyben M aiiba  ment, s itt az úgynevezett 
atarneusi területen, melyet cbiosiak laknak,72) Paniononiossal talál
kozott. A mint fölismerte, bosszú és barátságos beszédbe bocsát
kozott vela, s először felsorolta, hogy mennyi boldogsághoz jutott 
általa ; azután pedig megígérte, hogy meghálálja, a mi jót vele 
tett, ha háza népével oda jő és ott letelepedik ; úgy hogy Panio
nios örömest elfogadta ajánlatát, s gyermekeit meg feleségét oda 
vitte. Midőn Hermotimos őt egész háznépével együtt hatalmába 
kerítette, így szólt hozzá : «Oh ember, ki a világon a legistentele
nebb mesterséggel keresed kenyeredet, mit vétettem én vagy vala
mely ősöm ellened vagy valamely rokonod ellen, hogy belőlem 
férfiból egy semmit csináltál ? Azt hitted, ugy-e, hogy az istenek 
előtt rejtve maradnak bűneid ; de az ő igazságosságuk téged istente
len tetteid miatt kezeimbe szolgáltattak, úgy hogy nem fogsz pa
naszkodni a büntetés ellen, melyet reád szabok.» A mint így legya
lázta, előhozatta Panionios fiait, s az apát arra kényszerítette, hogy 
mind a négyet herélje ki. Panionios kényszerből engedelmeskedett, s 
mikor a műtétnek vége volt, kényszer következtében őt magát herél- 
ték ki fiai. így érte utói Panioniost Hermotimos keze által a bosszú.

Miután Xerxes Artemisiára bízta fiait, hogy Ephesosba vigye, l()7 
előhívta Mardoniost és meghagyta neki, hogy válogasson kedve 
szerint a hadseregből, és igyekezzék szavainak megfelelő tetteket 
végrehajtani. így múlt el ez a nap ; éjjel pedig a hajóhad vezérei a 
király parancsára odahagyták Phaleront, s valamennyien a lehető

HERODOTOS. V il i . KÖNYV : 106—107. FEJEZET. 243

16*



244 'HPOAOTOr θ.

ές τον Ελλήσποντον ώς ταχέος sr/ε  έκαστος, διαφυλαςούσας 
τάς σχεδίας πορευθηναι βασιλέι. έπεί δε άγχού ήσαν Ζωατή- 
ρος πλέοντες οι βάρβαροι, άνατείνουσι γάρ άκραι λεπταί τής 
ήπειροί) ταότης, εδοςαν τε νέας είναι καί εφεογον επί πολλόν 
χρόνω δε μαθόντες δτι ο δ νέες είεν άλλ άκραι, συλλεχθέν- 
τες έκομίζοντο.

108 'Ως 'δέ ήμερη έγίνετο, όρέοντες οί Έλληνες κατά χώρην 
μένοντα τον στρατόν τον πεζόν ηλπιζον καί τάς νέας είναι περί 
Φάληρον, έδόκεόν τε ναομαχήσειν σφέας παραρτέοντό τε ώς άλε- 
ξησόμενοι. έπεί δε έπύθοντο τάς νέας οίχωκυίας, αύτίκα μετά 
ταΰτα έδόκεε έπιδιώκειν. τον μέν νυν ναυτικόν τον Ξέρςεω 
στρατόν ούκ έπείδον διώξαντες μέχρι Άνδρου, ές δε τήν Άνδρον 
άπικόμενοι έβουλεύοντο. Θεμιστοκλέης μέν νυν γνώμην άπεδείκνυτο 
διά νήσων τραπομένους καί έπιδιώςαντας τάς νέας πλέειν ίθ-έους 
επί τόν Ελλήσποντον λόσοντας τάς γέφυρας· Εύρυβιάδης δέ τήν 
έναντίην ταότη γνώμην ετίθετο, λέγων ώς εί λόσουσι τάς 
σχεδίας, τοΰτ' άν μέγιστον πάντων σφι κακών τήν Ελλάδα 
έργάσαιτο. εί γάρ άναγκασθείη άπολαμφθεις ό Περσης μένειν 
έν τη Ευρώπη, πειρφτο άν ήσυχίην μή αγειν, ώς άγοντι μέν 
οί ήσυχίην ούτε τι προχωρέειν οίόν τε εσται των πρηγμάτων 
ούτε τις κομιδή τό δπίσω φανήσεται, λιμφ τέ οί ή στρατιή 
διαφθερέεται, έπιχειρέοντι δέ αύτψ καί έργου έχομένω πάντα 
τα κατά τήν Ευρώπην οίά τε εσται προσχωρήσαι κατά πόλιάς 
τε καί κατά έ’θνεα, ήτοι άλισκομένων γε ή πρό τούτου όμολο- 
γεόντων τροφήν τε εςειν σφέας τόν επέτειον αίεί των Ε λλή
νων καρπόν, άλλα δοκέειν γάρ νικηθέντα τη ναυμαχίη οό 
μενέειν έν τη Ευρώπη τόν ΙΙέρσην * έατέον ών είναι φεύγειν, 
ές δ ελθη φεύγων ές τήν έωυτού- τό ένθεδτεν δέ περί τής 
εκείνου ποιέεσθαι ήδη τόν άγώνα έκέλευε. ταότης δέ’ εϊχοντο

109 τής γνώμης καί ΙΙελοποννησίων τών άλλων οί στρατηγοί, ώς 
δέ έ'μαθε δτι ου πείσει τούς γε πολλούς πλέειν ές τόν Έλλή- 
σποπτον ό Θεμιστοκλέης, μ,εταβαλών πρός τούς Αθηναίους 
(ουτοι γάρ μάλιστα έκπεφευγότων περιημέκτεον, όρμέατό 
τε ές τόν Ελλήσποντον πλέειν καί έπί σφέων αυτών βα- 
λόμενοι, εί οί άλλοι μή βουλοίατο) έλεγέ σφι τάδε, «καί 
αυτός ήδη πολλοΐσι παρεγενόμην καί πολλψ πλέω άκήκοα 
τοιάδε γενέσθαι, άνδρας ές άναγκαίην άπειληθέντας νενικημένους



legnagyobb gyorsasággal visszahajóztak a Hellespontoshoz, hogy 
a király átkelése érdekében a hidakra vigyázzanak. Midőn a bar
bárok a Zoster közelébe jutottak, a szárazföldből kinyúló kis szik
lákat hajóknak tartották és messzire elfutottak.73) Később azonban 
észrevették, hogy a sziklákat nézték tévedésből hajóknak, s össze
gyűlve, újra tovább eveztek.

Mikor megvirradt és a görögök látták, hogy a szárazföldi 108 
hadsereg helyén maradt, azt hitték, hogy a hajók is Phaleron 
körül tanyáznak ; minthogy tehát úgy számítottak, hogy újra meg
támadják őket, védelemre készülének. Megtudván azonban, hogy 
a hajók már eltávoztak, rögtön elhatározták, hogy üldözőbe 
veszik. Kergető rohamukban Androsig értek ; minthogy azonban 
sehol sem látták Xerxes hajóhadát, tanácsot tartottak. Themistok- 
les azt indítványozta, hogy a szigetek közt tovább nyomulva s a 
hajókat üldözve, evezzenek egyenesen a Hellespontoshoz, s ott bont
sák le a hidakat. De' Eurybiades az ellenkező nézetet fejtette ki ; 
azt mondta, hogy ha a hidakat lebontanák, talán a legnagyobb 
kárt okoznák Görögországnak ; ha ugyanis a perzsának elvágnák 
az útját, s Európában kényszerítenék őket maradni, bizonyára 
nem maradna békével ; mert ha nyugodtan maradna, lehetetlen
ség volna rá nézve ilyen viszonyok között tovább hatolni, vagy 
visszatérni, mert hadserege éhen pusztulna el ; ha azonban 
támadólag lépne föl és megfeszítené erejét, lehet, hogy minden 
város és minden nép meghajolna előtte Európában, akár hódítás, 
akár előleges szerződés következtében ; élelmét pedig mindig a 
görögök évenkénti terméséből fedezhetné ; azt hiszi azonban, 
hogy a perzsák csatátvesztve nem fognak Európában maradni ; 
hadd fussanak tehát, míg hazájukba nem érnek, azután majd az ő 
területükre kell áttenni a csata színhelyét. A peloponnesosiak többi 
hadvezérei is ehhez a véleményhez csatlakoztak. Midőn Themistok-109 
les látta, hogy a többséget nem bírja rá arra, hogy a Hellespon
toshoz hajózzanak, meggondolva a dolgot, az athéniekhez fordult, 
(mert leginkább ezek mérgelődtek a szökés miatt, s maguk akar
tak elhajózni a Hellespontoshoz, ha a többiek nem tartanak is 
velük) s így szólt: «Már magam is sokszor tapasztaltam, de még 
többször hallottam, hogy legyőzött emberek a végszükségtől szó-
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άναμάχεσθαι τε καί άναλαμβάνειν τήν προτέρην κακότητα. ημείς 
δέ, εύρημα γάρ ευρήκαμεν ήμέας τε αυτούς καί την Ελλάδα, 
νέφος τοσοϋτο άνθρώπων άνωσάμενοι, μή διώκωμεν άνδρας 
φεύγοντας, τάδε γάρ ουκ ημείς κατεργασάμεθα, άλλα θεοί τε καί 
ήρωες, ο? έφθόνησαν άνδρα ενα τής τε Άσίης καί της Ευρώπης 
βασιλεΰσαι έόντα άνόσιόν τε καί άτάσθαλον1 δς τά τε ίρά καί 
τα ίδια εν δμοίι·) έποιέετο, έμπιπράς τε καί καταβάλλων των 
θεών τα αγάλματα · δς καί την θάλασσαν άπεμαστίγωσε πέδας 
τε κατηκε. άλλ’ ευ γάρ έχει ές το παρεδν ήμίν νυν μεν έν τη Έλ- 
λάδι καταμείναντας ήμέων τε αυτών έπιμεληθηναι καί τών οίκε- 
τέων, καί τις οίκίην τε άναπλασάσθω καί σπόρου άνακώς έχέτω, 
παντελέως άπελάσας τον βάρβαρον · αμα δε τψ έαρι καταπλέωμεν 
επί ' Ελλησπόντου καί Ίωνίης.» ταυτα έλεγε αποθήκην μέλλων 
ποιήσεσθαι ές τον ΓΙέρσην, "να, ήν αρα τί μιν καταλαμβάνη 
προς Αθηναίων πάθος, έχη αποστροφήν τά περ ών καί έγένετο.

Θεμιστοκλέης μέν ταυτα λέγων διέβαλλε, Αθηναίοι δε επεί- 
θοντο ' επειδή γάρ καί πρότερον δεδογμένος είναι σοφός έφάνη 
έών άληθέως σοφός τε καί ευβουλος, πάντως έτοιμοι ήσαν λέ- 
γοντι πείθεσθαι. ώς δέ ουτοί οί άνεγνωσμένοι ήσαν, αύτίκα μετά 
ταυτα ό Θεμιστοκλέης άνδρας άπέπεμπε έχοντας πλοίον, τοίσι 
έπίστευε σιγάν ές πάσαν βάσανον άπικνεομένοισι τά αυτός ένε- 
τείλατο βασιλέι φράσαι * τών καί Σίκιννος ό οικέτης αυτις έγέ
νετο · οΐ έπείτε άπίκοντο προς τήν Αττικήν, οί μέν κατέμενον 
έπί τώ πλοίω, Σίκιννος δέ αναβάς παρά Ξέρξην έ'λεγε τάδε, 
«έπεμψέ με Θεμιστοκλέης ό Νεοκλέος, στρατηγός μέν Αθηναίων 
άνήρ δέ τών συμμάχων πάντων άριστος καί σοφώτατρς, φρά- 
σοντά. τοι δτι Θεμιστοκλέης ό Αθηναίος, σοί βουλόμενος όπουρ- 
γέειν, έ'σχε τούς Ελληνας τάς νέας βουλομένους διώκειν καί 
τάς έν Έλλησπόντφ γέφυρας λύειν. καί νυν κατ’ ήσυχίην πολ- 
λήν κομίζεο.» οί μέν ταυτα σημήναντες άπέπλεον οπίσω.

Οί δέ Έλληνες, έπείτε σφι άπέδοςε μήτ’ έπιδιώκειν ετι προ- 
σωτέρω τών βαρβάρων τάς νέας μήτε πλέειν ές τον Ελλήσποντον 
λόσοντας τον πόρον, τήν Άνδρον περικατέατο έξελείν εθέλοντες.
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rítva, újra csatát kezdenek, s helyre ütik az előbbi csorbát. Hogy 
mi magunkat és Görögországot megmentettük, azt a szerencse 
különös kedvezésének köszönjük, s ha oly nagy emberáradatot 
elkergettünk, ne üldözzük őket futásukban. Mert nem mi vittük 

*. ezt véghez, hanem az istenek és héroszok, kik féltékenységből 
nem engedték meg, hogy egy ember legyen Ázsia és Európa kirá- 

.lya, a ki még istentelen és bűnös is, ki nem tett kiilönbsé- 
‘get vallási és világi dolgok közt, felgyújtotta és ledöntötte az 
istenek szobrait, megkorbácsolta és lánczra verte a tengert.71) 
Jelenleg jól folynak dolgaink, maradjunk hát most Görögország
ban, s legyen gondunk magunkra meg családunkra. Kiki építse föl 
újra a házát és mívelje szorgalmasan a földjét, miután teljesen 
elűztük a barbárokat. Tavaszszal azután a Hellespontoshoz és 
Ióniába fogunk hajózni.» E szavaival a királyt akarta lekötelezni, 
hogy menedéket találjon nála, ha netalán valami baj érné az 
athéniek részéről ; s ez később nem is maradt el.75)

Themistokles e beszéde elámítottá az athénieket, s elfogadták 110 
tanácsát. Minthogy ugyanis már előbb okos embernek tartották, 
a mint valóban okosnak és jó tanácsadónak bizonyult, most 
is készek voltak akármilyen szavára hallgatni. Indítványát tehát 
elfogadták, Themistokles pedig rögtön embereket küldött egy ha
jón, a kikben megbízott, hogy a legnagyobb kínvallatásra sem be
szélnek ; s meghagyta nekik, hogy mit mondjanak, ha a királyhoz 
érnek. Köztük volt ismét Sikinnos is, az ő szolgája. Midőn ezek 
Attikához értek, a többiek a fedélzeten maradtak, Sikinnos pedig 
partra lépve, így szólt a királyhoz : «Themistokles, Neokles fia, 
az athéniek vezére, az összes szövetségesek között a legkiválóbb 
és legokosabb ember, küldött engem hozzád, hogy elmondjam ezt 
az izenetet. Az athéni Themistokles neked szolgálatot akarván 
tenni, visszatartotta a görög hajókat, melyek téged üldözni és 
a Hellespontöson a hidakat lerombolni szándékoztak. Most hát 
távozzál teljes nyugalommal. · A követek az izenet átadása után 
visszahajóztak.

Midőn a görögök elhatározták, hogy nem üldözik tovább a 111 
barbárok hajóit, s nem vitorláznak a Hellespontoshoz a hídátjárás 
lebontása végett, Androst vették körül, és el akarták foglalni.
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πρώτοι γάρ Άνδριοι νηαιωτέων αίτηθεντες προς θεμιστοκλέος 
χρήματα ούκ εδοσαν, άλλα προϊσχομενου Θεμιστοκλέος λόγον 
τόνδε, ώς ήκοιεν Αθηναίοι περί έωυτούς εχοντες δύο θεούς 
μεγάλους, πειθώ τε καί άναγκαίην, ουτιυ té σφι κάρτα δοτέα 
είναι χρήματα, ύπεκρίναντΟ προς ταϋτα λέγοντες ώς κατά 
λόγον ήσαν άρα αί Άθήναι μεγάλαι τε καί εύδαίμονες καί 
θεών χρηστών ήκοιεν ευ, έπεί Άνδρίους γε είναι γεωπείνας 
ές τα μέγιστα άνήκόντας, καί θεούς δυο άχρηστους ουκ έκλεί- 
πειν σφέων την νήσον άλλ’ αίεί φιλοχωρέεν, πενίην τε καί 
άμηχανίήν, καί τούτων τών θεών έπηβόλους έόντας Άνδρίους 
ού δώσειν χρήματα- ούδέκοτε γάρ τής έωυτών άδυναμίης 

112 τήν Αθηναίων δύναμιν είναι κρέσσω. ουτοι μέν δη ταύτα 
υποκρινάμενοι καί ού δόντες τά χρήματα έπολιορκεοντο. Θεμι- 
στοκλέης δέ, ού γάρ έπαύετο πλεονεκτεων, έσπέμπων ές τάς 
άλλας νήσους άπειλητηρίους λόγους αιτεε χρήματα διά τών 
αυτών αγγέλων, χρεώμενος τοίσι καί προς βασιλέα έχρήσατο, 
λέγων ώς εί μή δώσουσι το αίτεόμενον, έπάςει τήν στρατιήν 
τών Ελλήνων καί πολιορκέων έςαιρήσει. λέγων ταύτα συνέλεγε 
χρήματα μεγάλα παρά Καρυστίων τε καί Παρίων, οι πυνθα- 
νόμενοι τήν τε Άνδρον ώς πολιορκέοιτο διότι έμήδισε, καί 
Θεμιστοκλέα ώς είή εν αίνη μεγίστη τών στρατηγών, δείσαντες 
ταύτα επεμπον χρήματα, εί δέ δή τινες καί άλλοι έ'δοσαν 
νηαιωτέων, ούκ έχω είπεΐν, δοκεω δέ τινας καί άλλους δούναι 
καί ού τούτους μούνους. καίτοι Καρυστίοισί γε ούδέν τούτου 
είνεκα τού κακού υπερβολή έγένετο- Πάριοι δέ Θεμιστοκλέα 
χρήμασι ίλασάμενοι διέφυγον το στράτευμα. Θεμιστοκλέης μέν 
νυν ές Άνδρου όρμεόμενος χρήματα παρά νηαιωτέων έκτάτο 
λάθρη τών άλλων στρατηγών.

113 Οι ’δ’ άμφί Ξέρςην έπισχόντες δλίγας ημέρας μετά τήν 
ναυμαχίην έςήλαυνον ές Βοιωτούς τήν αυτήν οδόν, έ'όοςε γάρ 
Μαρδονίφ άμα μέν προπέμψαι βασιλέα, άμ,α δέ άνωρίη είναι 
τού ετεος πολεμέειν- χειμερίσαι τε άμεινον είναι έν Θεσσα^ 
λίη, καί έπειτα άμα τώ έαρι πειράσθαι τής Πελοποννήσου. 
ώς δέ άπίκατο ές τήν Θεσσαλίην, ένθαύτα Μαρδόνιος έςελέγετο 
πρώτους μέν τούς ΙΙέρσας πάντας τούς αθανάτους καλεομένους, 
πλήν Τδάρνεος τού στρατηγού (ούτος γάρ ούκ εφη λείψεσθαι



Mert a szigetlakok közül először az androsiak tagadták meg a 
Thomistokles által kirótt hadi adót ; s midőn Themistokles kije
lentette, hogy az athéniek két hatalmas istenséggel, a Rábeszélés
sel és a Kényszerrel jönnek, úgy hogy nekik okvetetlenül ki kell 
fizetni a pénzt : azt felelték, hogy Athén bizonyára nagy és gaz
dag állam, ha oly jóságos istenek áldásában részesül ; mert a mi 
az androsiakat illeti, ők oly földhöz ragadt szegények, hogy e 
tekintetben ők az elsők ; azután két áldatlan istenség, a Szegény
ség és a Szükség, soha sem hagyja el a szigetet, hanem mindig 
velők lakik ; s az androsiak az ilyen istenek alattvalóiként 
nem adhatnak pénzt ; mert az athéniek ereje semmi esetre sem 
hatalmasabb az ő tehetetlenségüknél. így feleltek ezek s mivel pénzt 112 
nem adtak, ostromot kellett szenvedniük. Ezalatt Themistokles tel
hetetlen pénzvágyában a többi szigetekre is fenyegető igeneteket 
küldött, még pedig ugyanazon követekkel, a kiket a királyhoz 
küldött vaia, s kijelentette, hogy ha nem fizetik meg a rájuk rótt 
adót, ellenük fogja vezetni a görögök hajóhadát, s ostrommal 
veszi be városaikat. Ilyetén módon nagy pénzösszeget harácsolt 
össze a karystosiaktól és a parosiaktól, kik arra a hírre, hogy 
Andros méd érzülete miatt ostrom alá került, s hogy Themistok
les a hadvezérek közül a legnagyobb tiszteletben részesül, félel
mükben elküldték a pénzt. Vájjon más szigetlakok is megfizették-e 
az adót, nem tudom ; de azt hiszem, hogy egyik-másik szintén 
fizetett, nem csupán azok, melyeket felsoroltam. Mindennek da
czára a karystosiak még sem kerülhették ki a csapást ; de a paro- 
siak Themistoklest pénzzel megkérlelvén, kikerülték az ostromot. 
Themistokles tehát androsi tartózkodása alatt a többi vezérnek 
tudta nélkül szerzett magának pénzt a szigetlakoktól.

Xerxes és hadserege a tengeri csata után néhány nap múlva 11S 
ugyanazon az úton, a melyen jött, Boiotiába vonult vissza. Mardonios 
jónak látta a királyt egy darabig elkísérni ; s minthogy az évszak 
nem volt már alkalmas a hadakozásra, tanácsosabbnak vélte a telet 
Thessaliában tölteni, s csak a tavaszszal támadni meg a Peloponne- 
sost. Midőn Thessaliába értek, Mardonios kiválasztotta hadseregét, 
első sorban az úgynevezett perzsa halhatatlanokat, Hydarnes 
vezér kivételével valamennyit (ez ugyanis kijelentette, hogy nem
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βασιλέος), μετά δε των άλλων ΓΙερσέων τούς θωρηκοφόρους καί 
τήν ίππον την χιλίην, καί Μήδους τε καί Σάκας καί Βακτρίους 
τε καί "Ινδούς, καί τον πεζόν καί τ íjv άλλην ίππον, ταύτα μέν 
έθνεα δλα εΐλετο, εκ δε τών άλλων συμμάχων έςελέγετο κατ’ 
ολίγους, τοΐσι εί'δεά τε υπήρχε διαλέγων καί εί τέοισί τ; χρη
στόν συνήδεε πεποιημένον · εν δε πλεΐστον έθνος ΙΙέρσας αίρέετο, 
άνδρας στρεπτό φόρους τε καί ψελιοφόρους, επί δε Μήδους * 
ουτοι δέ το πλήθος μεν ουκ ελασσόνες ήσαν τών ΙΙερσεων, 
ρώμη δε ήσσονες. ώστε σύμπαντας τριήκοντα μυριάδας γενέσθαι 
συν ίππεύσι.

114 Έ ν δέ τούτω τώ χρόνω, έν τώ Μαρδόνιός τε τήν στρα- 
τιήν διέκρινε καί Ξέρξης ην περί Θεσσαλίην, χρηστήριον έλη- 
λόθεε έκ Δελφών Λακεδαιμόνια'σι, Ξέρξην αίτέειν δίκας τού 
Λεωνίδεω φόνου καί το διδόμενον έ£ εκείνου δέκεσθαι. πέμπουσι 
δή κήρυκα τήν ταχίστην Σπαρτιήται, δς επειδή κατέλαβε έούσαν 
ετι πάσαν τήν στρατιήν έν Θεσσαλίη, έλθών ές δψιν τήν 
Ξερζεω έλεγε τάδε, «ώ βασιλεύ Μήδων, Λακεδαιμόνιοί τέ σε 
καί Ήρακλεΐδαι οι από Σπάρτης αίτέουσι φόνου δίκας, δτι 
σφέων τον βασιλέα άπέκτεινας ρυόμενον τήν Ελλάδα.» ό δέ γε- 
λάσας τε καί κατασχών πολλόν χρόνον, ως οί έτύγχανε παρεστεώς 
Μαρδόνιός, δεικνύς ές τούτον είπε «τοιγάρ σφι Μαρδόνιός οδε 

11'.δίκας δώσει τοιαύτας οιας έκείνοισι πρέπει.» ό μέν δή δ ε ό 
μενος το ρηθεν άπαλλάσσετο, Ξέρςης δε Μαρδόνιον έν Ηεσ- 
σαλίη καταλιπών αυτός έπορεύετο κατά τάχος ές τον Ε λ 
λήσποντον, καί άπικνέεται ές τον πόρον τής διαβάσιος έν 
πέντε καί τεσσεράκοντα ή μέρη σι, άπάγων τής σιρατιής ούδέν 
μέρος ως είπεΐν. οκού δε πορευόμενοι γινοίατο καί κατ’ ουστι- 
νας άνθρώπους, τον τούτων καρπόν άρπάζοντες έσιτέοντο ‘ εί 
δε καρπόν μηδένα ευροιεν, οί δε τήν ποίην τήν έ’κ τής γής 
άναφυομένην καί τών δενδρέων τον φλοιόν περιλέποντες καί 
τα φύλλα καταδρέποντες κατήσθιον, ομοίως τών τε ημέρων καί 
τών αγρίων, καί έλειπον ούδέν * ταύτα δ’ έποίεον υπό λιμού, 
έπιλαβών δε λοιμόν τε τον στρατόν καί δυσεντερίη κατ’ οδόν 
έφθειρε, τούς δέ καί νοσέοντας αυτών κατέλειπε, έπιτάσσων 
τη σι πόλισι, ϊνα εκάστοτε γίνοιτο έλαύνων, μελεδαίνειν τε καί 
τρέφειν, έν Θεσσαλίη τε τινάς καί έν Σίρι τής ΙΙαιονίης καί 
έν Μακεδονίη- ένθα καί τό ίρόν άρμα καταλιπών τού Διός,
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hagyja el a királyt); azután a perzsák közül a pánczélosokat76) és 
ezer lovast ; továbbá médeket, sakákát, baktria.iakat és indusokat, 
úgy gyalogosokat, mint lovasokat. Ezeket a népeket választotta ki 
egyetemesen ; a többi szövetségesekből csak keveseket vett föl had
seregébe, akár alakjuknál fogva tűntek ki, akár pedig valamely 
vitéz tettükről volt neki tudomása. Az egyes népek közül a perzsák 
szolgáltatták neki a legnagyobb számot, nyaklánezot és karpere- 
czet viselő embereket, utánuk a médek, kik számra nézve nem vol
tak kevesebben a perzsáknál, de erőre nézve hátrább állottak.” ) Az 
egész hadsereg a lovasokkal együtt háromszázezer emberből állott.

Ebben az időben, midőn Mardonios kiválogatta hadseregét, 114 
és Xerxes Thessaliában tartózkodott, a lakedaimoniak Delphoi
ből jóslatot kaptak, hogy kérjenek elégtételt Xerxestől Leonidas 
haláláért, s a mit ő fölajánl, fogadják el. A spártaiak tehát rögtön 
elküldték követüket, ki még akkor utólérte Thessaliában a had
sereget, mikor még együtt volt ; s Xerxes színe elé járulva, így 
szólt: « Médek királya ! A lakedaimoniak és a spártai Heraklei- 
dák elégtételt követelnek tőled a gyilkosságért, hogy megölted 
királyukat, midőn Görögországot védelmezte.» Xerxes elmosolyo
dott és sok ideig hallgatott ; majd pedig a véletlenül mellette álló 
Mardoniosra mutatván, így szólt: «Ez a Mardonios majd olyan 
elégtételt ád nekik, a minőt megérdemelnek.» A követ elfogadta 115 
a választ és eltávozott ; Xerxes pedig Thessaliában hagyván Mar- 
doniost, maga sietve a Hellespontoslioz utazott. Negyvenöt nap 
alatt érte el az átkelés helyét seregének azon részével, melyet úgy 
szólván semminek nevezhetünk.78) Bárhol és bármely népek közt 
vonultak át a katonák, mindenütt elrabolták és fölették az élelmi 
szereket ; ha pedig ezt nem leltek, levágták a földből kinőtt 
füvet, lehántották a fák kérgét, leszedték az ápolt vagy vadon 
tormett fák leveleit, úgy táplálkoztak ; semmi sem maradt utá
nuk, annyira gyötörte őket az éhség. Nagy pusztítást okozott a 
hadseregben az útközben kitört halálvész és hasmenés. Xerxes a 
betegeket hátrahagyta s a városokra, melyeken átvonult, min
denütt ráparancsolt, hogy gyógyítsák és ápolják őket. Ezek egy 
része Thessaliában maradt, mások a paioniai Sirisben és Makedo- 
niában. Sirisben,!l) hagyta volt Xerxes Zeusnak szent kocsiját is,
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δτε επί τήν Ελλάδα ήλαυνε, άπιών ούκ άπέλαβε, άλλα δόντες οί 
Παίονες τοίσι Θρήιςι άπαιτέοντος Ξέρςεω έ'φασαν νεμομένας 
άρπασθήναι υπό των άνω Θρηίκων τών περί τάς πηγάς του Στ po

lli; μόνος οίκημένων. ένθα καί è τών Βισαλτέων βασιλεύς γης τε της 
Κρηστωνικής Θρήιξ έργον υπερφυές έργάσατο · δς ούτε αυτός έ'φη 
τφ Ξέρςη έκών είναι δουλεύσειν, άλλ’ οϊχετο άνω ές τό όρος την 
"Ροδόπην, τοίσί τε παισί άπηγόρευε μή στρατεόεσθαι επί την Ε λ 
λάδα. οί δε άλογήσαντες, ή άλλως σφι θυμός έγένετο θεήσασθαι 
τον πόλεμον, έστρατεύοντο άμα τώ ΓΙέραη. έπεί δέ άνεχώρησαν 
άσινέες πάντες ες έόντες, έςώρυςε αυτών ό πατήρ τούς οφθαλμούς

117 διά τήν αίτίην ταύτην. καί ούτοι μεν τούτον τον μισθόν έ'λαβον, οί 
δέ ΙΙέρσαι ώς εκ τής Θρηίκης πορευόμενοι άπίκοντο επί τον πόρον, 
έπειγόμενοι τον Ελλήσποντον τήσι νηυσί διέβησαν έ ς ’Άβυδον τάς 
γάρ σχεδίας ούκ ευρον έ'τι έντεταμένας άλλ’ υπό χειμώνος διαλε- 
λυμένας. ένθαΰτα δέ κατεχόμενοι αιτία τε πλέω ή κατ’ οδόν έλάγ- 
χανον, ουδένα τε κόσμον έμπιπλάμενοι καί ύδατα μεταβάλλοντες 
άπέθνησκον του στρατού τού περιεόντος πολλοί, οί δέ λοιποί άμα 
Ξέρςη άπικνέονται ές Σάρδις.

118 ν1ίστι δέ καί άλλος οδε λόγος λεγόμενος, ώς επειδή Ξέρ£ης 
άπελαύνων ές Άθηνέων άπίκετο έπ’ Ήιόνα τήν επί Στρυμόνι, έν- 
θεύτεν ουκέτι έδοιπορίησι διεχράτο, άλλα τήν μεν στρατιήν Ύδάρνει 
έπιτράπει άπάγειν ές τον Ελλήσποντον, αυτός δ’ έπί νεός Φοινίσ- 
σης έπιβάς έκομίζετο ές τήν Άσίην. πλέοντα δέ μιν άνεμον Στρυ- 
μονίην ύπολαβείν μέγαν καί κυματίην. καί δή μάλλον γάρ τι χει- 
μαίνεσθαι γεμούσης τής νεός, ώστε έπί τού καταστρώματος έπεόν- 
των συχνών ΙΙερσέων τών συν Ξέρςη κομιζομένων, ένθαΰτα ές 
δείμα πεσόντα τόν βασιλέα εϊρεσθαι βώσαντα τόν κυβερνήτην ε’ί  
τίς έστί σφι σωτηρίη, καί τόν είπαι «δέσποτα, ούκ εστι ούδεμία, 
εΐ μή τούτων απαλλαγή τις γένηται τών πολλών έπιβατέων. » καί 
Ξέρξην λέγεται άκούσαντα ταύτα είπεΐν «άνδρες Πέρσαι, νυν τις 
διαδεςάτω ύμέων βασιλέος κηδόμενος ' έν υμίν γάρ οίκε είναι έμοί 
ή σωτηρίη.» τόν μέν ταύτα λέγειν, τούς δέ προσκυνέοντας έκπηδάν 
ές τήν θάλασσαν, καί τήν νέα έπικουφισθεισαν ουτω δή άποσω-



midőn Görögország ellen vonult ; de visszatérő útjában nem kapta 
vissza, mert a paionok a thrákokra bízták, s midőn Xerxes vissza
kérte, azt felelték, hogy a fogatot a Strymon forrásain túl lakó 
thrák törzsek elrabolták, a mint a réten legelt. Bisaltia és Kresto- \\r, 
n ia80) királya, egy thrák ember, itt borzasztó tettet követett el.
Ő ugyanis kijelentette, hogy nem lesz jó szántából Xerxesnek 
szolgája, B fölmenekült a Rhodope hegyre ; fiainak pedig megtil
totta. hogy Görögország ellen hadba vonuljanak. Ok azonban nem 
törődtek a tilalommal, vagy különben is vágyuk támadt megnézni 
a háborút, s a perzsa hadseregbe léptek. Midőn azonban mind a 
hatan sértetlenül visszatértek, e bűnük miatt atyjuk kiszúratta 
a szemüket. Ez a büntetés érte őket. Midőn a perzsák Thrákián j 17 
átvonulván, a tengerszoroshoz érkeztek, sietve hajókra szálltak és 
a Hellespontoson át Abydosba eveztek ; mert a hidakat már nem 
találták épen, időközben szétrombolta őket a vihar. Abydosban a 
sereg megállóit, s több élelmi szerhez jutván, mint az úton, mér
téktelenül tele tömte a gyomrát ; ettől, meg az ivóvíz válto
zásától a megmaradt sereg jó része meghalt. A többiek Xerxessel 
együtt Sardisba érkeztek.

Beszélnek még egy másik hagyományt is, mely szerint Xer- jjg 
xes Athénből visszavonulva, a Strymon folyónál elterülő Eion 
városáig hatolt ; innen azonban már nem a szárazföldön utazott 
tovább, hanem Hydarnesre bízta seregét, hogy ő vezesse le a Hel- 
lespontoshoz ; maga pedig egy phoinikiai hajóra szállt és Ázsiába 
vitorlázott. Útközben azonban a Strymon felől egy hatalmas 
és a tengert felkavaró szélvész érte. Minthogy a vihar mind
inkább növekedett, a hajó pedig súlyos teher alatt nyögött, 
lévén igen nagy perzsa kísérete a fedélzeten : félelem fogta el 
a királyt, és hangosan kérdezte a kormányostól, vájjon lesz-e 
menekvés a veszedelemből ; mire az így felelt : «Uram, menthetet
lenül el vagy veszve, ha nem szabadulunk meg valamikép ezen 
tömérdek hajósnéptől». Xerxes erre a hagyomány szerint így 
szólt : «Perzsa férfiak ! Most mutassátok meg, mennyire szeretitek 
királytokat ; mert úgy látszik, hogy menekvésem tőletek függ. » 
így szólt volna a király ; kísérete erre leborult s a tengerbe ugrott ; 
a hajó pedig megkönnyebbülvén, a király ép egészségben szállott
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θήναι ές τήν ’Ασίην. ώς δε έκβήναι τάχιστα ές γήν τόν Ξέρξην, 
ποιήσαι τοιόνδε * δτι μέν Ισωσε βασιλέας τήν ψυχήν, δωρήσασθαι 
χρυσές στεφάνή τον κυβερνήτην, δτι δέ [Ιερσέων πολλούς άπώλεσε,

119 άποταμεΐν τήν κεφαλήν αυτού, ουτος δέ άλλος λέγεται λόγος περί τού 
Ξέρξειο νόστου, ουδαμώς έ'μοιγε πιστός ούτε άλλως ούτε το ΓΙερ- 
σέων τούτο πάθος, εί γάρ δή ταύτα ούτω ειρέθη έκ τού κυβερνή- 
τεω προς Ξέρξην, έν μυρίησι γνώμησι μίαν ουκ εχω άντίςοον, μή 
ουκ αν ποιήσαι βασιλέα τοιόνδε, τούς μέν επί τού καταστρώματος 
καταβιβάσαι ές κοίλην νέα έόντας ΙΙέρσας καί Περσέων τούς πρώ
τους, των δ’ έρετέων έόντων Φοινίκων δκως ουκ άν ίσον πλήθος τοΐσι 
ΙΤέρσησι έςέβαλε ές τήν θάλασσαν, άλλ’ ό μέν, ώς καί πρότερόν 
μοι εϊρηται, όδι]> χρεώμενος άμα τψ άλλφ στρατώ άπενόστησε ες

120 τήν Ασίην. μ,έγα δέ καί τόδε μαρτόριον φαίνεται γάρ Ξέρξης έν 
τή όπίσω κομιδή άπικόμενος ές Άβδηρα καί ξεινίην τέ σφι συνθέ- 
μενος καί δωρησάμενος αυτούς άκινάκη τε χρυσέψ καί τιήρη 
χρυσοπάστω. καί ώς αυτοί λέγουσι Άβδηρίται, λέγοντες εμοιγε 
οδδαμώς πιστά, πρώτον έλόσατο τήν ζώνην φεύγων έξ Άθηνέων 
όπίσω, ώς έν άδείη έών. τα δέ Άβδηρα Τδρυται προς τού Ελλησ
πόντου μάλλον ή τού Στρυμόνος καί τής Έιόνος, δθεν δή μιν φασί 
έπιβήναι έπί τήν νέα.

121 Οι δέ Έλληνες έπείτε ουκ ο ιοί τε έγίνοντο έξελεϊν τήν Άνδρον, 
τραπόμενοι ές Κάρυστον καί δηιώσαντες αυτών τήν χώρην άπαλλάσ- 
σοντο ές Σαλαμίνα, πρώτα μέν νυν τοΐσι θεοΐσι έξειλον άκροθίνια 
άλλα τε καί τριήρεας τρεις Φοινίσσας, τήν μέν ές Ισθμόν ,άναθεΐ- 
ναι, ή περ ετι καί ές έμέ ήν, τήν δέ έπί Σοόνιον, τήν δέ τψ Αίαντι 
αυτού ές Σαλαμίνα, μετά δέ τούτο δίεδάσαντο τήν ληίην καί τα 
άκροθίνια άπέπεμψαν ές Δελφούς, έκ τών έγένετο άνδριάς εχων έν 
τή χειρί άκρωτήριον νεός, έών μέγαθος δυώδεκα πηχέων έστήκεε

12-2 δέ ούτος τή περ ό Μακεδών Αλέξανδρος ο χρύσεος. πέμψαντες δέ 
άκροθίνια οί Έλληνες ές Δελφούς έπειρώτεον τον θεόν κοινή εί 
λελάβηκε πλήρεα καί αρεστά τά άκροθίνια. ο δέ παρ’ Ελλήνων μέν 
τών άλλων εφησε εχειν, παρά Αίγινητέων δέ ού, αλλά άπαίτεε αυ
τούς τά άριστήια τής έν Σαλαμινι ναυμαχίης. Αίγινήται δέ πυθό-
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ki Ázsiában. De mihelyt partot ért, következőkép cselekedett : a 
kormányosnak azért, hogy életét megmentette, egy arany koszo
rút ajándékozott, de mert sok perzsa halálát okozta, levágatta a 
fejét. Ezt a másik hagyományt, melyet Xerxes hazaérkezéséről i 19 
beszélnek, egyáltalában nem tartom hitelesnek, különösen azt, a 
mi a perzsák halálára vonatkozik. Mert ha csakugyan úgy szólt a 
kormányos Xerxeshez, akkor tízezer ember közül egy sem tagadná, 
hogy úgy cselekedett a király, a mint én gondolom ; hogy t. i. a 
fedélzeten levő perzsákat, a kik előkelő emberek valának, leparan
csolta volna a hajó belsejébe, a phoinikiai evezősöket pedig a 
perzsáknak megfelelő számban tengerbe dobatta volna. Xerxes 
azonban, mint már föntebb mondottam, tényleg a szárazföldi utat 
választotta, és seregének maradványával együtt tért vissza Ázsiába. 
Nagy bizonyítéka ennek a következő is : úgy látszik, hogy Xerxes |->(> 
haza felé tartva, Abderában is volt, hol a várossal vendégbarátsá
got kötött s arany karddal és aranyos hímzésű tiarával ajándékozta 
meg ; mint maguk az abderaiak mondják, minek azonban teljességgel 
nem adok hitelt, Athénből menekülve, itt vetotte le először övét, 
mert itt már biztonságban volt. Abdera azonban közelebb esik a 
Hellespontoslioz, mint a Strymon vagy Eion városa, a hol Xerxes 
állítólag hajóra szállott.

Midőn a görögök Androst nem tudták bevenni, Karystos j -j j 
ellen fordultak, és a karystosiak földjeit feldúlván, visszahajóztak 
Salamisba. I tt  az isteneknek először különféle áldozati ajándéko
kat választottak ki, a többi között három phoinikiai háromsoros 
hajót ; egyet az Isthmoson ajánlottak föl, s ez még ma is ott áll, a 
másodikat Sunion hegyén, a harmadikat magában Salamisban 
Aias tiszteletére.’1) Erre felosztották a zsákmányt, s az áldozati 
ajándékokat Delphoiba küldték ; belőlük került ki az a tizenkét rőf 
magas szobor, mely egy hajóorrot tart a kezében, s ugyanott áll, 
hol a makedón Alexandros aranyszobra. Midőn a görögök Del- ^  
phoiba küldték az ajándékokat, megkérdezték az egész nép nevé
ben az istent, vájjon elég ajándékot kapott-e, s tetszenek· e neki.
0  pedig azt felelte, hogy a többi görög népektől eleget kapott, de 
az aiginaiaktól nem, s részt követelt a salamisi csata győzelmi 
dijából is. Az aiginiaiak ezt megtudván, három arany csillagot
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μενοι άνέθεσαν άστέρας χρυσέους, οϊ έπί ιστού χαλκέου εστάσι
123τρεις έπί της γωνίης, άγχοτάτω τού Κροίσου κρητήρος, μετά δε 

τήν διαίρεσιν της ληίης έπλεον οί Έλληνες ές τον Ισθμόν άρι- 
στήια δώσοντες τφ άςιωτάτφ γενομένφ Ελλήνων άνά τον πόλεμον 
τούτον, ώς δέ άπικόμενοι οι στρατηγοί διένεμ,ον τάς ψήφοος έπί τού 
ΙΙοσειδέωνος τφ βωμψ, τον πρώτον καί τον δεύτερον κρίνοντες έκ 
πάντων, ένθαύτα πας τις αυτών έωυτφ ετίθετο τήν ψήφον, αύτός 
έκαστος δοκέων αριστός γενέσθαι, δεύτερα δέ οί πολλοί συνεξέ- 
πιπτον Θεμιστοκλέα κρίνοντες. οί μεν δή έμουνούντο, Θεμιστοκλεης

124 δε δευτερείοισι ύπερεβάλλετο πολλόν. ού βοολομένων δε ταύτα 
κρίνειν τών Ελλήνων φθόνφ, άλλ’ άποπλεόντων έκαστων ές τήν 
έωυτών άκριτων, όμως Θεμιστοκλεης έβώσθη τε καί έδοςώθη 
είναι άνήρ πολλόν Ελλήνων σοφώτατος άνά πάσαν τήν Ε λ 
λάδα. οτι δέ νικών ούκ έτιμήθη προς τών έν Σαλαμϊνι ναυ- 
μαχησάντων, αύτίκα μετά ταύτα ές Λακεδαίμονα άπίκετο θέλων 
τιμηθήναι · καί μιν Λακεδαιμόνιοι καλώς μέν υπεδέςαντο, με- 
γάλως δέ έτίμησαν. άριστήια μεν νυν έ'δοσαν . . . Εύρυβιάδη 
έλαίης στέφανον, σοφίης δέ καί δεξιότητος Θεμιστοκλέι καί 
τούτφ στέφανον έλαίης * έδωρήσαντό τε μιν δχφ τφ έν Σπάρτη 
καλλιστεύσαντι. αίνέσαντες δέ πολλά, προέπεμψαν άπιόντα τριη- 
κόσιοι Σπαρτιητέων λογάδες, οδτοι οι περ ίππέες καλέονται, 
μέχρι ουρών τών Τεγεητικών. μούνον δή τούτον πάντων άνθρώ-

125  πων τών ημείς ϊδμεν Σπαρτιήται προέπεμψαν. ώς δέ έκ τής Λακε- 
δαίμονος άπίκετο ές τάς Αθήνας, ένθαύτα Τιμόδημος Αφιδναίος 
τών εχθρών μέν τών Θεμιστοκλέος έών, άλλως δέ ού τών 
έπιφανέων άνδρών, φθόνφ καταμαργέων ένείκεε τον Θεμι- 
στοκλέα, τήν ές Λακεδαίμονα άπιξιν προφέρων, ώς διά τάς Αθή
νας έ'χοι τά γέρεα τά παρά Λακεδαιμονίων, άλλ’ ού δι’ έωυ- 
τόν. ό δε, επείτε ούκ έπαύετο λέγων ταύτα ό Τιμόδημος, είπε 
«ούτω έχει τοι" ούτ’ αν εγώ εών Βελβινίτης έτιμήθην ούτω 
προς Σπαρτιητέων, ούτ’ αν συ ώνθρωπε εών Αθηναίος.» ταύτα 
μέν νυν ές τοσούτο έγένετο.

126 ΑρτάβαζοςδέόΦαρνάκεος άνήρ έν Πέρσησιλόγιμος καί πρύσθε



ajánlottak föl, melyek egy érczből vert árboczon állanak a szeg
letben, Kroisos vegyítő edényének közvetlen szomszédságában."")
A zsákmány elosztása után a görögök az Isthmoshoz hajóztak, hogy 123 
győzelmi díjat adjanak annak a görög férfiúnak, ki ebben a hábo
rúban a legérdemesebbnek bizonyult. Megérkezésük után a vezé
rek szétosztották egymás közt Poseidon oltáránál a szavazó köve
ket, hogy ezekkel az első és második díjra érdemeseket kijelöljék. 
Ekkor kiki magára adta az első szavazatot, mert mindenki meg 
volt győződve, hogy ő volt a legkiválóbb ; de a második szava
zat többek részéről Themisfcoklesre esett. Míg tehát a többiek 
csak egy-egy szavazatot kaptak, Themistokles túlnyomó többség
gel nyerte el a második díjat. Habár a görögök irigységből nem 12-t 
akartak dönteni e kérdésben, s eredmény nélkül tértek vissza 
hazájukba, mégis Themistokles neve volt mindenki ajkán, mint a 
ki egész Görögországban a legokosabb embernek bizonyult. Mint
hogy pedig győzelme daczára nem kapta meg a tiszteletet azoktól, 
kik a salamisi csatában résztvettek, ünnepeltetni akarván magát, 
rögtön Lakedaimonba utazott. S a lakedaimoniak valóban szé
pen fogadták, és nagyon megtisztelték. Az első díjat, egy olajfa
koszorút, Eurybiadesnek adták ugyan, de az okosság és ügyesség 
díjat, szintén olajfa-koszorút, Themistoklesnek ; megajándékozták 
azonkívül egy kocsival, mely Spártában a legszebb vaia. A sok 
ünnepség után háromszáz válogatott spártai, kiket lovagoknak 
hívnak, kisérte el a távozó Themistoklest Tegea határáig ; s tudo
másunk szerint ő volt az egyedüli ember, kinek a spártaiak 
kíséretet adtak.83) Midőn Themistokles Lakedaimonból visszatért 125 
Athénbe, az aphidnaibeli Timodemos, ellenségeinek egyike, de 
különben jelentéktelen ember, bősz irigységében gyalázó sza
vakat szórt Themistoklesre lakedaimoni útja miatt, hogy nem 
a saját érdemeinek, hanem Athén dicsőségének köszönheti a lake- 
daimoniaktól kapott tiszteletet. Erre Themistokles látván, hogy 
Timodemos nem hagy fel szitkozódásaival, így szólt : «Igazad van; 
mert ha belbinai vagyok, bizonyára nem tisztelnek meg a 
spártaiak ; ámde téged athéni létedre sem tiszteltek volna meg, 
barátom I»84)

Artabazos, Pharnakes fia, ki már azelőtt is tekintélyes ember 120
17
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έών, έκ δέ τών Πλαταιικών καί μάλλον έτι γενόμενος, έ'χων §ξ μυ
ριάδας στρατού τού Μαρδόνιος έξελέςατο, προέπεμπε βασιλέα μέχρι 
τού πόρου. ώς δέ ό μέν ήν εν τή ίΑαίχ], δ δε όπίσω πορευόμενος 
κατά τήν Παλλήνην έγίνετο, ατε Μαρδονίοο τε χειμερίζοντας περί 
("(εσσαλίην τε καί Μακεδονίην καί ουδέν κω κατεπείγοντος ήκειν ές 
το άλλο στρατόπεδον, ούκ έδικαίου έντυχών άπεστεώσι Ποτιδαιή- 
τησι μή ουκ έξανδραποδίσασθαί σφεας. οί γάρ Ποτιδαιήται ώς βα
σιλεύς παρεξεληλάκεε καί ό ναυτικός τοίσι Πέρσησι οίχώκεε φεύ- 
γων εκ Σαλαμίνας, έκ τοδ φανερού άπέστασαν άπό τών βαρβάρου'

127 ώς δέ καί οί άλλοι οί τήν Παλλήνην εχοντες. ενθαδτα δή Αρτάβα- 
ζος έπολιόρκεε τήν ΙΙοτίδαιαν. όποπτεόσας δέ καί τούς Όλυνθίους 
απίστασθαι άπό βασιλέας, καί ταύτην έπολιόρκεε · είχαν δέ αυτήν 
Βοττιαΐοι έκ του (-(ερμαίου κόλπου εςαναστάντες υπό Μακεδόνων. 
έπεί δέ σφέας είλε πολιορκέων, κατέσφαξε έξαγαγών ές λίμνην, 
τήν δέ πόλιν παραδιδοι Κριτοβουλω Τορωναίφ έπιτροπεύειν

128 και τώ Χαλκιδικφ γένεϊ, καί ουτω ’Όλυνθον Χαλκιδέες έσχον. 
έξελών δέ ταύτην ό Αρτάβαζος τή Ποτιδαίη έντεταμένως 
προσείχε * προσέχοντι δέ οί προθύμως συντίθεται προδοσίην 
Τιμόςεινος ό τών Σκιωναίων στρατηγός, δνΐινα μέν τρόπον 
αρχήν, έ'γωγε ούκ έ'χω είπειν (ου γάρ ών λέγεται), τέλος μέντοι 
τοιάδε έγίνετο. δκως βυβλίον γράψειε ή Τιμόςεινος έθέλων παρά 
Αρτάβαζον πέμψαι ή Αρτάβαζος παρά Τιμόςεινον, τοςεύματος 
παρά τάς γλυφίδας περιειλίςαντες καί πτερώσαντες το βυβλίον έτό- 
ξευον ές συγκείμενον χωρίον. έπάιστος δέ έγένετο ό Τιμόςεινος 
προδιδούς τήν ΙΙοτίδαιαν τοςεύων γάρ ό Αρτάβαζος ές το συγκεί
μενον, άμαρτών τού χωρίου τούτου βάλλει άνδρύς Ποτιδαιήτεω τον

•  ώμον, τον δέ βληθέντα περιέδραμε όμιλός, αία φιλέει γίνεσθαι έν 
πολέμιο, οι αύτίκα το τόξευμα λαβόντες ώς εμαθον το βυβλίον, 
ε'φερον έπί τούς στρατηγούς ■ παρήν δέ καί τών άλλων ΙΙαλ- 
ληναίων συμμαχίη. τοίσι δέ στρατηγοϊσι έπιλεξαμένοισι το 
βυβλίον καί μαθούσι τον αίτιον τής προδοσίης εδοςε μή κατα- 
πλήξαι Τιμόςεινον προδοσίή τής Σκιωναίων πόλιος εϊνεκα, μή 
νόμιζαίατο είναι Σκιωναιοι ές τον μετέπειτα χρόνον αίεί προδόται.

129 ό μέν δή τοιούτω τρόπιρ έπάιστος έγεγόνεε ' Αρταβάζω δέ επειδή



volt a perzsák között, de a plataiai csata után még nevezetesebb 
lön,85) Mardonios kiválasztott hadseregéből hatvanezer emberrel 
kisérte a királyt a tengerszorosig. Midőn Xerxes már Ázsiában 
volt, ő visszafelé tartva, Pallene tájékára érkezett ; minthogy pedig 
Mardonios Thessalia és Makedonia vidékén telelt s nem sürgette, 
hogy táborához csatlakozzék, kötelességének tartotta, hogy az 
elpártolt Potidaiát, mely ép útjába esett, ismét leigázza. A poti- 
daiaiak ugyanis, midőn a király már átvonult területükön, s a 
perzsa hajóhad Salamistól elmenekült, nyíltan elpártoltak a bar
bároktól. Ugyanígy cselekedtek a többiek is, kik Pallene félszi
getén laknak. Artabazos tehát ostrom alá fogta Potidaiát. Gya-127 
nakodván azonban, hogy az olynthosiak is hűtlenek lettek a 
királyhoz, őket is ostrommal zárta körül. A város ekkor a bottiaiu- 
sok birtoka volt, kiket a makedónok elkergettek vaia a thermai 
öböltől. Artabazos bevette a várost, lakosait egy tóhoz kivezetvén, 
lekonczolta ; helyökbe azután chalkidikéi gyarmatosokat telepített 
le, s a város kormányát a toronéi Kritobulosra bízta. így lettek a 
ehalkidikéiek Olynthos urai.80) Ennek bevétele után Artabazos meg-128 
feszített erővel támadott Pot-idáiár$. Buzgó működése közben meg
egyezett TimoxeinQSsal, a skionéiek vezérével, hogy ez kezére fogja 
játszani a várost. Hogy mikép kezdett vele alkudozni, nem tudom 
(mert erről mit sem hallani) ; végre azonban a következő történt : 
valahányszor Timoxeinos levelet akart küldeni Artabazosnak, 
vagy Artabazos Timoxeinosnak, a levelet a nyíl-aljra tekerve, tollal 
burkolták és a nyilat egy megállapított helyre lőtték. De kiderült 
Timoxeinos terve, hogy Potidaiát el akarja árulni. Mert Artaba
zos a megbeszélt területre nyilazván, elhibázta a lövést, és egy 
potidaiai embernek a vállát sebezte meg. A sebesült köré, a 
mint az háborúban történni szokott, nagy embertömeg csődült, 
kihúzták a nyilat, s megpillantván a levelet, a vezérekhez vitték ; 
mert Pallene egyéb népei is ott voltak szövetségesek gyanánt.8’) 
Midőn a vezérek elolvasták a levelet, s megtudták, hogy ki 
az árulás szerzője, megegyeztek, hogy Skione város iránti tekin
tetből nem indítanak árulási pert Timoxeinos ellen, nehogy 
a skionéieket később mindig árulóknak tartsa a világ. Ilye
tén módon derült ki az áruló terve. Miután Artabazos három 129
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πολιορκέοντι έγεγόμεσαν τρεις μήνες, γίνεται αμπωτις τής θα
λάσσης μεγάλη καί χρόνον έπί πολλόν. ίδόντες δε οί βάρβαροι 
τέναγος γενόμενον παρήισαν ές τήν Παλλήνην. ώς δέ τάς 
δύο μεν μοίρας διοδοιπορήκεσαν, ετι δέ τρεις ύττόλοιτεοι ήσαν, 
τάς διελθόντας χρην είναι εσο) έν τη ΙΙαλλήνη, επήλθε πλημ- 
μορίς της θαλάσσης μεγάλη, δση ούδαμά κω, ώς οί επιχώ
ριοι λέγοοσι, πολλάκις γινομένη. οί μεν δή νέειν αοτών οοκ 
έπιστάμενοι διεφθείροντο, τούς δέ έπισταμένοος οί ΙΙοτιδαιηται 
έπιπλώσαντες πλοίοισι άπώλεσαν. αίτιον δέ λέγοοσι Ποτιδαιή- 
ται της τε ρηχίης καί της πλημμορίδος καί τού Περσικού πά- 
θεος γενέσθαι τόδε, δτι τού ΙΙοσειδέωνος ές τον νηον καί το 
αγαλμα το έν τψ προαστείφ ήσέβησαν οότοι τών ΓΙερσέων οι 
περ καί διεφθάρησαν οπό της θαλάσσης, αίτιον δέ τούτο λέ- 
γοντες εό λέγειν έ'μοιγε δοκέοοσι. τούς δέ περιγενομένοος άπηγε 
Άρτάβαζος ές Θεσσαλίην παρά Μαρδόνιον. οότοι μέν οί προ- 
πέμψαντες βασιλέα οότω έπρηξαν.

130 '0  δέ ναοτικύς ό Ξέρξεω περιγενόμενος ώς προσέμιξε
τη Άσίη φεύγων εκ Σαλομΐνος καί βασιλέα τε καί τήν στρα- 
τιήν εκ Χερσονήσοο διεπόρθμεοσε ές νΑβοδον, έχειμέριζε έν 
Κόμη, εαρος δέ έπιλάμψαντος πρώιος σονελέγετο ές Σάμον · 
αί δέ τών νεών καί έχειμέρισαν αότού · Περσέων δέ καί Μήδων 
οί πλεύνες έπεβάτεοον. στρατηγοί δέ σφι έπήλθον Μαρδόντης 
τε ό Ηαγαίοο καί Άρταοντης ό Άρταχαίεω ■ σονήρχε δέ τοότοισι 
καί άδελφιδέος αοτού Άρταόντεω προσελομένοο Ίθαμίτρης. 
ατε δέ μεγάλως πληγέντες, ού προήισαν άνωτέρω τύ προς έσπέ- 
ρης, οόδ’ έπηνάγκαζε οόδείς, άλλ’ έν τη Σάμψ κατήμενοι έφύ- 
λασσον τήν Ίωνίην μή άποστη, νέας εχοντες σύν Γησι Ίάσι 
τριηκοσίας. οο μέν ούδέ προσεδέκοντο τούς "Ελληνας έλεόσεσθαι 
ές τήν Ίωνίην άλλ’ άποχρήσειν σφι τήν έωυτών φολάσσειν, 
σταθμεόμενοι δτι σφέας οοκ έπεδίωξαν φεύγοντας έκ Σαλαμΐνος 
άλλ’ άσμενοι άπαλλάσσοντο. κατά μέν νον τήν θάλασσαν εσσω- 
μένοι ήσαν τώ θομφ, πεζή δέ έδόκεον πολλφ κρατήσειν τον 
Μαρδόνιον. έόντες δέ έν Σάμω αμα μέν έβοολεύοντο εί τι δο- 
ναίατο κακόν τούς πολεμίοος ποιέειν, αμα δέ καί ώτακοόστεον 
δκη πεσέεται τα Μαρδονίοο πρήγματα.

131 Τούς δέ "Ελληνας τό τε έ'αρ γινόμενον ήγειρε καί Μαρδόνιος



hónapon át ostromolta a várost, szokatlan nagy apadás állt be a 
tengeren, mely sok ideig tartott ; s a barbárok látván a gázlót, át 
akartak menni Pallenébe. Már az útnak két ötödrészét megtették, 
s csak három ötödrész vaia hátra, hogy azon átkelve, szárazföldi 
úton jussanak Pallenéhez, midőn beállt a dagály, mely bár gyak
ran nagy az idevaló lakósok állítása szerint, de még sohasem 
volt akkora. Már most a kik nem tudtak úszni, befuladtak a vízbe, 
a kik pedig tudtak, azokat a hajókon odasiető potidaiaiak ütötték 
agyon. A potidaiaiak állítása szerint ezen áradásnak, dagálynak 
és a perzsák vereségének oka az volt, hogy ép azok a perzsák, kik 
a tengerbe fúltak, szentségtelenítették meg a külvárosban Posei
don templomát és szobrát. S azt hiszem, hogy az okra vonatkozó
lag helyesen beszélnek. Artabazos életben maradt katonáit vissza
vezette Thessaliába Mardonioshoz. Ez vaia azoknak sorsa, kik a 
királyt útjában elkísérték.

Xerxes hajóhadának maradéka, miután Salamistól menekülve 130 
Ázsiához közeledett, s a királyt seregével együtt a Chersonesostól 
Abydosba átvitte, Kymében telelt. Kora tavaszszal a hajók Samos- 
lxoz gyülekeztek, mert egy részük itt töltötte a telet. A legény
ség nagyobbára perzsákból és médekből állott ; vezéreikül pedig 
Mardontes, Bagaios fia, és Artayntes, Artachnios fia, érkeztek hoz
zájuk. Vezértársuk volt még Ithamitres, kit nagybátyja, Artayntes 
vett volt maga mellé. Minthogy nagy veszteséget szenvedtek és 
senki sem kényszerítette őket, nem nyomultak előre nyugat felé ; 
inkább Samosban maradtak, vigyázva Ióniára, hogy föl ne lázad
jon. A hajók száma az iónokéival együtt háromszáz vaia. Nem hit
ték, hogy a görögök Ióniába jönnek ; sőt úgy számítottak, hogy 

.  beérik azzal, ha a saját hazájukat megőrzik ; mert nem vették ül
dözőbe a perzsákat, midőn Salamistól megfutottak, hanem szive- 
vesen hazatértek. Erezték ugyan, hogy a tengeren le vannak 
győzve ; de biztatta őket a remény, hogy Mardonios a szárazföldi 
sereggel fényes győzelmet fog aratni. Samosban maradtak tehát, 
és míg arról tanácskoztak, lehetne-e az ellenségnek valahogyan 
ártani, addig figyelemmel lesték, milyen eredménynyel fog hada
kozni Mardonios.

A közeledő tavasz és az a tudat, hogy Mardonios Tliessaliában 131
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έν θεσσαλίη έών. ο μέν δή πεζός ουκω συνελέγετο, ό δε ναυ
τικός άπίκετο ές Αίγιναν, νέες αριθμόν δέκα καί εκατόν, στρατη
γός δέ καί ναύαρχος ήν Λευτυχίδης ό Μενάρεος τού Ήγησίλεω 
τοδ Ίπποκρατίδεω τοδ Λεοτοχίδεω τοδ Αναζίλεω τοδ Αρχιδή
μου τοδ Αναςανδρίδεω τοδ Θεοπόμπου τοδ Νικάνδρου τοδ Χαρί- 
λεω τοδ Εύνόμου του [Ιολυδέκτεω| τοδ Πρυτάνιος τοδ Εύρυφώντος 
τοδ Προκλέος τοδ Αριστοδήμου τοδ Αριστομάχου τοδ Κλεο- 
δαίου τοδ "Γλλου τοδ Ήρακλέος, έών τής έτέρης οίκίης τών 
βασιλέων, ουτοι πάντες, πλήν τών επτά τών μετά Λευτυ- 
χίδεα πρώτων καταλεχθέντων, οι άλλοι βασιλέες έγένοντο 
Σπάρτης. Αθηναίων δέ έστρατήγεε Ξάνθιππος ό Αρίφρονος.

132 ώς δε παρεγένοντο ές την Αίγιναν πάσαι αί νέες, άπίκοντο 
Ίώνων άγγελοι ές το στρατόπεδον τών Ελλήνων, οϊ καί ές 
Σπάρτην όλίγφ πρότερον τούτων άπικόμενοι έδέοντο Λακεδαιμο
νίων έλευθεροδν τήν Ίωνίην ■ τών καί Ηρόδοτος ό Βασιληίδεω 
ήν · οι στασιώται σφίσι γενόμενοι έπεβούλευον θάνατον Στράττι 
τφ Χίου τυράννφ, έόντες αρχήν επτά * έπιβουλεύοντες δε ώς 
φανεροί έγένοντο έςενείκαντος τήν έπιχείρησιν ενός τών 
μετεχόντων, ουτω δή οι λοιποί έόντες υπεςέσχον έκ τής 
Χίου καί ές Σπάρτην τε άπίκοντο καί δή καί τότε ές τήν 
Αίγιναν, τών Ελλήνων δεόμενοι καταπλώσαι ές τήν Ίωνίην * 
ο'ί προήγαγον αυτούς μόγις μέχρι Δήλου, το γάρ προσωτέρω παν 
δεινόν ήν τοΐσι "Ελλησι ούτε τών χώρων έοδσι έμπεϊροισι, στρα- 
τιής τε πάντα πλέα έδόκεε είναι, τήν δέ Σάμον έπιστέατο δόςη 
καί Έρακλέας στήλας ίσον άπέχειν. συνέπιπτε δέ τοιοδτο 
ώστε τούς μέν βαρβάρους το προς έσπέρης ανωτέρω Σάμου μή 
τολμάν καταπλώσαι καταρρωδηκότας, τούς δέ "Ελληνας, χρηι- 
ζόντων Χίων, το προς τήν ήώ κατωτέρω Δήλου, ούτω δέος το 
μέσον έφύλασσέ σφεων.

133 Οί μέν δή ' Ελληνες επλεον ές τήν Δήλον, Μαρδόνιος 
δέ περί τήν Θεσσαλίην έχείμαζε. ένθεδτεν δέ δρμεόμενος 
έπεμπε κατά τα χρηστήρια ανδρα Εύρωπέα γένος, τφ ού- 
νομα ήν Μϋς, έντειλάμενος πανταχή μιν χρησάμενον έλ- 
θείν, τών οίά τε ήν σφι άποπειρήσασθαι. ο τι μέν βουλόμενος 
έκμαθεΐν προς τών χρηστηρίων ταδτα ένετέλλετο, ούκ έχω φρά- 
σαι · ού γάρ ών λέγεται * δοκέω δ’ έ'γωγε περί τών παρεόντων 

134πρηγμάτων καί ούκ άλλων πέρι πέμψαι. ούτος 6 Μύς έ'ς τε
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van, a görögöket is tevékenységre serkentette. A szárazföldi had
sereg még nem gyűlt össze, de a tengeri haderő, szám szerint száz
tíz hajó, Aiginába érkezett. Fővezér és tengernagy Leutychides vaia, 
kinek ősei fölfelé menő sorban a következők : Menares, Hegesilaos, 
Hippokratides, Leutychides, Anaxilaos, Archidemos, Anaxandri- 
des, Theopompos, Nikandros, Charilaos, Eunymos, Polydektes, 
Prytanis, Euryphon, Prokies, Aristodemos, Aristomachos, Kleo- 
daios, Hyllos és Herakles. Leutychides tehát a királyi háznak 
ifjabb ágához tartozott. Mindezek, kiket felsoroltam, a Leutychi
des után felsorolt kettő kivételével valamennyien királyai voltak 
Spártának.88) Az athéni hajóknak Xanthippos. Ariphron fia, volt a 
vezérük. Midőn már az összes hajók Aiginában voltak, ión embe-132 
rek jöttek a görög táborba, kik kevéssel előbb Spártában is voltak, 
és kérték a lakedaimoniakat, hogy szabadítsák föl Ióniát. Köztük 
volt Herodotos is, Basileides fia. Eredetileg heten valának, és 
összeesküdtek, hogy Chiosnak kényurát, Strattist megölik.8’) Csel- 
szövényiik azonban kiderült, mert az összeesküvők egyike elárulta 
tervüket ; a többi hat már most Chiosból megszökött, majd Spár- 
tába utaztak, most pedig Aiginába mentek, kérvén a görögöket, 
hogy hajózzanak Ióniába. Nagy nehezen vezették őket Delosig, 
mert a görögök nem ismervén a vidéket, tovább mindent vesze
delmesnek tartottak ; azt hitték továbbá, hogy minden sziget tele 
van perzsa katonasággal, s hogy Samos oly távol fekszik, mint a 
Herakles oszlopai.1") Véletlenül a barbárok sem mertek félelmük
ben nyugatra evezni Samoson túl, meg a görögöket sem bírták a 
chiosiak kérelmei Delosnál tovább vinni keletre. így a félelem meg
védte tőlük a közbenső tért.

A görögök tehát Delosig hajóztak, Mardonios pedig Thessaliá-133 
bán töltötte a telet. Midőn innen tovább akart vonulni, egy 
Europos városából származó embert,01) kinek Mys volt a neve, a 
jósló helyekhez küldött, s meghagyta, hogy mindenütt kérdezze 
meg az isteneket, a hol neki szabad volt jóslatot kérni. Hogy mit 
akart megtudni a jósló helyektől, midőn Mysnek ezt a parancsot 
adta, nem mondhatom meg, mert a hagyomány nem szól róla 
semmit. Azt hiszem azonban, hogy a viszonyok kifürkészése végett 
küldötte el emberét, semmi másért. Annyi bizonyos, hogy ez a 134
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Λεβάδειαν φαίνεται άπικόμενος καί μισθψ πείσας τών επι
χωρίων άνδρα καταβήναι παρά Τροφώνιον, καί ές Αβάς τάς 
Φωκεων άπικόμενος επί το χρηστήριον * καί δή καί ές Θήβας 
πρώτα ως άπίκετο, τούτο μέν τφ Ισμηνίω Απόλλωνι έχρή- 
σατο · έστι δέ κατά περ έν Όλυμπίη ίροΐσι αυτόθι χρηστη- 
ριάζεσθαι · τούτο δέ ξεινόν τινα καί ου Θηβαίον χρήμασι πεί
σας κατεκοίμησε ές Άμφιάρεω. Θηβαίων δέ ουδενί έξεστι μαν- 
τεύεσθαι αυτόθι διά τόδε. έκέλευσέ σφεας ό Αμφιάρεως διά 
χρηστηρίων ποιεύμενος όκότερα βούλονται ελέσθαι τούτων, 
έωυτφ ή άτε μάντι χράσθαι ή άτε συμμαχώ, τού ετέρου άπε- 
χομένους * οί δέ σύμμαχόν μιν ε’ίλοντο είναι, διά τούτο μέν

135 ούκ έξεστι Θηβαίων ουδενί αυτόθι έγκατακοιμηθήναι. τότε δέ 
θώυμά μοι μέγιστον γενέσθαι λέγεται υπό Θηβαίων, έλθεΐν αρα 
τον Εύρωπέα Μύν, περιστρωφώμενον πάντα τα χρηστήρια, καί 
ές τού Πτφου Απόλλωνος το τέμενος, τούτο δέ το ίρόν κα- 
λέεται μέν Πτφον, έ'στι δέ Θηβαίων, κέεται δέ υπέρ της Κω- 
παΐδος λίμνης προς δρει άγχοτάτω Ακραιφίης πόλιος· ές τούτο 
το ίρόν έπείτε παρελθεΐν τον καλεόμενον τούτον Μύν, επεσθαι 
δέ οί τών αστών αιρετούς άνδρας τρεις από τού κοινού ως 
άπογραψομένους τα θεσπιεΐν έμελλε, καί πρόκατε τον πρόμαν- 
τιν βαρβάρφ γλώσση χράν. καί τούς μέν επομένους τών Θη
βαίων έν θώυματι έχεσθαι ακούοντας βαρβάρου γλώσσης αντί 
Ελλάδος, ουδέ εχειν δ τι χρήσωνται τφ παρεόντι πρήγματι *

τον δέ Εύρωπέα Μύν έςαρπάσαντα παρ’ αυτών τήν έφέροντο 
δέλτον, τα λεγόμενα υπό τού προφήτεω γράφειν ές αυτήν, φά- 
ναι δέ Καρίη μιν γλώσση χράν, συγγραψάμενον δέ οϊχεσθαι 
άπιόντα ές Θεσσαλίην.

136 Μαρδόνιος δέ έπιΛεξάμενος ο τι δή λέγοντα ήν τα χρη
στήρια, μετά ταύτα έπεμψε άγγελον ές Αθήνας Αλέξαν
δρον τον Αμύντεω άνδρα Μακεδόνα, άμα μέν δτι οί προσκηδέες 
οί Πέρσαι ήσαν Αλεξάνδρου γάρ άδελφεήν Γυγαίην, Αμύν
τεω δέ θυγατέρα, Βουβάρης άνήρ Πέρσης εσχε, έκ τής 
οί έγεγόνεε Αμύντης ό έν τη Ασίη, έχων τύ ούνομα τού 
μητροπάτορος, τφ δή έκ βασιλέος τής Φρυγίης έδόθη Αλά- 
βανδα πόλις μεγάλη νέμεσθαι* άμα τε ό Μαρδόνιος πυθόμε- 
νος δτι πρόξεινός τε εΐη καί ευεργέτης ό Αλέξανδρος έπεμπε, 
τούς γάρ Αθηναίους ουτω έδόκεε μάλιστα προσκτήσεσθαι, 
λεών τε πολλύν άρα άκούων είναι καί άλκιμον, τά τε κατά τήν
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Mys Lebadeiába érkezett, és megvesztegetvén egy odavaló embert, 
leszállt a Trophonios barlangjába ;“ ) volt továbbá jóslatért a pilotisi 
Abaiban is. Midőn Thebaiba érkezett, először Apollon Ismeniostól 
kért jóslatot ; — valamint Olympiában, úgy itt is égő áldozatokból 
mondanak jövendőt, — azután pedig egyidegent, és nem tbebaibeli 
embert vesztegetett meg, s Ampbiaraos templomában is lefeküdt."3) 
Itt a következő okból nem szabad jóslatot kérni egy thebaibeli 
embernek sem : Ampbiaraos egy jóslatával választására bízta a the- 
baibelieknek, vájjon jósuknak akarják-e, avagy szövetségesüknek; 
mert e két szerep közül az egyikről le kell mondaniok vele szem
ben ; ők tehát szövetségesüknek választották. Ezért nem szabad 
itt egy thebaibelinek sem lefeküdni. Egy dolog, mely a thebai- 
beliek állítása szerint náluk történt, különös csodának tűnik 
föl nekem. Azt mondják, hogy az europosi Mys, miután az összes 
jósló helyeket bejárta, Apollon Ptoosnak szentélyét is fölkereste ; 
magát a szentélyt Ptoonnak hívják, Thebai határában épült, és 
egy hegyen áll a Eopais taván túl, Akraiphia városa közelében.94) 
A mint ez a Mys a szentélybe lépett, nyomában a három polgár
ral, kiket az állam rendel ki arra, hogy az .istennek jóssz tvait föl
jegyezzék, a pap rögtön idegen nyelven adott jóslatot. Erre az őt 
kisérő thebaibeliek elcsodálkoztak, hogy görög helyett barbár 
nyelvet hallanak, s nem tudták, hogy most mit tegyenek ; de az 
europosi Mys kirántotta kezükből a táblát, rájegyezte a jóspapnak 
szavait, mondván, hogy káriai nyelven szólt a jóslat. Erre azután 
eltávozott és visszatért Thessaliába.

Midőn Mardonios elolvasta a jóslatokat, hogy mit tanácsol
nak , a makedón Alexandrost, Amyntas fiát küldte Athénbe 
követül; részint azért, mert rokonságban állott a perzsákkal, a 
mennyiben Gygaia, Amyntas leánya és Alexandrosnak nőtestvére, 
felesége volt a perzsa Bubaresnek, s tőle született Ázsiában a 
nagy atyja után elnevezett Amyntas, kinek a király a phrygiai 
Alabanda város nagy jövedelmét ajándékozta ; — részint pedig 
azért küldötte Alexandrost, mert megtudta, hogy ő az athéniek 
vendégbarátja és jótevője.96) Mardonios azt hitte, hogy ilyetén mó
don nyeri meg leginkább az athénieket a maga részére. Hallotta 
róluk, hogy nagy és hatalmas nép, s tudta, hogy leginkább az

135

136
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θάλασσαν συντυχόντα σφι παθήματα κατεργασαμένους μάλιστα 
Αθηναίους έπίστατο. τούτων δέ προσγενομένων κατήλπιζε εύπε- 
τέως τής θαλάσσης κρατήσειν, τά περ άν καί ήν, πεζή τε 
έδόκεε πολλψ είναι κρέσσων, οΰτω τε έλογίζετο κατύπερθέ οί 
τά πρήγματα εσεσθαι τών Ελληνικών, τάχα δ’ αν καί τά 
χρηστήρια ταΰτά οί προλέγοι, συμβουλεύοντα σύμμαχον τον 
’Αθηναΐον ποιέεσθαι · τοΐσι δή πειθόμενος έπεμπε.

137 Τού δέ Αλεξάνδρου τούτου έβδομος γενέτωρ Ηερδίκκης 
έστί ό κτησάμενος τών Μακεδόνων τήν τυραννίδα τρόπψ τοιφδε. 
ές ’Αργεος έ'φυγον ές Ίλλυριούς τών Τημενου απογόνων τρεις 
άδελφεοί. Γαυάνης τε καί Άέροπος καί Περδίκκης, έκ δε 
Ιλλυριών υπερβαλόντες ές τήν ανω Μακεδονίην άπίκοντο ές 
Λεβαίην πόλιν. ένθαΰτα δε εθήτευον έπι μισθφ παρά τφ βα- 
σιλέι, Ο μεν ίππους νέμων, ό δε βοΰς, ό δε νεώτατος αυτών 
Περδίκκης τά λεπτά τών προβάτων, ή δέ γυνή τού βασιλεύς 
αυτή τά αιτία σφι έ'πεσσε * ήσαν γάρ το πάλαι καί αί τυραν
νίδες τών ανθρώπων άσθενέες χρήμασι, ού μοΰνον ό δήμος, 
οκως δε οπτφη, ό άρτος του παιδός του θητός ΙΙερδίκκεω 
διπλήσιος έγίνετο αυτός έωυτού. έπεί δέ αίεί τώυτό τούτο έγί- 
νετο, είπε προς τον ανδρα τον εωυτής · τον δέ άκούσαντα 
έσήλθε αυτίκα ως ειή τέρας καί φέροι μέγα τι. καλέσας δέ 
τούς θήτας προηγόρευέ σφι άπαλλάσσεσθαι έκ γής τής έωυ- 
τού. οί δέ τον μισθόν έ'φασαν δίκαιοι είναι άπολαβόντες ουτω 
έξιέναι. ένθαΰτα ό βασιλεύς τού μισθού πέρι άκούσας, ήν γάρ 
κατά τήν καπνοδόκην ές τον οίκον έσέχων ό ήλιος, είπε θεο- 
βλαβής γενόμενος «μισθόν δέ όμΐν έγώ ύμέων άςιον τόνδε 
άποδίδωμι, » δείςας τον ήλιον, ό μέν δή Γαυάνης τε καί ό 
Άέροπος οί πρεσβύτεροι εστασαν έκπεπληγμένοι, ώς ήκουσαν 
ταύτα" ό δέ παίς, έτύγχανε γάρ έ'χων μάχαιραν, είπας τάδε 
«δεκόμεθα ώ βασιλεύ τά διδοϊς», περιγράφει τή μαχαίρη ές 
το έ'δαφος τού οίκου τον ήλιον, περιγράψας δε, ές τον κόλ
πον τρις άρυσάμενος τού ήλιου, άπαλλάσσετο αυτός τε' καί

138 οί μετ’ εκείνου, οί μέν δή άπήισαν, τφ δέ βασιλέι σημαί
νει τις τών παρέδρων οίόν τι χρήμα ποιήσεις ό παις καί 
ώς συν νόω κείνων ο νεώτατος λάβοι τά διδόμενα, ό δέ 
ταύτα άκούσας καί όςυνθείς πέμπει έπ' αυτούς ιππέας άπολέ- 
οντας. ποταμός δέ έστί Ιν τή χώρή ταύτη, τώ θύουσι οί τού
τον τών άνδρών απ’ Αργεος απόγονοι σωτήρι* ούτος, έπείτε
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athéniek idézték elő a tengeren a perzsák vereségét. Ha őket meg
nyeri, azt remélte, hogy könnyen fog győzni a tengeren, a mint
hogy úgy is lett volna, szárazföldi seregével pedig bizonyára 
fényes diadalt fog aratni. így számított ő hogy így fog a görögök 
fölé kerekedni. Lehetséges, hogy a jóslatok is azt ajánlották neki, 
hogy az athéni népet nyerje meg szövetségeséül, úgy hogy irán
tuk való engedelmességből küldte el követét.

Ennek az Alexandrosnak hetedik őse volt Perdikkas, ki a 137 
következő módon szerezte meg Makedonia uralmát. Temenos 
ivadékai közül három testvér, Gauanes, Aeropos és Perdikkas, 
Argosból Illyriába szökött ; IUyriából pedig átkeltek Felső-Make- 
doniáiba és Lebaia városába érkeztek.9®) Itt azután bérért elszegőd
tek a királyhoz, s az egyik a lovakat legeltette, a másik a tehene
ket, a legifjabb Perdikkas pedig az apró marhát. Maga a királynak 
felesége főzte nekik az ételt ; mert a régi időben a királyok is sze
gények valának, nemcsak a nép. Valahányszor pedig a királyné 
kenyeret sütött, Perdikkasnak, a szolgagyereknek kenyere min
dig kétszer akkorára dagadt. Minthogy pedig ez mindig ismét
lődött, mogmondta férjének, ki rögtön megértette, hogy ez csoda,
8 hogy valami nagyot jelent. Előhívta tehát a három szolgát és 
megparancsolta nekik, hogy távozzanak az országból. De ők azt 
felelték, hogy jog szerint előbb bérüket kell megkapniok, s csak 
azután fognak elmenni. Midőn a király a bért hallotta emlegetni 
(a nap ép akkor sütött a kéményen át a házba), eszelős módon így 
szólt : «Itt van a bér, a melyet megérdemeltek, ezt adom nektek», 
s a napra mutatott. Gauanes és Aeropos, az idősebbek, ijedten 
állottak ott, midőn a feleletet hallották ; de a fiú, kinek véletlenül 
kés volt a kezében, így szólt : «Elfogadjuk, óh király, a mit adsz», 
s késével a szoba padozatára rajzolta a napot ; azután háromszor 
merítvén keblébe a napból, testvéreivel együtt eltávozott.91) Elm e-13,8 
netelük után az egyik tanácsos megmagyarázta a királynak, hogy 
mit tett a gyermek, s hogy milyen értelemben vette közülük a 
legifjabbik az adományt. A király e szavakra felfortyanva, lovaso
kat küldött utánuk, hogy öljék meg őket. De van ezen a vidéken 
egy folyó, melynek ezen Argosból származó emberek utódai áldo
zatot mutatnak be, mint megmentőj üknek. Ez pedig, miután a
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διέβησαν οί Τημενίδαι, μέγας ουτω έρρόη ώστε τούς ιππέας μή 
οΐους τε γενέσθαι διαβήναι. οι δε άπικόμενοι ές άλλην γην της 
Μακεδονίης οϊκησαν πέλας τών κήπων τών λεγομένων είναι Μίδεω 
τού Γορδίεω, έν τοίσι φύεται αυτόματα ρόδα, εν έκαστον έ'χον εξή
κοντα φύλλα, δδμ.ή τε υπερφέροντα τών άλλων, έν τούτοισι καί ό 
Σιληνός τοίσι κήποισι ήλω, ώς λέγεται υπό Μακεδόνων. υπέρ δε 
τών κήπων δρος κεεται Βέρμιον ούνομα, άβατον υπό χειμώνος. έν- 
θεύτεν δέ δρμεόμενοι ώς ταύτην εσχον, κατεστρέφοντο καί τήν άλ-

139 λην Μακεδονίην. άπο τούτου δή τού ΙΙερδίκκεω Αλέξανδρος ώδε 
έγένετο" Άμύντεω παΐς ήν Αλέξανδρος, Άμύντης δέ Άλκέτεω, 
Άλκέτεω δέ πατήρ ήν Άέροπος, τού δέ Φίλιππος, Φιλίππου δέ 
Άργαΐος, τού δέ Περδίκκης ό κτησάμενος τήν αρχήν.

14ο Έγεγόνεε μέν δή ώδε ό Αλέξανδρος ό Άμύντεω" ώς δέ άπί- 
κετο ές τάς Αθήνας άποπεμφθείς υπό Μαρδονίου, έ'λεγε τάδε. 

α) «άνδρες Αθηναίοι, Μαρδόνιος τάδε λέγει* έμοί άγγελίη ήκει παρά 
βασιλέος λέγουσα ουτω. 'Άθηναίοισι τάς άμαρτάδας τάς ές έμέ 
εξ εκείνων γενομένας πάσας μετίημι * νύν τε ώδε Μαρδόνιε ποίεε. 
τούτο μέν τήν γην σφι άποδος, τούτο δέ άλλην προς ταύτη έλέσθιυν 
αυτοί, ήντινα αν έθέλωσι, έόντες αυτόνομοι" Ερά τε πάντα σφι, ήν 
δή βούλωνταί γε έμοί όμολογέειν, άνόρθωσον, δσα έγώ ένέπρησα.’ 
τούτων δέ άπιγμένων άναγκαίως έχει μοι ποιέειν ταύτα, ήν μή το 
όμέτερον αίτιον γένηται. λέγω δέ ύμϊν τάδε, νύν τί μαΐνεσθε πόλε
μον βασιλει Γειρόμενοι ; ούτε γάρ αν υπερβάλοισθε ούτε ο ιοί 
τε έστέ άντέχειν τον πάντα χρόνον, είδετε μέν γάρ τής Ξέρξεω 
στρατηλασίης το πλήθος καί τα έργα, πυνθάνεσθε δέ καί τήν 
νύν παρ’ έμοί έούσαν δύναμιν " ώστε καί ήν ήμέας ύπερ- 
βάλησθε καί νικήσητε, τού περ ύμϊν ουδεμία έλπίξ εί περ 
εύ φρονέετε, άλλη παρεσται πολλαπλησίη. μή ών βούλεσθε 
παρισούμενοι βασιλέι στέρεσί>αι μέν τής χώρης, θέειν δέ αίεί 
περί ύμέων αυτών, άλλα καταλύσασθε. παρέχει δέ υμιν κάλλιστα 
καταλύσασθαι, βασιλέος ταύτη όρμημένου " έ'στε έλεύθεροι, ήμίν 

β) όμαιχμίην συνθέμενοι άνευ τε δόλου καί άπάτης. Μαρδόνιος μέν



Temenidák rajta étkeiének, annyira megáradt, hogy a lovasok 
nem juthattak rajta keresztül. Az ifjak erre Makedoniának más 
részébe költözvén, azon kertek közelében telepedtek le, melyek a 
monda szerint Hidasnak, Gordias fiának voltak birtokában. Ezek
ben vadon olyan rózsák teremnek, melyek mindegyike hatvan levelű, 
s illataik valamennyiét fölülmúlja. A makedoniai monda szerint 
ezekben a kertekben fogták el Silenost. A kerteken túl terül el a 
Bermion nevű hegy, melyet az ott uralkodó hideg miatt nem lehet 
megmászni.98) Ez a vidék lett a testvérek birtoka, s innen foglalták 
el egész Makedónját. Ettől a Perdikkastól származott tehát 139 
Alexándros, és pedig úgy, hogy Algxandros Amyntaseak a fia, 
Amyntas Alk.etasé, Alketas apja volt Aércipos, ezé Philippos, 
Philipposé Argajos, ezé végre Perdikkas, a királyságnak megala
pítója.

Ilyen tehát Alexandrosnak, Amyntas fiának a származása. 140 
Midőn pedig Mardonios követeként Athénbe érkezett, így szólt : 
«Athéni férfiak ! Mardonios ezt izeni nektek : , Követség érkezett a ) 
hozzám a királytól, mely így hangzik : «Mindazon sérelmeket, 
melyeket az athéniek ellenem elkövettek, megbocsátom ; te pedig, 
Mardonios, cselekedjél a következőképen : add vissza országukat 
s azonfölül válaszszanak ki ők maguk egy másikat is, a melyiket 
akarják és legyenek függetlenek. Szentélyeiket, melyeket fölper
zseltem, ha valóban megegyezésre akarnak velem jutni, építsd fel 
újra mind. » Minthogy ez a parancs érkezett hozzám, szükségkép 
e szerint is kell intézkednem, ha csak ti nem gátoltok meg benne.
Én pedig azt mondom nektek, miért viseltek háborút ész nélkül 
a királvlyal ? Hisz sem nem győzhettek, sem örökre ellen nem áll
hattok. Mert láttátok Xerxes hadseregének nagyságát és tetteit, s 
azt is tudjátok, mekkora hatalom áll mostan rendelkezésemre. 
Föltéve tehát, hogy ti fogtok győzni, s ti kerekedtek fölül, pedig 
őzt józan észszel nem remélhetitek, azonnal itt teremne egy má
sik, sót kai nagyobb sereg. Ne akarjátok tehát a királylyal vete
kedve hazátokat elveszteni, s ne akarjatok mindig veszedelémben 
forogni, hanem béküljetek ki vele ; most van rá a legszebb alka
lom, midőn a király nyújtja felétek békejobbját. Legyetek szaba
dok, s kössünk békét csel és csalárdság nélkül.“ Ezt az izenetet h)
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ταότα ώ Αθηναίοι ένετείλατο μοι είπεΐν προς όμέας * εγώ δέ 
περί μέν εόνοίης της προς όμέας έοόσης έ£ έμεό οδδέν λέ£ω, 
οδ γάρ αν νδν πρώτον έκμάθοιτε, προσχρηίζω δε όμέων πείθε- 
σθαι Μαρδονίω. ένορέω γάρ όμϊν ουκ οΤοισί τε έσομένοισι τον 
πάντα χρόνον πολεμέειν Ξέρξη * εί γάρ ένώρων τοδτο έν όμίν, 
ούκ αν κοτε ές όμέας ήλθον εχων λόγους τοόσδε' καί γάρ δό- 
ναμις ύπέρ άνθρωπον ή βασιλέος έστί καί χειρ υπερμήκης. ήν 
ών μή αδτίκα όμολογήαητε, μεγάλα προτεινόντον επ’ οίσι όμο- 
λογέειν έθέλουσι, δειμαίνω υπέρ όμέων έν τρίβω τε μάλιστα 
οίκημένων τών συμμάχων πάντων αίεί τε φθειρόμενων μούνων, 
εςαίρετον μεταίχμιό'/ τε την γην έκτημένων. άλλα πείθεσθε - 
πολλοό γάρ όμίν άςια ταότα, εί βασιλεύς γε ό μέγας μοόνοισι 
όμίν Ελλήνων τάς άμαρτάδας άπιείς έθέλει φίλος γενέσθαι.»

141 Αλέξανδρος μέν ταότα έλεςε. Λακεδαιμόνιοι δε πυθόμενο1 
ήκειν Αλέξανδρον ές Αθήνας ές όμολογίην άςοντα τω βαρ- 
βάρω Αθηναίους, άναμνηοθέντες τών λογιών ως σφεας χρεόν 
έστι αμα τοΐσι αλλοισι Αωριεόσι έκπίπτειν έκ ΙΙελοποννήσου 
ύπό Μήδων τε καί Αθηναίων, κάρτα τε εδεισαν μή όμολογή- 
σωσι τώ Πέρση Αθηναίοι, αυτίκα τέ σφι έ'δοςε πέμπειν αγγέ
λους. καί δή συνέπιπτε ώστε όμοό σφεων γίνεσθαι τήν κατά- 
στασιν · έπανέμειναν γάρ οί Αθηναίοι διατρίβοντες, ευ έπιστάμε- 
νοι δτι έμελλον Λακεδαιμόνιοι πεύσεσθαι ήκοντα παρά του βαρ
βάρου άγγελον έπ’ όμολογίη, πυθόμενοί τε πέμψειν κατά τάχος 
αγγέλους, έπίτηδες ών έποίευν, ένδεικνυμενοι τοίσ. Λακεδαιμο-

142νίοισι τήν εωυτών γνώμην, ως δε έπαόσατο λέγων Αλέξανδρος, 
διαδεξάμενοι έ'λεγον οί από Σπάρτης άγγελοι «ήμέας δέ έπεμ- 
ψαν Λακεδαιμόνιοι δεησομένους όμέων μήτε νεώτερον ποιέειν 
μηδέν κατά τήν Ελλάδα μήτε λόγους ένδέκεσθαι παρά τοδ βαρ
βάρου. ούτε γάρ δίκαιον ούδαμώς ούτε κόσμον φέρον ούτε γε άλ
λο ισι Ελλήνων ουδαμοισι, όμίν δέ δή καί διά πάντων ήκιστα πολ
λών εινεκα. ήγείρατε γάρ τόνδε τον πόλεμον ύμείς ουδέν ήμέων 
βουλομένων, καί περί τής ύμετέρης αρχής ό αγών έγένετο, νυν δέ



küldi Mardonios általam hozzátok, athéniek. Én pedig nem fo
gok beszélni irántatok érzett jó indulatomról, mert, nem először 
tapasztalnátok azt ; de arra kérlek, hogy engedelmeskedjetek 
Mardoniosnak. Belátom, hogy nem lesz elég eró'tök örökké hábo
rút viselni Xerxessel ; mert ha ezt rátok nézve lehetségesnek tar
tanám, sohasem jöttem volna hozzátok ezzel az izenettel. A király
nak emberfölötti hatalma van, s keze igen messzire ér. Ha tehát 
nem kötitek meg rögtön a békét, midőn oly kedvező föltételekkel 
akarnak veletek szövetségre lépni, féltelek benneteket ; mert ösz- 
szes szövetségeseitek közül ti laktok leginkább a harczvonal útjá
ban, s egyedül nektek kell mindig szenvednetek, azon földnek 
lévén a birtokosai, mely elkülönítettnek és két küzdő fél között 
elterülőnek látszik. Engedelmeskedjetek tehát ; mert sokat ér az 
nektek, ha a nagy király fátyolt vetve vétségeitekre, a görögök 
közül csak veletek akar barátságba élni».

Ezt az izenetet hozta Alexandros. Midőn a lakedaimoniak 141 
megtudták, hogy Alexandros Athénbe jött és egyességet akar léte
síteni a barbárok és az athéniak között : megemlékeztek arról a 
jóslatról, melynek értelmében a médek és az athéniek fogják őket 
az összes dórokkal együtt kikergetni a Peloponnesosból,'J9) s nagyon 
megijedtek, hogy az athéniek a perzsákkal szövetségre fognak 
lépni. Elhatározták tehát, hogy rögtön követeket küldenek hozzá
juk. Úgy esett, hogy mind a két követséget egyszerre bocsátották 
a tanács elé. Az athéniek ugyanis vártak és halasztgatták a dolgot, 
meg lévén győződve, hogy a lakedaimoniak meg fogják hallani, 
hogy a barbároktól követ jött hozzájuk egyezkedés végett, s hogy 
a hír vétele után ők is rögtön elküldik követeiket. Készakarva 
cselekedtek így tehát, hogy kimutassák a lakedaimoniak előtt 
érzületüket. Midőn Alexandros beszédét befejezte, Spártának kö- 142 
vetei vették át a szót, s mondák : « Minket pedig azért küldtek ide 
a lakedaimoniak, hogy kérjünk benneteket, ne hozzatok be refor
mokat Görögországba, s ne fogadjátok el a barbárok ajánlatait ; 
mert az nem igazságos, s ha egy más görög néphez sem illik, 
annál kevésbbé illik első sorban hozzátok, még pedig sok oknál 
fogva. Hiszen ti indítottátok ezt a háborút, melyet mi nem akar
tunk, s a küzdelem a ti uralmatokért kezdődött, most azonban
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φέρει καί ές πάσαν τήν Ελλάδα * άλλως τι τοότων απάντων 
αιτίους γενέσθαι δοολοσύνης τοΐσι "Έλλησι Αθηναίους ούδα- 
μώς άνασχετόν, οΐτινες αίεί καί το πάλαι φαίνεσθε πολλούς 
έλευθερώσαντες άνθρώπων. πιεζευμένοισι μέντοι υμΐν συναχθό- 
μεθα, καί δτι καρπών έστερήθητε δ ιξών η δη καί ότι οίκοφθόρη- 
σθε χρόνον ήδη πολλόν. αντί τοότων δε υμΐν Λακεδαιμόνιοί τε 
καί οί σύμμαχοι επαγγέλλονται γυναϊκάς τε καί τά ές πόλεμον 
άχρηστα οίκετέων έχόμενα πάντα έπιθρέψειν, έστ' αν ό πόλε
μος δδε συνεστήκη. μηδέ ύμέας Αλέξανδρος ό Μακεδών άνα- 
γνώση, λεήνας τον Μαρδονίου λόγον, τοότφ μεν γάρ ταύτα 
ποιητέα έστί * τύραννος γάρ έών τυράννφ συγκατεργάζεται" υμΐν 
δε ου ποιητέα, εϊ περ εύ τυγχάνενε φρονέοντες, έπισταμένοισι 
ώς βαρβάροισι έστί ούτε πιστόν ούτε αληθές ούδέν.» ταύτα 
έ'λεξαν οί άγγελοι.

143 Αθηναίοι δε προς μεν Αλέξανδρον υπεκρίναντο τάδε, «καί 
αυτοί τούτο γε έπιστάμεθα δτι πολλαπλησίη έστί τψ Μ ή δω δύ 
ναμις η περ ήμΐν, ώστε ούδέν δέει τούτο γε όνειδίζειν. άλλ’ 
όμως έλευθερίης γλιχόμενοι άμυνεύμεθα ουτω δκως αν καί 
δυνώμεθα. όμολογησαι δέ τψ βαρ βάριο μήτε σύ ήμέας πειρώ 
άναπείθειν ούτε ημείς πεισόμεθα. νδν τε άπάγγελλε Μαρδονίω 
ώς Αθηναίοι λέγουσι, εστ’ αν ό ήλιος τήν αυτήν οδόν ίη τή 
περ καί νύν έρχεται, μήκοτε όμολογήσειν ήμέας Ξέρξη· άλλα 
θεοίσί τε συμμάχοισι πίσυνοί μιν έπέξιμεν αμυνόμενοι καί τοίσι 
ήρωσι, των έκεϊνος ούδεμίαν δπιν έ'χων ένέπρησε τούς τε οίκους 
καί τά αγάλματα, σύ τε τού λοιπού λόγους έ'χων τοιούσδε μή έπι- 
φαίνεο Αθηναίοισι, μηδέ δοκέων χρηστά όπουργέειν άθέ- 
μιστα έ'ρδειν παραινεί' ού γάρ σε βουλόμεθα ούδέν άχαρι προς

144 Αθηναίων παθεΐν έόντα πρόξεινόν τε καί φίλον.» προς 
μέν Αλέξανδρον ταύτα υπεκρίναντο, προς δέ τούς από Σπάρ
της αγγέλους τάδε, «το μέν δεΐσαι Λακεδαιμονίους μή όμο- 
λογήσωμεν τψ βαρβάρψ, κάρτα άνθρωπήιον ήν  άτάρ αίσχρώς 
γε οί'κατε έξεπιατάμενοι το Αχθηναίων φρόνημα άρρωδήσαι, δτι 
ούτε χρυσός έστι γής ούδαμόθι τοσούτος ούτε χώρη κάλλεϊ 
καί αρετή μέγα ύπερφέρουσα, τά ημείς δεξάμενοί έθέλοιμεν



egész Görögországot érdekli ; az pedig épen hallatlan dolog volna, 
hogy mindezeken kívül Görögország rabszolgaságának is ti, athé
niek, legyetek az okai, kiknek már a régi időben is sok ember 
köszönhette szabadságát. Mindazonáltal részvéttel vagyunk szo
rongatott állapototok iránt, hogy már két évi aratástok odave
szett, s hogy házaitok már régóta romokban hevernek. Ezért hát 
megígérik nektek a lakedaimoniak és a szövetséges népek, hogy fele
ségeiteket és családjaitok azon tagjait, kik alkalmatlanok a hadi 
szolgálatra, mindaddig élelemmel fogják ellátni, míg ez a háború 
tart. Ne csábítson el benneteket a makedón Alexandros, midőn 
Mardonios izenetét simán adja elő. Neki így kell cselekedni, mert 
uralkodó létére más uralkodónak is előmozdítja ügyét. De nektek 
nem szabad így cselekednetek, ha ugyan józan az eszetek, mivel 
tudjátok, hogy a barbárokban sem becsület, sem őszinteség nin
csen. » így szóltak a követek.

Az athéniek a következő feleletet adták Alexandrosnak : 10°) \ 43 
«Magunk is tudjuk, hogy a médeknek sokkal nagyobb hatalmuk 
van, mint nekünk ; ezt tehát nem kell szemünkre hánynod. Mind
azonáltal a szabadságért lelkesülünk, s úgy védjük magunkat, a 
mint erőnktől telik. Ne erőlködjél rávenni bennünket, hogy egyes- 
ségre lépjünk a barbárokkal, mert mi nem fogunk szavadra hall
gatni. Most tehát jelentsd meg Mardoniosnak az athéniek izene- 
tót : míg a nap azon a pályán mozog, a melyen mostan, addig mi 
nem fogunk szövetségre lépni Xerxessel ; védelmünk végett síkra 
ezállunk ellene, bízva isteneink és héroszaink támogatásában, 
kiknek templomait és szobrait ő minden kímélet nélkül fölper
zselte. Te pedig jövőre ne jöjj ilyen ajánlatokkal az athéniekhez, 
s ne hidd, hogy jót teszel velünk, ha istentelen tettek elköveté
sére buzdítasz. Mert nem akarjuk, hogy rosszul bánjanak veled az 
athéniek, kiknek te vendége és barátja vagy.» Ezt a választ adták l ü  
Alexandrosnak; a spártai követekhez pedig így szóltak : « A lake
daimoniak félelme, hogy mi szövetséget köthetnénk a barbárok
kal, bizonyára megmagyarázható; mindazonáltal rút dolog volt 
félni, minthogy ismeritek az athéniek érzületét. Mert nincs a 
világ kerekségén akkora kincs, sem szépsége és termékenysége 
által oly kiváló ország, melynek birtoka megvesztegethetne, hogy
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αν μηδίσαντες καταδουλώσαι την Ελλάδα, πολλά τε γάρ καί 
μεγάλα εστί τα διακωλύοντα ταδτα μη ποιέειν μηδ’ ήν έθέλω- 
μεν, πρώτα μέν καί μέγιστα των θεών τα αγάλματα καί τά 
οικήματα έμπεπρησμένα τε καί συγκεχωσμένα, τοισι ήμέας 
άναγκαίως εχει τιμωρέειν ές τά μέγιστα μάλλον ή περ όμολο- 
γέειν τφ ταδτα έργασαμένφ, αυτις δέ το Ελληνικόν έόν ομαι- 
μόν τε καί όμόγλωσσον, καί θεών ίδρόματά τε κοινά καί θυ- 
σίαι ήθεά τε ομότροπα, τών προδότας γενέσθαι Αθηναίους ουκ 
αν ευ έχοι. έπίστασθέ τε ουτω, εί μη πρότερον έτυγχάνετε 
έπιστάμενοι, ϊητ αν καί εις περιή Αθηναίων, μηδαμά όμολο- 
γήσοντας ήμέας Ξέρξη. όμέων μέντοι άγάμεθα την πρόνοίην 
τήν προς ήμέας έοδσαν, ότι προείδετε ήμέων οίκοφθορημένων 
ουτω ώστε έπιθρέψαι έθέλειν ήμέων τους οίκέτας. καί όμίν 
μέν ή χάρις έκπεπλήρωται, ήμείς μέντοι λιπαρήσομεν ουτω 
οκως αν εχωμεν, ουδέν λυπέοντες υμέας. νδν δέ, ως ουτω 
έχόντων, στρατιήν ως τάχιστα εκπέμπετε, ώς γάρ ήμείς είκά- 
ζομεν, ουκ έκάς χρόνου παρέσται ό βάρβαρος έσβαλών ές τήν 
ήμετέρην, άλλ* έπειδάν τάχιστα πόθηται τήν άγγελίην οτι ου
δέν ποιήσομεν τών εκείνος ήμέων προσεδέετο. πριν ών παρεΐναι 
εκείνον ές τήν Αττικήν, ήμέας καιρός έστι προβοηθήσαι ές 
τήν Βοιωτίην.» ot μέν ταδτα υποκριναμένων Αθηναίων άπαλ- 
λάσοντο ές Σπάρτην.



a médekhez álljunk és Görögországot rabszolgaságba vessük. Mert 
még ha kedvünk volna is reá, sok és fontos ok tart vissza bennün
ket attól, hogy ilyet tegyünk. Első és legfontosabb az, hogy iste
neink szobrai és templomai leégtek és romba dőltek, miért nekünk 
okvetetlenül inkább legvégső erőnket megfeszítve is bosszút kell 
államink, semmint szövetségre lépjünk azzal, a ki ilyet elköve
tett. Továbbá vér és nyelv köt össze bennünket a görög fajjal, 
isteneink templomai és áldozatai közösek, szokásaink egyenlők ; 
nem illenék tehát, hogy az athéniek ezeknek árulóilegyenek. Tudjá
tok meg, ha ugyan eddig még nem tudtátok volna : míg egy athéni 
ember él a földön, addig nem fogunk Xerxessel szövetségre lépni. 
Különben fogadjátok köszönetünket, hogy gondoskodni akartok ró
lunk, kiknek házai romban hevernek, s élelemmel akarjátok ellátni 
családjainkat. Már ezzel is a legnagyobb hálára köteleztetek bennün
ket ; mindazonáltal kitartók leszünk abban az állapotban, a mely
ben vagyunk, s nem akarunk terhetekre lenni. Most pedig, m int
hogy így áll a dolog, küldjétek minél előbb hadsereget. Mert úgy 
gyanítjuk, nincs messze az idő, hogy a barbárok betörnek orszá
gunkba, mihelyt meghallották az izenetet, hogy mi egy ajánla
tukat sem fogadjuk el. Mielőtt tehát Attikában megjelennének, 
idejében kell őket várnunk Boiotiában.» Az athéniek e válasza 
után a követek visszatértek Spártába.
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ

1 Μαρδόνιος δέ, ως οί άπονοσήσας 'Αλέξανδρος τά παρά 
Αθηναίων έσήμηνε, δρμηθείς έκ Θεσσαλίης ήγε τήν στρατιήν 
σπουδή έπί τάς Αθήνας, οκού δέ εκάστοτε γίνοιτο, τούτους 
παρελάμβανε. τοΐσι δε Θεσσαλίης ήγεομένοισι ούτε τά προ του 
πεπραγμένα μετέμελε ούδέν πολλψ τε μάλλον έπήγον τον Πέρ- 
σην, καί συμπροέπεμψέ τε Θώρης ό Ληρισαίος Ξέρξην φεύ- 
γοντα, καί τότε εκ του φανερού παρήκε ΑΙαρδόνιον επί τήν

2 Ελλάδα, έπεί δέ πορευόμενος γίνεται ό στρατός έν Βοιωτοΐσι, 
οί Θηβαίοι κατελάμβανον τον Μαρδόνιον καί συνεβούλευον αύτώ 
λέγοντες ως ουκ είη χώρος έπιτηδεότερος έντσρατοπεδεύεσθαι 
εκείνου, ουδέ έ'ων ίέναι έκαστέρω, άλλ’ αυτού ίζόμενον ποιέειν 
δκως αμαχητί τήν πάσαν Ελλάδα καταστρέψεται. κατά μίν 
γάρ το ισχυρόν "Ελληνας όμοφρονεοντας, οι περ καί πάρος 
ταύτά έγίνωσκον, χαλεπά είναι περιγίνεσθαι καί απασι άνθρώ 
ποιοι· «εί δέ ποιήσεις τά ημείς παραινέομεν», εφασαν λέγον
τες, «εξεις άπόνως άπαντα τά εκείνων ισχυρά βουλεύματα, 
πέμπε χρήματα ές τούς δυναστεύοντας άνδρας έν τήσι πό- 
λισι, πέμπων δέ τήν Ελλάδα διαστήσεις · ένθεύτεν δέ τούς 
μή τά σά ιρρονέοντας ρηιδίως μετά των στασιωτέων κατα-

3στρέψεαι.» οι μέν ταύτα συνεβούλευον, ό δέ ούκ επείθετο, 
άΧΚά οί δεινός ένέστακτο ίμερος τάς Αθήνας δεύτερα έλείν, 
αμα μέν ύπ’ άγνωμοσύνης, άμα δέ πυρσοΐσι διά νήσων 
έδόκεε βασιλέι δηλώσειν έόντι έν Σάρδισι δτι έ'χοι Α θή 
νας· δς ουδέ τότε άπικόμενος ές τήν Αττικήν ευρε τούς .Α θη
ναίους, άλλ’ έν τε Σαλαμΐνι τούς πλείστους έπυνθάνετο είναι 
έν τε τήσι νηυσί, αίρέει τε έρημον τό άστυ., ή δέ βασιλέος



K IL E N C Z E D IK  KÖNYV.

KALLIOPE.

Midőn Alexandros visszatért s az athéniek izenetét el- 1 
mondta, Mardonios Thessaliából útnak indúlván, seregét sietve 
Athén felé vezette ; s a hol csak átvonúlt, minden népet magával 
vonszolt.1) Thessalia előkelő emberei nemcsak nem bánták meg, a 
mit eddig tettek, hanem még inkább biztatták a perzsákat ; így a 
larissai Thorax Xerxest elkísérte futásában, most pedig nyíltan 
biztatta Mardoniost a görögországi hadjáratra.3) A mint a sereg 2 
útjában Boiotiába ért, a thebaibeliek Mardoniost vissza igyekeztek 
tartani ; azt mondták neki, hogy nincs másutt alkalmasabb hely a 
táborozásra, mint náluk. Nem is akarták tovább engedni, hanem 
azt tanácsolták, hogy állapodjék meg helyben és úgy intézze a dol
got, hogy Görögországot kardcsapás nélkül elfoglalja ; mert ha a 
görögök összetartanak, akkor, mint azt tapasztalhatta, az egész 
világ haderejével is nehéz rajtuk győzelmet aratni. «De ha taná
csunk szerint jársz el — mondák — könnyű szerrel meghiú
síthatod összes terveiket. Küldj pénzt a városokban befolyásos 
férfiaknak, s ezáltal Görögországot pártokra fogod szakítani ; 
innen azután könnyen leigázod pártfeleiddel azokat, a kik nincse
nek a te részeden.» Ez volt a thebaibeliek tanácsa, Mardonios3 
azonban nem fogadta el ; egyrészt hiúsága sarkalta erősen, hogy 
másodszor is elfoglalja Athént, másrészt pedig a remény, hogy a 
szigeteken át tűzjelek által fogja tudósítani a Sardisban tartózkodó 
királyt Athén elfoglalásáról.3) Csakhogy Attikába érve, most sem 
találta otthon az athénieket, mert ezek nagyrészt Salamisban és 
hajóikon valának ; tehát üresen foglalta el a várost. Azon időtől
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αΤρεσις ές τήν ύστέρην τήν Μαρδονίου έπιστρατηίην δεκάμηνος 
έγένετο.

4- Έ πεί δέ έν Άθήνησι έγένετο ό Μαρδόνιος, πέμπει ές 
Σαλαμίνα Μουρυχίδην άνδρα Έλλησπόντιον φέροντα τούς αυ
τούς λόγου^τδυςτ'κάÌ Αλέξανδρος ό Μακεδών τοΐσι Άθηvai
olai διεπόρθμευσε. ταύτα δέ τό δεύτερον άπέστελλε προέχων 
μέν των Αθηναίων ου φιλίας γνώμας, έλπίζων δε σφέας ΰπή- 
σειν της άγνιυμοσύνης ώς δοριάλωτου έούσης τής Αττικής

δχώρης καί έούσης υπ’ έωυτψ. τούτων μεν εΐνεκα άπέπεμψε 
Μουρυχίδην ές Σαλαμίνα, ό δέ άπικόμενος επί την βουλήν 
ελεγε τα παρά Μαρδονίου. τών δέ βουλευτέων Λυκίδης είπε 
γνώμην ώς έδόκεε αμεινον είναι δεξαμένους τον λόγον, τον 
σφι Μουρυχίδης προφέρει, έξενείκαι ές τον δήμον, ό μέν δή 
ταύτην τήν γνώμην άπεφαίνετο, είτε δή δεδεγμένος χρήματα 
παρά Μαρδονίου, είτε καί ταύτά οι έάνδανε * Αθηναίοι δέ 
αύτίκα δεινόν ποιησάμενοι οΤ τε εκ τής βουλής καί οί έξωθεν 
ώς έπύθοντο, περιστάντες Λυκίδην κατέλευσαν βάλλοντες, τον 
δέ Έλλησπόντιον Μουρυχίδην άπέπεμψαν άσινέα. γενομένου δέ 
θορύβου έν τή Σαλαμΐνι περί τον Λυκίδην, πυνθάνονται 
το γινόμενον αί γυναίκες τών Αθηναίων, διακελευσαμένη δέ 
γυνή γυναικί καί παραλαβοδσα έπί τήν Λυκίδεω οίκίην ήισαν 
αύτοκελέες, καί κατά μέν έλευσαν αυτού τήν γυναίκα κατά δέ 
τα τέκνα.

6 Έ ς δέ τήν Σαλαμίνα διέβησαν οί Αθηναίοι ώδε. έως 
μέν προσεδέκοντο έκ τής Πελοποννήσου στρατόν ήξειν τιμω- 
ρήσαντά σφι, οί δέ εμενον έν τή Αττική" έπεί δέ οί μέν μα· 
κρότερα καί σχολαίτερα έποίεον, ό δέ έπιών καί δή έν τή 
Βοιωτίη έλέγετο είναι, ουτω δή ύπεξεκομίσαντό τε πάντα καί 
αυτοί διέβησαν ές Σαλαμίνα, ές Λακεδαίμονά τε έπεμπον αγ
γέλους άμα μέν μεμψομενους τοΐσι Λακεδαιμονίοισι ότι περιεΐ- 
δον έμβαλόντα τον βάρβαρον ές τήν Αττικήν άλλ’ ού μετά 
σφέων ήντίασαν ές τήν Βοιωτίην, άμα δέ ύπομνήσοντας 
όσα σφι ΰπέσχετο ό Πέρσης μεταβαλούσι δώσειν, προείπαί 
τε ότι εί μή άμυνεύσι Άθηναίοισι, ώς καί αυτοί τινα άλεω-

7 ρήν εόρήσονται. οί γάρ δή Λακεδαιμόνιοι όρταζόν τε τού
τον τον χρόνον καί σφι ήν 'Γακίνθια, περί πλείστου δ’ ήγον



fogva, hogy a király Athént bevette vaia, tíz hónap telt el Mardo- 
nios második hadjáratáig.4)

Midőn Mardonios Athénben táborozott, Salamisba küldte 4 
a hellespontosi Murychidest, s ugyanolyan ajánlatokat tétetett 
általa az athénieknek, mint a makedón Alexandros által. E má
sodik követség oka az volt, hogy bár ismerte az athéniek ellen
séges érzületét, mindazonáltal remélte, hogy fölhagynak meg- 
átalkodottságukkal, miután egész Attika földjét elfoglalta és 
birtokában tartja. Ezért küldötte tehát Murychidest Salamis szi- 5 
getére; midó'n az megérkezett s Mardonios izenetét a tanács 
elé terjesztette, a tanácsosok egyike, névszerint Lykidas, oda nyi
latkozott, hogy legjobb lenne az ajánlatot, melyet Murychides ho
zott, elfogadni és a népgyűlés szavazata alá bocsátani. Ez volt az ő 
indítványa, akár azért, mert pénzt kapott Mardoniostól, akár 
azért, mert tényleg ezt a módot tartotta legjobbnak. De az athé
niek —- nemcsak a tanácsbeliek, hanem a kívülállók is, mihelyt 
megtudták — nagy haragra lobbantak, és Lykidast körbefogva 
megkövezték ; 5) a hellespontosi Murychidest pedig sértetlenül visz- 
szaküldötték. Midó'n Salamisban Lykidas miatt e zűrzavar támadt,
8 az athéniek feleségei megtudták az okát, egyik asszony biztatva 
vitte magával a másikat, és saját elhatározásukból Lykidas lakása 
ellen törve, feleségét gyermekeivel együtt megkövezték.

Salamisba a következő körülmények között keltek át az atlié- 6 
niek. A míg azt hitték, hogy a Peloponnesosból hadsereg fog segít
ségükre jönni, Attikában maradtak ; de mivel a szövetségesek min
dig húzták-halasztották a dolgot, Mardoniosról pedig az a hír ter
jedt el, hogy közeledik és már Boiotiában van : minden vagyonukat 
biztos helyre tették, maguk pedig Salamisba keltek által. Egyúttal 
követeket küldöttek Lakedaimonba,0) a kik szemére hányták a lake- 
daimoniaknak, hogy nem törődtek a barbároknak Attikába való 
betörésével, s nem egyesültek velők, hogy Boiotiában az ellenség
gel megmérkőzzenek. Szintúgy emlékeztették őket, hogy mit ígért 
a perzsa az athénieknek, ha átpártolnak, s figyelmeztették, hogy 
ha nem kelnek védelmére az athénieknek, maguk is fognak valami 
szabadulásra lelni. A lakedaimoniak ebben az időben tényleg a 7 
Hyakintliia ünnepét ülték, s első kötelességüknek tartották az
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τα τού θεού πορσόνειν · αμα δέ τό τείχος σφι, τό εν τψ 
Ίσθμφ έτείχεον, καί ήδη έπάλξις έλάμβανε. ώς δέ άπίκοντο 
ές τήν Λακεδαίμονα οι άγγελοι οί άπ’ Αθηναίων, αμα αγό
μενοι έκ τε Μεγάρων άγγέλους καί εκ ΙΙλαταιέων, ελεγον 
τάδε έπελθόντες επί τούς εφόρους. »έπεμψαν ήμέας Α θη
ναίοι λέγοντες δτι ήμΐν βασιλεύς ό Μήδων τούτο μέν τήν χώ- 
ρην άποδιδοί, τούτο δέ συμμάχους έθέλει επ’ ίση τε καί 
όμοίη ποιήσασθαι [ανευ τε δόλου καί άπάτης], έθέλει δέ καί 
άλλην χώρην προς τή ήμετέρή διδόναι, τήν αν αυτοί έλώ- 
μεθα. ημείς δέ Δία τε Έλλήνιον αίδεσθέντες καί τήν Ε λ 
λάδα δεινόν ποιεόμενοι προδούναι ού καταινέσαμεν άλλ’ άπει- 
πάμεθα, καίπερ άδικεομενοι όπ’ Ελλήνων καί καταπροδιδό- 
μενοι, έπιστάμενοί τε δτι κερδαλεώτερόν έστι όμολογέειν τψ 

■ ΙΙέρση μάλλον ή περ πολεμέειν * ού μέν ουδέ όμολογήσομεν 
έκόντες είναι, καί το μέν άπ’ ήμέων ουτω άκίβδηλον νέμεται 
έπί τούς '"Έλληνας- υμείς δέ ές πάσαν άρρωδίην τότε άπικό- 
μενοι μή όμολογήσωμεν τφ Πέρση, έπείτε έξεμάθετε το ήμέ- 
τερον φρόνημα σαφέως, δτι ούδαμά προδώσομεν τήν Ελλάδα, 
καί διότι τείχος ύμίν διά τού Ισθμού έλαυνόμενον έν τελεί 
έστι, καί δή λόγον ούδένα των Αθηναίων ποιέεσθε, συνθέμε- 
νοί τε ήμΐν τον Πέρσην άντιώσεσθαι ές τήν Βοιωτίην προδε- 
δώκατε, περιείδετέ τε έσβαλόντα ές τήν Αττικήν τον βάρβα
ρον. ές μέν νυν τό παρεύν Αθηναίοι ΰμΐν μηνίουσι- ου γάρ 
εποιήσατε έπιτηδέως. νύν δέ δ τι τάχος στρατιήν αμα ήμΐν 
έκέλευσαν ύμέας έκπέμπειν, ώς αν τον βάρβαρον δεκώμεθα έν 
τή Αττική · επειδή γάρ ήμάρτομεν τής Βοιωτίης, τής γε 
ήμετέρης έπιτηδεότατόν έστι μαχέσασθαι τό Θριάσιον πε- 

8 δίον.« ώς δέ άρα ήκουσαν οί έφοροι ταύτα, άνεβάλλοντο 
ές τήν υστεραίην υποκρίνασθαι, τή δέ υστεραίή ές τήν έτέ- 
ρην- ταύτο καί έπί δέκα ημέρας έποίεον, έξ ήμερης ές ήμέ- 
ρην αναβαλλόμενοι, έν δέ τούτφ τψ χρόνφ τον Ισθμόν 
έτείχεον σπουδήν έχοντες πολλήν πάντες Πελοποννήσιοι, καί 
σφι ήν προς τέλεϊ. ούδ’ έχω ειπεΐν το αίτιον διότι άπικο- 
μένου μέν Αλεξάνδρου τού Μακεδόνος ές Αθήνας σπουδήν 
μεγάλην εποιήσαντο μή μηδίσαι Αθηναίους, τότε -δέ ώρην 
έποιήσαντο ούδεμίαν, άλλο γε ή δτι ό Ισθμός σφι έτετείχιστο 
καί έδόκεον Αθηναίων έτι δέεσθαι ούδέν * δτε δέ Αλέξανδρος 
άπίκετο ές τήν Αττικήν, ούκω άπετετείχιστο, έργάζοντο δέ
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isteni szertartást elvégezni ; ’) ugyanekkor raktak az Isthmoson épí
tett bástyákra védó'tornyokat is. Midőn az athéni követek Megara 
és Plataia követeinek kíséretében8) Lakedaimonba értek, az epho- 
rosok elé lépve így szóltak : «Az athéniek minket azzal az ize- 
neltel küldöttek ide, hogy a médek királya vissza adja országun
kat, sőt egyenlő és méltányos feltételek alatt (minden csel és csa
lárdság nélkül) szövetségeseivé akar tenni, adván nekünk a ma
gunk országán kívül egy másikat is, a melyiket választjuk. De 
mi tiszteljük Zeus Helleniost, s gyalázatosnak tartván Görögország 
elárulását, nem fogadtuk el ajánlatait, hanem visszautasítottuk ; 
pedig a görögök méltatlanul bánnak velünk és cserbenhagynak, 
s mi tudjuk, hogy előnyösebb volna a perzsákkal egyességre lépni, 
mint tovább hadakozni. Mindazonáltal önszántunkból nem fogunk 
békét kötni. Ilyen őszintén járunk mi el a görögökkel szemben. 
Viszont ti, kik a múltkor úgy megijedtetek, hogy mi szövetségre 
lépünk a perzsákkal, miután alaposan meggyőződtetek érzüle
tünkről, hogy sohasem fogjuk Görögországot elárulni, s miután 
befejeztétek az Isthmoson húzott védőbástyát, nem is gondoltok 
velünk, athéniekkel ; s habár megígértétek, hogy velünk együtt 
jöttök Boiotiába a perzsák ellen, most cserben hagytatok és nem 
törődtök a barbároknak Attikába való betörésével. Ilyen viszo
nyok között az athéniek liaragusznak reátok, mert nem jártatok 
el becsületesen. Felszólítunk tehát a nevükben, küldjétek rögtön 
sereget a barbároknak Attikában való fogadására ; mert hogy 
Boiotiát elvesztettük, legalkalmasabb harczterünk lesz országunk
ban 5 thitei síkság.»9) Midőn az ephorosok meghallották az izene- 8 
tét, másnapra halasztották a választ, másnap pedig a követke
zőre ; s teljes tíz napig halogatták a feleletet napról-napra. Ezen 
idő alatt az összes peloponnesosiak nagy buzgalommal építették 
az Isthmoson a bástyafalat, s a munkának így végére jutottak. Nem 
is magyarázhatom meg máskép a makedón Alexandros Attikába jö
vetelekor a lakedaimoniak nagy buzgalmát, hogy az athéniek va
lamikép ne álljanak a méd párthoz, mert most mitsem törődtek 
velők, mint hogy az Isthmos védőbástyája el kész ü t, s azt gondol
ták, hogy most már nem szorultak az athéniekre. Midőn Alexand
ros Attikába jött, a bástyafal még nem volt készen, de a perzsák-
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<) μεγάλως καταρρωδηκότες τοός Πέρσας. τέλος δε της τε 
ύπο/ρ ίσιος καί έξόδου τών Σπαρτιητέων έγένετο τρόπος τοι- 
όσδε. τη προτεραία της ύστατης καταστάσιος μελλούσης εσε- 
σθαι Χίλεος άνήρ Τεγεήτης, δυνάμενος έν Λακεδαίμονι 
μέγιστον ςείνων, τών εφόρων έπύθετο πάντα λόγον τον δή 
οί Αθηναίοι έ'λεγον1 άκούσας δέ ταδτα ό Χίλεος έ'λεγε 
άρα σφι τάδε, «ούτω έχει, άνδρες έφοροι" Αθηναίων ήμίν 
έόντων μή άρθμίων τφ δέ βαρβάρφ συμμάχων, καίπερ τεί- 
χεος διά τοδ Ίσθμοδ έληλαμένου καρτεροδ, μεγάλαι κλι- 
σιάδες άναπεπτέαται ές τήν Πελοπόννησον τφ ΙΙέρση. άλλ’ 
έσακούσατε, πρίν τι άλλο Άθηναίοισι δόζαι σφάλμα φέρον 

10 τη Έλλάδι.» ό μέν σφι ταδτα συνεβούλευε" οί δε φρενί λα- 
βόντες τον λόγον αύτίκα, φράσαντες ούδέν τοίσι άγγέλοισι 
τοίσι άπιγμένοισι άπδ τών πολίων, νυκτός έτι έκπέμπουσι πεν- 
τακισχιλίους Σπαρτιητέων καί επτά περί έκαστον τάςαντες 
τών ειλώτων, Παυσανίη τφ Κλεομβρότου έπιτάξαντες έςάγειν. 
έγίνετο μέν ή ήγεμονίη Πλειστάρχου τοδ Λεωνίδεω" άλλ' 
ό μέν ήν ετι παϊς, ό δέ τούτου επίτροπός τε καί ανεψιός. 
Κλεόμβροτος γάρ ό ΙΊαυσανίεω μέν πατήρ Άναξανδρίδεω δέ 
παϊς ούκέτι περιην, άλλ’ άπαγαγών έκ τοδ Ίσθμοδ τήν στρα- 
τιήν τήν το τείχος δείμασαν μετά ταδτα ού πολλόν χρόνον 
τινά βίους άπέθανε" άπήγε δέ τήν στρατιήν ό Κλεόμβροτος 
έκ τοδ Ίσθμοδ διά τόδε " θυομένφ οί επί τώ Πέρση ό 
ήλιος άμαυρώθη έν τφ ούρανφ. προσαιρέεται δέ έωυτφ 
ΓΙαυσανίης Εύρυάνακτα τον Δωριέος, ανδρα οίκίης Ιόντα 

:11 τή ς αυτής, οί μέν δή συν Παυσανίη έςεληλύθεσαν έ’ςω 
Σπάρτης · οί δέ άγγελοι, ως ήμερη έγεγόνεε, ούδέν είδότες 
περί της εξόδου έπήλθον έπί τούς έφορους, έν νόφ δή 
εχοντες άπαλλάσσεσθαι καί αυτοί έπί τήν έωυτοδ έκα
στος " έπελθόντες δέ έ'λεγον τάδε, «υμείς μέν ώ Λακε
δαιμόνιοι αυτού τηδε μένοντες 'Γακίνθιά τε άγετε καί παί
ζετε, καταπροδόντες τούς συμ.μάχους ’ Αθηναίοι δέ ως άδι- 
κεόμενοι υπό ύμέων χήτεί τε συμμάχων καταλόσονται τφ 
ΓΙέρση ουτω δκως αν δύνωνται" καταλυσάμενοι δέ, δήλα γάρ 
οτι σύμμαχοι βασιλέος γινόμεθα, συστρατευσόμε\θα έπ’ ήν 
αν εκείνοι έςηγέωνται. υμείς δέ το ένθεδτεν μαθήσεσθε όκοίον 
αν τι ύμίν έξ αύτοδ έκβαίνη.» ταδτα λεγόντων τών αγγέλων, οί 
έφοροι είπαν έπ’ ορκου καί δή δοκέειν είναι έν ’Ορεσθείφ



tói való nagy félelem kitartó munkára ösztönözte őket. Végre a kö- 9 
vetek választ kaptak és a spártai sereg is elindult ; még pedig azért, 
mert az utolsó kihallgatást megelőző napon a tegeai Chileos, kinek 
az idegenek között a legnagyobb befolyása volt Lakedaimonban, 
megtudta az epliorosoktól mindazt, a mit az athéniek mondtak ; 
mire ő így szólt hozzájuk : « Nem lehet tagadni, Epborosok : ha az 
athéniek nem lesznek barátaink, hanem a barbárok szövetségesei, 
akkor az Isthmoson végigvont erős bástyafal daczára tág kapu 
nyílik a perzsáknak a Peloponnesosba. Teljesítsétek tehát kérel
müket, mielőtt az athéniek más valamit határoznának, mi Görög
országot bukásba sodorhatná.» Ez volt Chileos tanácsa; az 10 
epborosok pedig rögtön meggondolták a dolgot, s a nélkül, hogy 
a három város követeinek valamit szóltak volna, még azon éjjel öt
ezer spártait, s azonkívül hétszer annyi helotát indítottak útnak 
Kleombrotos fiának, Pausaniasnak vezérlete alatt. A vezérlet 
ugyan Pleistarchost, Leonidas fiát illette volna ; de mivel ő még 
gyermek vaia, Pausanias, az unokatestvére, volt a gyámja.10) 
Kleombrotos ugyanis, a Pausanias atyja és Anaxandrides fia, már 
nem volt életben ; miután a védőbástya építésénél dolgozó sereget 
az Isthmostól hazavezette, nemsokára meghalt. A sereget pedig 
azért vezette vissza az Isthmostól, mert midőn áldozati jóslatot kért, 
vájjon fog-e ő a perzsák ellen vonulni, a nap az égboltozaton 
elsötétedett. Pausanias Euryanaxot, Dorieus fiát, családjának egyik 
tagját vette vezértársul maga mellé.11) Ez a sereg tehát Pausa-11 
niassal kivonúlt Spártából. Virradatkor a követek, mit sem tud
ván a kivonulásról, az epborosok elé léptek, s el voltak tökélve, 
hogy ők is eltávoznak, még pedig kiki saját hazájába. így szólítot
ták meg tehát az ephorosokat : «Minthogy ti, lakedaimoniak, itthon 
maradtok a Hyakinthiát ünnepelni és mulatni, szövetségeseiteket 
pedig cserben hagyjátok, az athéniek általatok megsértve és szö
vetségesek hiányában olyan egyességet fognak kötni a perzsákkal, 
a minőt bírnak. Ha pedig kiegyeztünk, s az bizonyos, hogy szövet
ségesei leszünk a királynak : azok ellen fogunk harczolni, a kik 
ellen vezet ; s akkor majd megtudjátok, hogy minő következ
ménye lesz ennek rátok nézve. » A követek e szavaira az ephoro- 
sok esküvel erősítették, hogy szá mitásuk szerint már Orestheion tá-
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στείχοντας επί τούς ςείνους · ςείνους γάρ έκάλεον τούς βαρ
βάρους. οί δέ ώς ούκ είδότες έπειρώτεον το λεγόμενον, έπει- 
ρόμενοι δε έςέμαθον παν το έόν, ώοτε έν θώυματι γενόμενοι 
έπορεύοντο τήν ταχίστην διώκοντες · σύν δέ σφι τών περίοικων 
Λακεδαιμονίων λογάδες πεντακισχίλιοι όπλίται τώοτό τούτο 
έποίεον.

12 Οί μεν δή ές τον Ισθμόν ήπείγοντο ■ Αργείο ι δέ έπείτε 
τάχιστα έπόθοντο τούς μετά ΙΙαοσανίεω έςεληλυθότας έκ 
Σπάρτης, πέμποοσι κήρυκα τών ήμεροδρόμων άνευρόντες τον 
άριστον ές τήν Αττικήν, πρότερον αύτοί ΛΙαρδονίψ ύποδεςά- 
μενοι αχήσειν τον Σπαρτιήτην μή έςιέναι · δς έπείτε άπίκετο 
ές τάς 'Αθήνας ελεγε τάδε. «Μαρδόνιε, επεμψάν με Άργείοι 
φράσοντά τοι οτι έκ Αακεδαίμονος έξελήλυθε ή νεότης, καί 
ώς ού δυνατοί αυτήν εχειν είσί Αργεΐοι μή ούκ έξιέναι. προς

13 ταύτα τύγχανε ευ βουλευόμενος.« ό μέν δή εϊπας ταύτα άπαλ- 
λάσσετο οπίσω, Μαρδόνιος δέ ούδαμώς έτι πρόθυμος ήν μέ- 
νειν έν τή Αττική, ώς ήκουσε ταύτα. πριν μέν νυν ή πυθέ-

(σθαι άνεκώχεύε, θέλων είδέναι το παρ’ Αθηναίων, όποιον- τι 
ποίησϋυσίί κοΓ ούτε έπήμαινε ούτε έσίνετο γην τήν Αττικήν, 
έλπίζων διά παντός τού χρόνου όμολογήσειν σφέας · έπεί δέ 
ούκ έπειθε, πυθόμενος τον πάντα λόγον, πριν ή τούς μετά 
ΙΙαοσανίεω ές τον Ισθμόν εμβαλεΐν, ΰπεςεχώρεε έμπρήσας τε 
τάς Αθήνας, καί εί κού τι ορθόν ήν τών τειχέων ή τών 
οικημάτων ή τών ίρών, πάντα καταβαλών καί συγχώσας. έξή- 
λαυνε δέ τώνδε εινεκεν, οτι ούτε ίππασίμη ή χώρη ήν ή 
Αττική, εί τε νικφτο συμβαλών, άπάλλαςις ούκ ήν οτι μή 
κατά στεινόν, ώστε ολίγους σφέας ανθρώπους ισχ-.ιν. έβουλεό- 
ετο ών έπαναχωρήσας ές τάς Θήβας συμβαλεΐν πρός πόλι τε 
φιλίη καί χώρη ίππασίμφ.

14 Μαρδόνιος μέν δή ΰπεςεχώρεε, ήδη δέ έν τή όδψ έόντι 
αύτφ ήλθε άγγελίη πρόδρομον άλλην στρατιήν ήκειν ές 
Μέγαρα Λακεδαιμονίων χιλίους · πυθόμενος δέ ταύτα έβου- 
λεύετο θέλων εί κως τούτους πρώτον έλοι. ύποστρέψας δή 
τήν στρατιήν ήγε έπί τά Μέγαρα * ή δέ ίππος προελθούσα 
κατιππάσατο χώρην τήν Μεγαρίδα. ές ταύτην δή έκαστάτω 
τής Εύρώπης τό πρός ήλιου δύνοντος ή Περσική αΰτη στρατιή
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jékán haladnak katonáik az idegenek ellen.13) (A spártaiak ugyanis 
a barbárokat idegeneknek hívják.) Erre a követek, kik mitsem 
tudtak a történtekről, megkérdezték szavaik értelmét ; s midőn 
tudakozódásukra mindent meghallottak, annyira meg voltak 
lepve, hogy rögtön eltávoztak. Yelök együtt vonult el ugyanekkor 
a lakedaimoni körüllakók közül is ötezer válogatott nehézfegyver- 
zetü katona.

Ezek a csapatok tehát az Istlimoshoz siettek. De az argosiak, 12 
kik régebben önként megígérték Mardoniosnak, hogy visszatart
ják a spártaiakat és nem engedik át határaikon, mihelyt megtud
ták, hogy Pausanias hadseregével Spártából elindúlt, a leggyorsabb 
futárt, a kit csak találhattak, Attikába menesztették. Midőn ez 
Athénbe ért, így szólt : «Mardonios ! Az argosiak követeként jövök 
hozzád megmondani, hogy az ifjúság kivonult Lakedaimonból ; s 
az argosiaknak nincs elég erejük, hogy azt visszatartsák. Légj' 
tehát résen.» A követ az izenet átadása után eltávozott ; Mardo-1:{ 
niosnak pedig e hírre semmi kedve sem volt tovább Attikában ma
radni. Eddig sem mozdult helyéből, mert meg akarta figyelni, mi 
tévők lesznek az athéniek ; sem nem pusztított, sem nem rabolt 
Attika területén, s mind ez ideig azt remélte, hogy az athéniek 
egyességre fognak vele lépni. Minthogy azonban nem bírta rá őket, 
és az összes körülményekről tudomást szerzett, Athén városát föl
perzselte, minden falat, házat vagy templomot, mely ép vaia, fel
dúlt és szétrombolt ; s mielőtt Pausanias serege az Istlimoshoz 
ért, kitakarodott. Különösen azért vonult vissza, mert Attika 
földje nem volt alkalmas a lovasság kifejtésére, s ha a csatában 
vereséget szenvedne, nem volna másfelé menekülése, mint szűk szo
rosokon át, a hol kis csapat is föltarthatná útjában.13) Elhatározta 
tehát, hogy Thebaiig vonul vissza, s egy barátságos város mellett 
ütközik meg, hol a hely a lovasság kifejtésére is kedvező lesz.

A mint Mardonios hátrált, már útközben érte a hir, hogy egy 14 
másik, ezer főből álló lakedaimoni előcsapat érkezett Megarába.
E hír hallatára azon tanakodék, mikép keríthetné előbb kézre a 
csapatot ; ezért visszafordult és hadseregét Megara ellen vezette ; az 
előre portyázó lovasság pedig egész Megarát letapodta. Ez volt 
Európában a legtávolabbi pont nyugatra, a meddig a perzsa sereg
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Ιύάπίκετο. μετά δέ ταύτα Μαρδονίφ ήλθε άγγελίη ώς άλέες 
εϊησαν οί Έλληνες εν τώ Ίσθμώ. οδτω δή όπίσω έπορεύετο 
διά Δεκελέης * οί γάρ βοιωτάρχαι μετεπέμψαντο τούς προσχώ- 
ρους των Άσωπίων, ούτοι δέ αυτι]> τήν όδόν ήγέοντο ές Σφεν- 
δαλέας, ένθεύτεν δέ ές Τάναγραν* έν Τανάγρη δέ νύκτα έναυ- 
λισάμενος, καί τραπόμενος τη ύστεραίη ές Σκώλον, έκ γη τη 
Θηβαίων ήν. ένθαύτα δέ των Θηβαίων καί περ μηδιζόντων 
εκειρε τούς χώρους, ούτι κατά εχθος αυτών άλλ5 υπ5 άναγ- 
καίης μεγάλης έχόμενος έρυμά τε τώ ατρατοπέδφ ποιήαασθαι, 
καί ήν συμβαλόντι οι μή έκβαίνη οκοΐόν τι έθέλοι, κρησφύγε- 
τον τούτο έποιέετο. παρηκε δέ αυτού το στρατόπεδον άρξάμενον 
από Έρυθρέων παρά Ύσιάς, κατέτεινε δέ ές τήν Ιΐλαταιίδα 
γην, παρά τον Ασωπόν ποταμόν τεταγμένον * ου μέντοι τό γε 
τείχος τοσούτο έποιέετο, άλλ’ ώς έπί δέκα σταδίους μάλιστα 
κη μέτωπον έκαστον.

Iti Έχόντων δέ τον πόνον τούτον τών βαρβάρων, Άτταγΐνος 
ό Φρύνωνος άνήρ Θηβαίος παρασκευασάμενος μεγάλως έκάλεε 
έπί ςείνια αυτόν τε Μαρδόνιον καί πεντήκοντα Περσέων τούς 
λογιμωτάτους, κληθέντες δέ ούτοι εΐποντο ’ ήν δέ το δεΐπνον 
ποιεύμενον έν Θήβησι. τάδε δέ ήδη τα έπίλοιπα ήκουον Θερ- 
σάνδρου άνδρύς μέν Όρχομενίου, λογίμου δέ ές τα πρώτα έν 
Όρχομενφ. έφη δέ ό Θέρσανδρος κληθήναι καί αυτός υπό 
Άτταγίνου έπί το δείπνον τούτο, κληθηναι δέ καί Θηβαίων 
ανδρας πεντήκοντα, καί σφεων ού χωρίς έκατέρους κλΐναι, 
αλλά Πέρσην τε καί Θηβαίον έν κλίνη έκάστη. ώς δέ άπύ 
δείπνου ήσαν, διαπινόντων τον Πέρσην τον όμόκλινον Ελλάδα 
γλώσσαν ίέντα εΐρεσθαι αυτόν όποδαπός έστι, αυτός δέ ύποκρί- 
νασθαι ώς είή Όρχομένιος. τον δέ είπεΐν «έπεί νυν ομοτρά
πεζος τέ μοι καί ομόσπονδος έγένεο, μνημόσυνά τοι γνώμης 
τής έμής καταλιπέσθαι θέλω, ΐνα καί προειδώς αυτός περί 
σεωυτοό βουλεύεσθαι έχης τα συμφέροντα, ορφς τούτους τούς 
δαινυμένους ΙΙέρσας καί τον στρατόν τον έλίπομεν έπί τφ πο
τάμι]) στρατοπεδευόμενον ; τούτων πάντων όψεαι όλίγου τίνος 
χρόνου διελθόντος ολίγους τινάς τούς περιγενομένους.» ταύτα 
αμα τε τον Πέρσην λέγειν καί μετιέναι πολλά τών δακρύων, 
αυτός δέ θωυμάσας τον λόγον είπεΐν προς αυτόν «ούκών Μαρ- 
δονίΐ;) τε ταύτα χρεόν έστι λέγειν καί τοΐσι μετ’ έκεΐνον έν αϊνη 
έούσι Περσέων;» τον δέ μετά ταύτα είπεΐν «ςεΐνε, δ τε δει γενέ-
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elhatolt. Nemsokára egy másik hír jutott Mardonioshoz, hogy a l»  
görög haderő össze van gyűlve az Isthmoson ; ekkor a dekeleiai 
utón visszavonult.14) A boiotiai kormányzó bizottság ugyanis 
néhány asoposi embert hivatott, azok kalauzolták a hadsereget, s 
először Sphendaléig vezették, majd Tanagrába, a hol Mardonios egy 
éjét töltött ; reggel azután Skolosnak fordultak, mely már Thebai 
területéhez tartozott.15) De itt, a thebaibeliek földjén, habár a lakósok 
méd érzelműek valának, nem ugyan gyűlöletből, hanem a kény
szer nyomása alatt Mardonios kivágatta a fákat, hogy védősánczot 
emeljen táborának, mely egyszersmind menedékül is szolgáljon, ha 
várakozása ellenére dőlne el a csata. Tábora az Asopos folyó men
tében Erythraitól kezdve Hysiai irányában terült el, s benyúlt 
Plataia határába. De nem nagyon hosszú sánczfalat épített, csak 
körülbelül tíz stadiumnyi kiterjedésben mind a két oldalon.

Mialatt a barbárok ezzel a munkával voltak elfoglalva, a the- ín 
baibeli Attaginos, Phrynon fia,10) nagyszabású előkészületek után la
komára hívta magát Mardoniost és a legelőkelőbb ötven p^-zsát, 
kik a meghívást elfogadták. A lakoma Thebaiban tartatott. A mit 
most a következőkben mondok, azt már az orchomenosi Thersand- 
rostól, egy igen tekintélyes orchomenosi polgártól hallottam, ki 
azt mondta, hogy ötven thebaibeli polgárral együtt őt is meghívta 
Attaginos erre a lakomára ; s nem külön kereveteken voltak elhe
lyezve, hanem minden kereveten egy perzsa és egy thebaibeli. 
Midőn az ebéd végével elhordták az ételeket és megkezdődött az 
ivás, a vele egy kereveten nyugvó perzsa ember azt kérdezte tőle 
görögül, hogy hová való, s ő azt felelte, hogy orchomenosi. Mire az 
így szólt: «Minthogy most asztaltársam vagy, s egy serlegből mu
tatjuk be az italáldozatot, érzületem emlékét kívánom nálad 
hagyni, hogy előrelátólag gondoskodhassál magadról a jövőre 
nézve. Látod ezeket a lakomázó perzsákat és a sereget, melyet a 
folyónál hagytunk a táborban ? Mindezek közül rövid idő múlva 
csak keveseket fogsz életben látni.» Minthogy a perzsa ember be
széd közben sok könnyet hullatott, Thersandros elcsodálkozva 
szavain, így válaszolt : «Nem volna jó ezt Mardoniosnak is meg
mondani, meg azoknak, kiket utána legjobban tisztelnek a per
zsák?» De a másik így'szólt : «Barátom 1 A minek isten határozata



σθαι έκ τού θεού άμήχανον άποτρεψαι άνθρώπψ' ουδέ γάρ πιστά 
λέγουσι έθέλει πείθεσθαι ούδείς. ταδτα Ss ΙΙερσέων συχνοί έπι- 
στάμενοι έπόμεθα άναγκαίη ένδεδεμένοι. έχθίατη δε οδόν íj έστί 
τών έν άνθρώποισι αυτή, πολλά φρονέοντα μηδενος κρατέειν.» 
ταδτα μεν Όρχομενίοο Θερσάνδρου ήκουον, καί τάδε προς τού- 
τοισι, ώς αυτός αύτίκα λέγοι ταδτα προς ανθρώπους πρότερον ή 
γενέσθαι έν Πλαταιήσι τήν μάχην.

17 Μαρδονίου δε έν τη Βοιωτίη στρατοπεδευομένου οί μέν άλλοι 
παρείχοντο άπαντες στρατιήν καί συνεσέβαλον ές Αθήνας δσοι 
περ έμήδιζον Ελλήνων τών ταυ τη οίκημένων, μοδνοι δέ Φωκεες 
ου συνεσέβαλον · έμήδιζον γάρ δή σφοδρά καί ουτοι, ουκ εκόντες 
άλλ’ υπ’ άναγκαίης. ή μέρη σι δέ ου πολλή σι μετά τήν άπιςιν τήν 
ές Θήβας ύστερον ήλθον αότών δπλίται χίλιοι, ήγε δέ αυτούς 
Άρμοκύδης άνήρ τών άστών δοκιμώτατος. έπεί δέ άπίκατο καί 
ούτοι ές Θήβας, πέμψας 0 Μαρδόνιος ιππέας έκέλευσέ σφεας έπ' 
έωυτών έν τψ πεδίο) Τζεσθαι. έπεί δέ έποίησαν ταδτα, αυτίκα πα- 
ρήν ίππος ή άπασα. μετά δέ ταδτα διεςήλθε μέν δ·ά τοδ στρατο
πέδου τοδ Ελληνικού τοδ μετά Μήδων έόντος φήμη ώς κατακον- 
τιεί σφεας, δ-εςήλθε δέ δι* αυτών Φωκέων τώυτύ τοδτο. έ'νθα δή 
σφι ό στρατηγός Άρμοκύδης παραίνεε λέγων τοιάδε. «ώ Φωκεες, 
πρόδηλα γάρ δτι ήμέας ουτοι οί άνθρωποι μελλουσι προόπτψ 
θανάτφ δώσειν, διαβεβλημένους ύπό Θεσσαλών, ώς εγώ ε ι
κάζω · νδν άνδρα πάντα τινά όμέων χρεόν έστι γενέσθαι αγαθόν 
κρέσσον γάρ ποιεδντάς τι καί άμυνομένους τελευτήσαι τον 
αιώνα ή περ παρέχοντας διαφθαρήναι αίσχίστψ μόρω. αλλά 

'μαθετω τις αυτών δτι έόντες βάρβαροι έπ’ "Ελλησι άνδράσι
18φόνον Ι̂'ρραύαν.» ό μέν ταδτα παραίνεε' οί δέ ίππεες έπεί 

σφεας έκυκλώσαντο έπήλαυνον ώς άπολέοντες, καί δή διετεί- 
νοντο τά βέλεα ώς άπήσοντες, καί κού τις καί άπήκε. καί οϊ 
άντίοι έστησαν πάντη συστρέψαντες έωυτούς καί πυκνώσαντες 
ώς μάλιστα, ένθαδτα οι ίππόται υπέστρεφον καί άπήλαυνον 
όπίσω. ουκ έχω δ’ άτρεκέως είπεΐν ούτε εί ήλθον μέν άπο
λέοντες τούς Φωκέας δεηθέντων Θεσσαλών, έπεί δέ ώρων
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szerint meg kell történni, azt ember nem akadályozhatja meg ; 
de meg senki sem szeret annak hinni, a ki igazat szól. Sokan tud
juk ezt mi perzsák, de kénytelenségből megadjuk magunkat sor
sunknak. Az emberiségnek az a legszomorúbb baja, hogy sokat 
belát ugyan, de semminek sem ura. » Mindezt magam hallottam az 
orchomenosi Thersandostól, meg azt is, hogy a perzsa ember e 
szavait rögtön elmondta társainak, még mielőtt a plataiai csata 
történt.

Midőn Mardonios Boiotiában tábort ütött, a vidéknek min- 17 
den görög népe, mely méd érzelmű vaia, hozzá csatlakozott sere
gével, és együtt törtek be Attikába ; csak a phokisiak nem vettek 
részt a betörésben, pedig ők is határozottan médpártiak voltak, 
ámde nem önként, hanem a kényszer nyomása alatt.” ) Néhány nap
pal később, hogy a perzsák Thebfiihoz érkeztek, ők is oda mentek 
ezer nehéz fegyverzetűvel legtekintélyesebb emberük, Harmokydes 
vezérlete alatt. Midőn a phokisiak Thebai alá értek, Mardonios 
néhány lovast küldött hozzájuk és megparancsolt*, hogy külön 
csoportban telepedjenek le a síkságon ; s mihelyt ezt megtették, 
rögtön ott termett az egész lovasság. Erre az a hír terjedt el a 
médekkel együtt táborozó görögök közt, hogy a phokisiakat a 
perzsák fel fogják konczolni dárdáikkal ; ugyanez a hír járt maguk 
a phokisiak közt is, s Harmokydes, a vezérük, ilyen bátorító sza
vakat intézett hozzájuk: «Phokisiak! Minthogy világos, hogy ezek 
az emberek előre föltették magukban legyilkolásunkat, s úgy hi
szem, a thessaliaiak vádaskodása alapján : most mindegyikünknek 
bátran kell magát viselnie. Mert szebb dolog küzdelem és védeke
zés közben fejezni be az életet, mint eltűrni, hogy a leggyalázato
sabb módon pusztuljunk el. Tudják meg közülük többen, hogy 
barbárok, s hogy görög emberek ellen szőtték a gyilkolás cselét!» 
Ezek voltak buzdító szavai ; a perzsa lovasság pedig körülvette 18 
a phokisiakat s nekik rohant, mintha fel akarná őket konczolni ; 
már lövésre feszítették íjaikat, sőt talán egyik-másik el is lőtte. De a 
phokisiak erősen állást foglaltak velők szemben, mindenütt zárt sor
ban és lehetőleg összetömörűlve. Erre a perzsa lovasság megfordult 
és visszavágtatott. Biztosan meg nem mondhatom, vájjon a thessa
liaiak kérésére akarták-e a phokisiakat megölni ; de midőn látták,

19
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Herodotos III. köt.
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προς ^λέςησιν τραπομένους, δείσαντες μή καί σφίαι γένηται 
χρώματα, οίίτω δή άπήλαυνον όπίσω * ώς γάρ αφι ένετείλατο 
Μαρδόνιος * ουτ’ sì αυτών πειρηθήναι ήθέλησε εϊ τι αλκής 
μετέχουσι. ως δέ όπίσω απήλασαν οί ίππόται, πέμψας Μαρ
δόνιος κήρυκα ελεγε τάδε, «θαρσέετε ώ Φωκέες · ανδρες γάρ 
έφάνητε έόντες άγαθοί, ουκ ώς εγώ έπυνθανόμην. καί νυν 
προθύμως φέρετε τον πόλεμον τούτον · ευεργεσίησι γάρ ου 
νικήσετε ουτ’ ών εμέ ούτε βασιλέα.» τα περί Φωκέων μεν ές 
τοσούτο έγενειο.

19 Λακεδαιμόνιοι δέ ώς ες τον Ισθμόν ήλθον, έν τοότφ 
έστρατοπεδεόοντο. πυνθανόμενοι δέ ταύτα οί λοιποί Πελοπον- 
νήσιοι τοϊσι τα άμείνω έάνδανε, οί δέ καί δρέοντες έξιόντας 
Σπαρτιήτας, ουκ έδικαίευν λείπεσθαι τής εξόδου Λακεδαιμο
νίων. έκ δή ών τού Ισθμού καλλιερησάντων των ίρών έπο- 
ρε»οντο πάντες καί άπικνέονται ές Ελευσίνα · ποιήσαντες δέ 
καί ένθαΰτα ίρά, ώς σφι έκαλλιέρεε, το πρόσω έπορεόοντο, 
Αθηναίοι δέ άμα αυτοίσι, διαβάντες μέν έκ Σαλαμ,ΐνος, συμ- 
μιγέντες δέ έν Έλευσίνι. ώς δέ άρα άπίκοντο τής Βοιωτίης 
ές Έρυθράς, εμαθόν τε δή τους βαρβάρους έπί τώ Άσωπφ 
στρατοπεδευομένους, φρασθέντες δέ τούτο άντετάσσο ντο έπί

20 τής ^ωρέης τού Κιθαιρώνος. Μαρδόνιος δέ, ώς ου κατέβαι- 
νον οίΜ ίλληνες ές το πεδίον, πέμπει ές αυτούς πάσαν τήν 
ίππον, τής ίππάρχεε Μασίστιος ευδοκιμέων παρά Πέρσησι, τον 
"Ελληνες Μακίστιον καλέουσι, ίππον εχων Νησαΐον χρυσοχά- 
λινον καί άλλως κεκοσμημένον καλώς, ένθαύτα ώς προσήλα- 
σαν οί ίππόται προς τούς Έλληνας, προσέβαλλον κατά τελεα, 
προσβάλλοντες δέ κακά μεγάλα έργάζοντο καί γυναικάς σφεας

21 άπεκάλεον. κατά συντυχίην δέ Μεγαρέες έ'τυχον ταχθέντες τή 
τε έπιμαχώτατον ήν τού χωρίου παντός, καί πρόσοδος μάλιστα 
ταύτη έγίνετο τή Τππψ. προσβαλλούσης ών τής ίππου οί Με
γαρέες πιεζόμενοι επεμπον έπί τούς στρατηγούς των Ελλή
νων κήρυκα, άπικόμενος δέ ό κήρυς προς αυτούς έ'λεγε τάδε. 
«Μεγαρέες λέγουσι · ημείς, ανδρες σύμμαχοι, ου δυνατοί 
εϊμεν τήν ΙΙερσέων ίππον δέκεσθαι μούνοι, εχοντες στάσιν 
ταύτην ές τήν έ'στημεν αρχήν ■ άλλα καί ές τόδε λιπαρίη τε 
καί αρετή άντέχομεν καί περ πιεζόμενοι. νύν τε εί μή τινας 
άλλους πέμψετε διαδόχους τής τάςιος, ΐστε ήμέας έκλείψοντας
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hogy védelemhez fognak, s féltek, hogy majd őket is veszteség 
éri, visszavonultak ; mert így adta ki Mardonios a rendeletet. 
Vagy talán próbára akarta őket tenni, hogy van e hennök bátor
ság. Midőn a lovasság visszatért, Mardonios egy hírnököt küldött 
hozzájuk, s ezt izente : «Ne féljetek, phokisiak ! Bátor embereknek 
bizonyultatok, nem pedig olyanoknak, mint híretek költötte. Most 
tehát vitézül küzdjetek e csatában, mert senki sem fog engem 
vagy a királyt jótetteivel fölülmiilni.« így végződött a dolog a 
phokisiakkal.

A lakedaimoniak az Isthmoshoz érve, tábort ütöttek. A mint 19 
ezt a többi peloponnesosiak, a kik hazafias érzületűek valá- 
nak, meghallották, vngv látták, hogy a spártaiak kivonultak, nem 
tartották illőnek, hogy míg a lakedaimoniak liarczba mennek, 
ők otthon maradjanak. Az Isthmostól azután kedvező áldozati 
jelek után valamennyien tovább vonultak és megérkeztek Eleu- 
sisba. Midőn itt is áldoztak s kedvező jeleket kaptak, tovább 
vonultak az athéniekkel együtt, kik Salamisból átkelve, Eleu- 
sisban hozzájuk szegődtek. A mint pedig a boiotiai Erythraiba 
értek, s észrevették az Asopos mentében táborozó barbáro
kat, tanácskozás után az ellenkező oldalon, a Kithairon tövé
ben állottak föl.18) Minthogy a görögök nem jöttek le a síkságra, 20 
Mardonios az egész lovasságot ellenük indította. A lovas vezér 
Masistios volt, a perzsák közt nagy tekintélyben álló férfiú, kit a 
görögök Makistiosnak hívnak.18) Nisai lovának aranyfék volt a szá
jában, s különben is fényesen vaia fölszorszámozva. Midőn a lova
sok a görögökre rohantak, csapatonként támadták meg őket, s a 
küzdelemben nagy pusztítást tevén bennük, asszonyoknak csúfolták 
őket. Véletlenül a megaraiak azon a pionton helyezkedtek el. mely oj 
leginkább ki volt téve a támadásnak, s a lovasság rohama főleg ide 
irányult. A lovas támadás nyomása alatt tehát a megaraiak hírnö
köt küldöttek a görög vezérekhez, ki hozzájuk érve, így szólt : 
«Ezt izenik nektek a megaraiak : nekünk nincs elég erőnk, szövet
séges férfiak, egyedül lielytállani a perzsa lovassággal szemben azon 
a helyen, melyet kezdetben elfoglaltunk ; eddig erélyesen és bát
ran ellenállottunk, habár szorongatott a helyzetünk. De ha most 
nem küldtök helyünkbe másokat, tudjátok meg, hogy helyünket

19*
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τήν τάξιν.» ό μέν δή σφι ταύτα άπήγγελλε, Παυσαηης δέ 
άπεπειράτο τών Ελλήνων ει τινες έθέλοιεν άλλοι έθελονταί 
lávát, τε ές τον χώρον τούτον καί τάσσεσθαι διάδοχοι" Μεγα- 
ρεύσι. ο ο βουλομένων δέ τών άλλων Αθηναίοι ύπεδέξαντο 
καί Αθηναίων οι τριηκόσιοι λογάδες, τών έλοχήγεε Όλομ-

22 πιόδωρος ό Λάμπωνος. ουτοι ήσαν οί τε οποδεξάμενοι καί 
οι προ τών άλλων τών παρεόντων Ελλήνων ές Έρυθράς 
ταχθέντες, τούς τοξότας προσελόμενοι. μαχομένων δέ σφέων 
επί χρόνον τέλος τοιόνδε έγένετο τής μάχης, προσβαλλοόσης 
τής Ιππο ο κατά τελεα, ό Μασιστίου προέχων τών άλλων 
ίππος βάλλεται τοξεόματι τα πλευρά, άλγήσας δέ ίσταταί 
τε όρθός καί άποσείεται τον Μασίστιον * πεσόντι δέ αύτφ 
οί "Αθηναίοι αυτίκα έπεκέατο. τον δή ίππον αυτού λαμβά- 
νουσι καί αυτόν άμυνόμενον κτείνουσι, κατ’ άρχάς ου δυνά- 
μενοι. ενεσκευαστο γάρ ουτω * εντός θώρηκα είχε χρόσεον 
λεπιδωτόν, κατύπερθε δέ τού θώρηκος κιθώνα φοινίκεον ένε- 
δεδόκεε. τύπτοντες δέ ές τον θώρηκα έποίευν ουδέν, πριν 
γε δή μαθών τις τό ποιεόμεν.ον παίει μιν ές τον όφθαλμόν. 
ουτω δή έ'πεσέ τε καί άπέθανε. ταύτα δέ κως γινόμενα εήε; 
λήθεε τους άλλους ιππέας· ούτε γάρ πεσόντα μιν είδον από 
τού ίππου ούτε άποθνήσκόντα, άναχωρήσιός τε γινόμενης καί 
υποστροφής ουκ εμαθον τ'ο γινόμενον, έπείτε δέ έστησαν, 
αυτίκα έπόθεσαν, ως σφεας ουδείς ήν ό τάσσων · μαθόντες 
δέ το γεγονός, διακελευσάμενοι ήλαυνον τούς ίππους πάντες,

23 ώς αν τον νεκρόν άνελοίατο. ίδόντες δέ οί Αθηναίοι ουκέτι 
κατά τέλεα προσελαόνοντας τούς ιππέας άλλα πάντας, τήν 
άλλην στρατιήν έπεβώσαντο. έν φ δέ ό πεζός άπας έβοή- 
θεε, έν τούτω μάχη οξέα περί τού νεκρού γίνεται, έως μέν 
νυν μούνοι ήσαν οί τριηκόσιοι, έσσούντό τε πολλον καί τον 
νεκρόν άπέλειπον · ως δέ σφι το πλήθος έπεβοήθησε, ουτω 
δή ουκέτι οί ίππόται ΰπέμενον ουδέ σφι εςεγένετο τον νεκρόν 
άνελέσθαι, άλλα προς έκείνφ άλλους προσαπώλεσαν τών ιπ
πέων. άποστήσαντες ών όσον τε δύο στράδια έβουλεύοντο 
δ τι χρεόν είη ποιέειν, έδόκεε δέ σφι άναρχίης έούσης άπε-

24λαύνειν παρά Μαρδόνιον. άπικομένης δέ τής ίππου ές το 
στρατόπεδον πένθος έποιήσαντο Μασιστίου πασά τε ή στρα- 
τιή καί Μαρδόνιος μέγιστον, σφέας τε αυτούς κείροντες καί
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odahagyjuk.» A hírnök e szavaira Pausanias kérdést intézett a gö
rög csapatokhoz, vájjon melyiknek volna kedve önként menni arra 
a helyre és a megaraiakat fölváltani. Minthogy a többiek nem vol
tak hajlandók, az athéniek ajánlkoztak, még pedig az a három
száz válogatott ember, kiknek Olvmpiodoros, Lampon fia, volt a 
vezérük.20) Ezek a katonák magukhoz vevén az íjászokat, vállaikoz- 22 
tak arra a feladatra, melytől az Erythrainál megjelent többi görö
gök visszariadtak.21) Miután egy ideig hadakoztak, a csatának ilyen 
lett a vége : mialatt a lovasság csapatonként tört előre, Masistios- 
nak lova, mely a többiek előtt állott, egy nyíltól sebet kapott az 
oldalában, s fájdalmában fölágaskodva, ledobta Masistiost. Midőn 
leesett, az athéniek rögtön rárohantak ; lovát elfogták, s őt magát 
védokezése közben megölték. De ez kezdetben nem sikerült mind
járt. Mert öltözéke a következő volt : ruhája alatt aranypikkelyes 
pánczélt viselt, a pánczél fölé pedig biborruhát öltött. A pánczélra 
intézett ütéseknek tehát semmi eredményük sem volt, mígnem 
egy valaki észrevette a dolgot s a szemébe vágott ; így azután 
elesett és meghalt.22) Mindez úgy történt, hogy a többi lovasok 
észre sem vették; sem azt nem látták, hogy vezérük leesett a 
lóról, sem azt, hogy meghalt ; a visszafordulás és hátrálás közben 
nem figyeltek rá, hogy mi történt. De midőn megállották, rög
tön érezték hiányát, mert senki sem vezényelte őket. Mikor meg
tudták, hogy mi érte őket, egymást bátorítva valamennyien meg- 
sarkantyúzták lovaikat, hogy legalább a halottat visszaszerezzék. 
Midőn az athéniek látták, hogy nem csapatonként, hanem teljes 23 
erővel támad rájuk a lovasság, a többi sereget is segítségül hívták.
De míg az egész gyalogság megérkezett, addig a halott körűi 
kemény küzdelem folyt ; míg tehát csak a háromszáz katona volt 
ott, sokkal gyöngébbek valának, s a halottat odahagyták; de a 
mint a teljes gyalogság segítségükre rohant, a perzsa lovasok már 
nem tudtak helyt állni, sem a halottat nem szerezték vissza, sőt 
azon kívül több lovas elesett. Ezért tehát vagy két stadiumnyira 
visszavonultak 8 tanácskoztak, hogy mitévők legyenek ; vezér hiá
nyában pedig elhatározták, hogy visszalovagolnak Mardonioshoz. 
Midőn a lovasság a táborba érkezett, az egész hadsereg gyászolta 24 
Masistiost, legkivált pedig Mardonios. Lenyírták hajukat, vaia-
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τούς ίππους καί τά υποζύγια οιμωγή τε χρεωμένοι άπλέτφ ’ 
απασαν γάρ τήν Βοιωτίην κατείχε ήχώ ώς άνδρύς άπολομέ- 
νου μετά γε ίίαρδόνιον λογιμ.ωτάτου παρά τε Πέρσησι καί

2ö βασιλέι. οί μέν νυν βάρβαροι τρόπο) τψ σφετέρψ άποθανόντα 
ετίμων Μασίστιον · οί 0έ 'Έλληνες ώς τήν ίππον έδεςαντο 
προσβάλλουσαν καί δεξάμενοι ώσαντο, έθάρσησάν τε πολλώ 
μάλλον καί πρώτα μέν ές άμαξαν έσθέντες τον νεκρόν παρά
τάς τάξις έκόμιζον · è δέ νεκρός ήν θέης άξιος μεγάθεος
εΤνεκα καί κάλλεος · των δή εΐνεκα καί ταύτα έποίευν · έκλεί- 
ποντες τάς τάξις έφοίτεον θεησόμενοι Μασίστιον. μετά δέ
έ'δοξέ σφι έπικαταβήναι ές Πλαταιάς · ό γάρ χώρος έφαίνετο 
πολλφ έών έπιτηδεότερός σφι ένστρατοπεδεύεσθαι ό ΙΙλα- 
ταιικός τού Έρυθραίου τά τε άλλα καί εύυδρότερος. ές τού
τον δή τον χώρον καί επί τήν κρήνην τήν Γαργαφίην τήν εν 
τώ χώρφ τούτω εούσαν άδοξε σφι χρεύν είναι άπικέσθαι καί 
διαταχθέντας στρατοπεδεύεσθαι. άναλαβόντες δέ τά όπλα ήισαν 
διά τής ύπωρέης τού Κιθαιρώνος παρά Τσιάς ές τήν Ιΐλα- 
ταιίδα γήν, άπικόμενοι δέ έτάσσοντο κατά έ'θνεα πλησίον
τής τε κρήνης τής Γαργαφίης καί τού τεμένεος τού Άνδρο- 
κράτεος τού ήρωος, διά οχθών τε ούκ υψηλών καί άπέδου 
χώρου.

26 Ένδαυτα έν τή διατάξι έγένετο λόγο» πολλών ώδισμός 
Τεγεητεων τε καί Αθηναίων · έδικαίευν γάρ αυτοί έκάτεροι 
εχειν το ετερον κέρας, καί καινά καί παλαιά παραφέροντες 
έργα, τούτο μέν οί Τεγεήται ελεγον τάδε, «ημείς αίεί κοτε 
άξιεύμεθα ταύτης τής τάξιος έκ τών συμμάχων απάντων, όσαι 
ήδη ε'ξοδοι κοιναί έγένοντο ΓΙελοποννησίοισι καί το παλαιόν καί 
το νέον, έξ έκείνου τού χρόνου έπείτε Ηρακλεΐδαι έπειρώντο 
μετά τον Εύρυσθέος θάνατον κατιόντες ές ΙΙελοπόννησον · τότε 
εύρόμεθα τούτο διά πρήγμα τοιόνδε, έπεί μετά Αχαιών καί 
Ίώνων τών τότε έόντων έν ΙΙελοποννήσιρ έκβοηθήσαντες ές τον 
Ισθμόν ίζόμεθα άντίοι τοϊσι κατιούσι, τότε ών λόγος Ύλλον 
ά.γορεύσασθαι ώς χρεύν εΓη τον μέν στρατόν τώ στρατώ μή 
άνακινδυνεύειν συμβάλλοντα, έκ δέ τού Πελοποννησίου στρα
τοπέδου τον άν σφέων αυτών κρίνωσι είναι άριστον, τού
τον οί μουνομαχήσαι επί διακειμενοισι. ε'δοςέ τε τοίσι ΙΙελο- 
ποννησίοισι ταύτα είναι ποιητέα καί έ'ταμον ορκιον έπί λόγω
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mint a lovaknak és igás marháknak a szőrét, s végtelen jajveszék- 
lésre fakadtak. Mert egész Boiotia visszhangzott a zajtól, hogy 
odaveszett azon férfiú, kit Mardonios után a perzsák és a király a 
legtöbbre becsültek. A barbárok így a maguk szokása szerint le- 25 
róvták a tiszteletet a meghalt Masistios iránt. A görögök azonban, 
miután a lovasság támadásának ellenálltak, sőt a támadást vissza
verték, még inkább fölbátorodtak, s először is szekérre tették a 
halottat, úgy vitték végig a csatarendeken. A holttestet érdemes 
volt megnézni szépsége és nagysága miatt, ezért is rendezték így 
a dolgot ; a katonák pedig a csatarendet megbontva, Masistios 
megtekintésére siettek. Azután elhatározták, hogy leszállnak a 
plataiai síkságra. Mert ezt a helyet több okból alkalmasabbnak 
tartották a táborozásra Erythrainál, különösen jó vize miatt. 
Tehát erre a vidékre, még pedig az e helytt csörgedező Gargaphia 
forrása mellé kellett határozatuk értelmében vonulni és rendes 
tábort ütni. Fölszedték fegyvereiket s a Kithairon alja mentén 
Hysiaion át a plataiai síkságra mentek ; megérkezésük után pedig 
népek szerint rendezkedtek a Gargaphia forrása és a hős Androkra- 
tes szentélye közelében, részben alacsony dombokon, részben sík 
területen.“3)

A rendezkedés alkalmával itten kemény szóvita támadt a 26 
tegeaiak és athéniek között. Mindkét nép a maga számára köve
telte az egyik szárnyat, miközben tetteikre hivatkoztak a régi meg 
az új időből. Először a tegeaiak szóltak, még pedig a következő
leg: «Mindig bennünket tiszteltek meg szövetségeseink ezzel a 
helylyel, valahányszor a régi meg az újabb időben közösen vonul
tunk liarczba peloponnesosiak. Mikoron a Herakleidák Eurystheus 
halála után megkísérelték, hogy betörjenek a Peloponnesosba, 
akkor nyertük meg ezt a jogot, és pedig a következő tettel : Pelo- 
ponnesos akkori lakosságának, az achajaiaknak és iónoknak segít
séget nyújtva, az Isthmoshoz vonultunk a betörők ellen, s ekkor 
a mythos szerint Hyllos azt izente, hogy nem szükséges két 
hadsereg sorsát koczkáztatni ütközet által ; válaszszanak ki a 
peloponnesosiak a maguk soraiból egyet, kit a legvitézebbnek tar
tanak, s ő meg fog vele küzdeni a megállapítandó feltételek alatt.
A peloponnesosiaknak tetszett az izenet, és eskü alatt a következő
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τοιίρδε, ήν μέν "Ύλλος νικήση τον Πελοποννησίων ήγεμόνα, 
κατιέναι Ήρακλείδας επί τα πατρώια, ήν δέ νικηθη, τά 
έμπαλιν Ήρακλείδας άπαλλάσσεσθαι καί άπαγε ιν τήν στρα- 
τιήν εκατόν τε έτέων μή ζητησαι κάτοδον ές Πελοπόννησον, 
προεκρίθη τε δή έκ πάντων τών συμμάχων εθελοντής νΕχε- 
μος ό Ήερόπου του Φηγέος στρατηγός τε έών καί βασιλεύς 
ήμέτερος, καί έμουνομάχησέ τε καί άπέκτεινε ΓΎλλον. έκ 
τούτου του έργου εύρόμεθα έν Πελοποννησίοισί γε τοΐσι τότε 
καί άλλα γέρεα μεγάλα, τά διατελέομεν έχοντες, καί τού 
κέρεος τού ετέρου αίεί ήγεμονεύειν κοινής εξόδου γινομένης. 
υμΐν μέν νυν ώ Λακεδαιμόνιοι ουκ άντιεύμεθα, άλλμ διδόν- 
τες αιρεσιν όκοτερου βούλεσθε κέρεος άρχειν παρίεμεν * τού 
δέ ετέρου φαμέν ήμέας ίκνέεσθαι ήγεμονεύειν κατά περ έν 
τιϊ) πρόσθε χρόνω. χωρίς τε τούτου τού άπηγημένου έργου 
άξιονικότεροί είμεν 'Αθηναίων ταύτην τήν τάςιν έχειν. πολλοί 
μέν γάρ καί εύ εχοντες προς υμέας ήμΐν, άνδρες Σπαρτιή- 
ται, άγώνες άγωνίδαται, πολλοί δέ καί προς άλλους, ουτω 
ών δίκαιον ήμέας εχειν το έτερον κέρας ή περ Αθηναίους * 
ου γάρ σφι έστί έργα οιά περ ήμΐν κατεργασμένα, ούτ’ ών 

27 καινά ούτε παλαιά.» οι μέν ταύτα έ'λεγον, Αθηναίοι δέ προς 
ταύτα υπεκρίναντο τάδε, «έπιστάμεθα μέν σύνοδον τήνδε μά
χης εινεκα συλλεγήναι προς τον βάρβαρον, άλλ’ ού λόγων ' 
έπεί δέ ό Τεγεήτης προέθηκε παλαιά καί καινά λέγειν τά 
έκατέροισι έν τψ παντί χρόνφ κατέργασται χρηστά, άναγκαίως 
ήμΐν έχει δηλώσαι προς υμέας οθεν ήμΐν πατρώιόν έστι 
έούσι χρηστοΐσι αίεί πρώτοισι είναι μάλλον ή Αρκάσι. Ή ρα
κλείδας, τών ουτοι ,φασί άποκτείναι τον ήγεμόνα έν Ίσθμψ, 
τούτο μέν τούτους, πρότερον έξελαυνομένους υπό πάντων Ε λ 
λήνων ές τούς άπικοίατο φεύγοντες δουλοσύνην προς Μυκη- 
ναίων, μούνοί ϋποδεξάμενοι τήν Εύρυσθέος υβριν κατείλομεν, 
σύν έκείνοισι μάχη νικήσαντες τούς τότε έχοντας Πελοπόν
νησον. τούτο δέ Αργείους τούς μετά Πολυνείκεος έπί Θήβας 
έλάσαντας, τελευτήσαντας τον αιώνα καί άτάφους κειμέ
νους, στρατευσάμενοι έπί τούς Καδμείους άνελέσθαι τε τούς 
νεκρούς φαμεν καί θάψαι τής ήμετέρης έν Έλευσΐνι. έστι 
δέ ήμΐν έργον εύ έχον καί ές Αμαζονίδας τάς άπύ Θερ- 
μώδοντος ποταμού έσβαλούσας κοτέ ές γην τήν Αττικήν, καί
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szerződésre léptek : ha Hyllos győzi le a peloponnesosi vezért, a 
Herakleidák visszakapják ősi birtokaikat ; ellenben ha ő győzetik le, 
a Herakleidák visszavonulnak, seregüket elvezetik és száz évig 
meg sem kísérlik a betörést hazájukba. Erre Echemos, Aéropos 
fia és Phegeus unokája, ki vezérünk és királyunk volt, önként 
ajánlkozott, az összes szövetségesek közűi ő jelöltetett ki, s a pár
viadalban megölte Hyllost,24) Ezen hőstett miatt az akkori pelo- 
ponnesosiak sok mindenféle joggal ruháztak föl, melyeket most is 
élvezünk, a többi között azzal is, hogy közös háborúban mindig 
mi vezetünk az egyik szárnyon. Veletek, lakedaimoniak, nem 
ellenkezünk ; szabad választástokra bízzuk, hogy melyik szárnyon 
akartok vezetni. De fenntartjuk a jogot, hogy a másik szárny élére 
mi jussunk, mint azelőtt is ; s ha a most elbeszélt hőstettől eltekin
tünk, akkor is méltóbbak vagyunk e helyre, mint az athéniek. Mert 
sok és dicső csatát vívtunk ellenetek, spártai férfiak, meg mások 
ellen is. Inkább megillet tehát bennünket az egyik szárny, mint az 
athénieket ; mert ők nem vittek véghez a mienkhez hasonló te t
teket, sem most, sem a régi időben. » A tegeaiak ezen szavaira 27 
következőleg felejtek az athéniek : «Tudomásunk szerint azért 
gyűltünk mi össze, hogy a barbárok ellen harczoljunk, nem pedig 
szónokolás végett. Minthogy azonban a tegeaiak régi és új dolgo
kat vontak a vitába, hogy miféle hőstetteket vittünk mindketten 
véghez az idők folyamában : kénytelenek vagyunk nektek kimu
tatni, hogy a vitézség ősi erényünk, s így mindig jobban megillet 
bennünket az elsőbbség, mint az arkadiaiakat. Először is tehát a 
Herakleidáknak, kiknek vezérét mythoszuk szerint ők ölték meg 
az Isthmoson, egyedül mi adtunk menedéket, midőn a myke- 
neiek rabigája elől menekülve, hasztalan kértek segítséget az 
összes görögöktől, a kikhez folyamodtak ; mi azonban megtörtük 
Eurystheus dölyfét, s velők együtt diadalt arattunk Peloponnesos 
akkori urai fölött.25) Midőn továbbá az argosiak Polyneikessel együtt 
Thebai ellen vonultak, s életüket vesztve temetetlenűl hevertek a 
földön : büszkén mondhatjuk, hogy akkor mi vonultunk Kadmeia 
lakói ellen, a halottakat elragadtuk és saját területünkön, Eleusis- 
ban eltemettük.26) Hősileg harczoltunk az amazonok ellen is, kik 
egykor a Thermodon folyó mellől fölkerekedvén, Attikába törtek ;
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έν τοΐσι Τρωικοϊσι πόνοισι οϋδαμών sXs’-ttójj-s «Τ-α. άλλ ού γάρ 
τι προέχει τούτων έπιμεμνήσθαι * καί γάρ αν χρηστοί τότε 
έόντες ώυτοί νδν αν . είεν φλαυρότεροι, καί τότε έόντες φλαύ 
ροι νύν αν είεν άμείνονες. παλαιών μέν νυν έργων αλις έστω ' 
ή μ tv δε ει μηδέν άλλο έστί άποδεδεγμένον, ώσπερ έστί πολλά 
τε καί εύ εχοντα εί τέοισι καί άλλοισι Ελλήνων, άλλα καί 
από τού έν Μαραθώνι έργου άξιοί είμεν τούτο το γέρας εχειν 
καί αλλά προς τοότφ, οίτινες μούνοι Ελλήνων δή μουνομαχή- 
σαντες τψ Πέρση καί εργψ τοσούτψ έπιχεφήσαντες περιεγε- 
νόμεθα καί ένικήααμεν εθνεα εξ τε καί τεσσεράκοντα. άρ’ ου 
δίκαιοί είμεν Ιχειν ταύτην τήν τάξιν από τούτου μούνου τού 
Ιργου ; άλλ’ ου γάρ έν τψ τοιψδε τάξιος εινεκα στασιάζειν 
πρέπει, άρτιοί είμεν πείθεσθαι ύμίν ώ Λακεδαιμόνιοι, ϊνα 
δοκέει έπιτηδεότατον ήμέας είναι εστάναι καί κατ’ ουστινας· 
πάντη γάρ τεταγμένοι πειρησόμεθα είναι χρηστοί, έξηγέεσθε 
δέ ώς πεισομένων. » οί μεν ταύτα άμείβοντο, Λακεδαιμονίων 
δέ άνέβωσε απαν το στρατόπεδον Αθηναίους άξιονικοτέρους 
είναι έ'χειν το κέρας ή περ Λρκάδας. ουτω δή εσχον οί Άθη- 
ναΐοι καί ύπερεβάλοντο τούς Τεγεήτας.

28 Μετά δέ ταύτα έτάσσοντο ώδε οί έπιφοιτέοντές τε καί 
οί αρχήν έλθόντες Ελλήνων, το μέν δεξιόν κέρας είχον Λα
κεδαιμονίων μύρτοι. * τούτων δέ τούς πεντακισχιλίους έόντας 
Σπαρτιήτας έφύλασσον ψιλοί των ειλώτων πεντακισχίλιοι καί 
τρισμύριοι, περί άνδρα έκαστον επτά τεταγμένοι. προσεχέας 
δέ σφίσι εΐλοντο εστάναι οί Σπαρτιήται τούς Τεγεήτας καί 
τιμής ε’ίνεκα καί άρετής " τούτων δ’ ήσαν όπλίται χίλιοι 
καί πεντακόσιοι, μετά δέ τούτους ίσταντο Κορινθίων πεν- 
τακισχίλιοι, παρά δέ σφίσι εύροντο παρά ΙΙαυσανίεω εστάναι 
Ιίοτιδαιητέων των έκ Παλλήνης τούς παρεόντας τριηκοσίους. 
τούτων δέ έχόμενοι ΐσταντο Αρκάδες Όρχομένιοι εξακό
σιοι, τούτων δέ Σικυώνιοι τρισχίλιοι. τούτων δέ εϊχοντο 
Έπιδαυρίων οκτακόσιοι, παρά δέ τούτους Τροιζηνίων έτάσ 
σοντο χίλιοι, Τροιζηνίων δέ έχόμενοι Λεπρεητέων διηκό- 
σιοι, τούτων δέ Μυκηναίων καί Τιρυνθίων τετρακόσιοι, 
τούτων δέ έχόμενοι Φλιάσιοι χίλιοι, παρά δε τούτους έστη
σαν Έρμιονέες τριηκόσιοι. Έρμιονέων δέ έχόμενοι ίσταντο 
Έρετριέων τε κάί Στυρέων εξακόσιοι, τούτων δέ Χαλκιδέες
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a trójai küzdelmek alkalmával sem maradtunk hátra senki mö
gött.27) Ámde régi tettekre való hivatkozásoknak nincs semmi hasz
nuk ; mert a kik hajdan vitézek valónak, azok most hitványabbak 
lehetnek ; a kik pedig régente voltak hitványak, azok most bátrab
bak lehetnek. Legyen tehát ez elég a régi dolgokról. Ha nem 
hivatkozhatnánk is más hőstettre, mint a melyet Marathonnál 
hajtottunk végre, — pedig ép oly sok és nemes dologra mutatha
tunk, mint bármely más görög nép, — akkor is méltók volnánk e 
tiszteletre, sőt még egyébre is. Mert akkor egyedül mi harczol- 
tunk a perzsák ellen, s oly merész vállalatba fogva, győztesen 
kerültünk ki a harczból, s negyvenhat nép fölött arattunk diadalt.28) 
Nem illet-e meg tehát méltán bennünket ez a hely csupán ezen 
egyetlen tettünkért is ? De mivel a jelen körülmények között nem 
illik czivódni a helykérdés fölött, hajlandók vagyunk a ti pa
rancsotoknak engedelmeskedni, lakedaimoniak. Oda állunk s azon 
néppel szemben, a hogyan ti azt a legczélszerűbbnek gondoljátok. 
Akárhol lesz is a helyünk, az lesz a törekvésünk, hogy vitézül 
liarezoljunk. » Az athéniek e feleletére a lakedaimoniak tábora 
egyhangúlag felkiáltott, hogy méltóbbak az athéniek a szárny
vezetésre, mint az arkadiaiak. így győzedelmeskedtek az athéniek 
a tegeaiakon, s a balszárnyon foglaltak állást.

Ezután a görögök, azok is, a kik kezdettől fogva voltak jelen, 28 
valamint a kik később csatlakoztak a táborhoz, a következő rendben 
állottak föl. A jobb szárnyon tízezer lakedaimoni, kik közül öt
ezren spártaiak valónak, s harminczötezer könnyű fegyverzetű 
helota fedezte hátukat, úgy hogy egy spártaira hét helota jutott.
A szomszéd helyet a spártaiak a tegeaiaknak adták, vitézségük 
iránti tiszteletből; ezeknek csapatja ezerötszáz nehéz fegyverzetű
ből állott. Utánuk következett ötezer korinthosi ; s mellettük ju t
tatott helyet Pausanias a Palleneből való háromszáz potidaiainak. 
Ezeknek szomszédságában állott Árkádiából hatszáz orchomenosi, 
mellettük háromezer sikyoni. Utánuk következett nyolczszáz epi- 
daurosi, mellettük ezer troizeni ; a troizeniek szomszédságában 
kétszáz lepreoni, utánuk négyszáz mykenei és tirynsi, majd 
pedig ezer phliusi. Mellettük állott háromszáz hermionéi, ezeknek 
szomszédságában hatszáz eretriai és styrai, ezek mellett négyszáz
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τετρακόσιοι, τούτων δέ Άμπρακιητέων πεντακόσιοι, μετά δέ τού
τους Λευκαδίων καί Ανακτορίων οκτακόσιοι έστησαν, τούτων δέ 
εχόμενοι Παλέες οί εκ Κεφαλληνίης διηκόσιοι. μετά δέ τούτους 
Αίγινητέων πεντακόσιοι έτάχθησαν. παρά δέ τούτους έτάσσοντο 
Μεγαρέων τρισχίλιοι. εΐχοντο δέ τούτων Πλαταιέες εξακόσιοι, 
τελευταίοι δέ καί πρώτοι Αθηναίοι έτάσσοντο, κέρας έχοντες τα 
εύώνυμον, όκτακισχίλιοι · έστρατήγεε δ’ αυτών Αριστείδης ό Αυ-

29 σιμάχου. ούτοι, πλήν τών επτά περί έκαστον τεταγμένων Σπαρ- 
τιήτησι, ήσαν όπλίται, σύμπαντες έόντες αριθμόν τρεις τε μυριά
δες καί οκτώ χιλιάδες καί εκατοντάδες επτά, όπλίται μέν οί 
πάντες συλλεγέντες επί τον βάρβαρον ήσαν τοσούτοι, ψιλών δέ 
πλήθος ήν τόδε, τής μέν Σπαρτιητικής τάξιος πεντακισχίλιοι καί 
τρισμύριοι άνδρες ώς έόντων επτά περί έκαστον άνδρα, καί τού
των πας τις παρήρτητο ώς ές πόλεμον · οί δέ τών λοιπών Λακε- 
δαιμονίων καί Ελλήνων ψιλοί, ώς εις περί έκαστον έών άνδρα,

30 πεντακόσιοι καί τετρακισχίλιοι καί τρισμύριοι ήσαν. ψιλών μέν δή 
τών απάντων τών μαχίμων ήν τό πλήθος εξ τε μυριάδες καί 
εννέα χιλιάδες καί εκατοντάδες πέντε, τού δέ σύμπαντος τού 
Ελληνικού τού συνελθόντος ες Πλαταιάς σύν τε όπλίτησι καί 
ψιλοΐσι τοϊσι μαχίμοισι ένδεκα μυριάδες ήσαν, μεής χιλιάδος, 
πρός δέ όκτακοσίων άνδρών καταδέουσαι. σύν δέ Θεσπιέων τοίσι 
παρεούσι εςεπληρούντο αί ένδεκα μυριάδες * παρήσαν γάρ καί 
Θεσπιέων έν τώ στρατόπεδό) οί περιεόντες, άριθμόν ές οκτακό
σιους καί χιλίους * όπλα δέ ούδ' ούτοι είχον. ούτοι μέν νυν 
ταχθέντες επί τφ Ασωπφ έστρατοπεδεύοντο.

31 Οί δέ άμφί Μαρδόνιον βάρβαροι ώς άπεκήδευσαν Μασίστιον, 
παρήσαν, πυθόμενοι τούς "Έλληνας είναι έν Πλαταιήσι, καί αυτοί 
επί τον Ασωπόν τόν ταύτη ρέοντα. άπικόμενοι δέ άντετάσσοντο ώδε 
υπό Μαρδονίου. κατά μέν Λακεδαιμονίους έστησε ΓΙέρσας. καί δή 
πολλόν γάρ περιήσαν πλήθεϊ οί Περσαι, επί τε τάξις πλεύνας έκε- 
κοσμέατο καί έπειχον τούς Τεγεήτας. έταξε δέ ούτω" ό τι μέν ήν 
αυτού δυνατώτατον παν απολέξας έστησε άντίον Λακεδαιμονίων, τό 
άσθενέστερον παρέταξε κατά τούς Τεγεήτας. ταύτα δ’ έποίεε φρα- 
ζόντων τε καί διδασκόντων Θηβαίων. Περσέων δέ έχομένους έταξε 
Μήδους " ούτοι δέ έπέσχον Κορινθίους τε καί Ποτιδαιήτας καί 'Ορ- 
χομενίους τε καί Σικυωνίους. Μήδων δέ έχομένους έταξε Βακτρίους· 
ούτοι δέ έπέσχον Έπιδαυρίους τε καί Τροιζηνίους καί Λεπρεήτας τε 
καίΤιρυνθίους καί Μυκηναίους τε καί Φλιασίους. μετά δέ Βακτρίους 
έστησε Ινδούς" ούτοι δέ έπέσχον Έρμιονέας τε καί Έρετριέας καί



chalkisi, majd pedig ötszáz amprakiai. Utánuk következett nyolcz- 
száz leukasi és anaktorioni, mellettük kétszáz palèi Kephallema 
azigetéről. Utánuk sorakozott ötszáz aiginai, melléjük háromezer 
megarai, ezek után hatszáz plataiai ; s végűi, de egyszersmind 
elől állottak a balszárnyon az athéniek, szám szerint nyolcz- 
ezreu.*®) Vezérük Aristeides volt, Lysimachos fia. E katonák, a 29 
minden egyes spártaira eső hét lielotán kívül, nehéz fegyverzetűek 
valának, összesen harmineznyolczezerhétszázan. Ennyien voltak a 
barbárok ellen összegyűlt nehéz fegyverzetűek. Könnyű fegyver
zettel volt ellátva a spártaiak sorába beosztott harminczötezer 
ember, kik közűi hét esett egy spártaira, s valamennyien föl vol
tak szerelve a háborúra ; azonkívül a lakedaimoniakhoz és a többi 
görögökhöz tartozó könnyű fegyverzetűek, a mennyiben egy ne
héz fegyverzetűre átlag egy könnyű fegyverzetű esett, harmincz- 
négyezerötszázan valának.30) Az összes könnyű fegyverzetűek száma 30 
tehát hatvankilenczezerötszáz volt ; viszont a Plataiába gyűlt ösz- 
szes nehéz és könnyű fegyverzetű katonák összege ezernyolczszáz 
híján száztízezer, mely összeg a megjelent thespiaibeliekkel 
kiegészült ; mert ezek ép ezernyolczszázan jelentek meg a tábor
ban, de nehéz fegyverzettel ők sem voltak ellátva. így rendezke
dett el a görög tábor az Asopos mentében.

Miután Mardonios és a barbárok eléggé meggyászolták Ma- 31 
sistiost, s meghallották, hogy a görögök a plataiai síkon vannak, 
maguk is az ott folyó Asoposhoz vonultak, s Mardonios a görögök
kel szemben következőkép helyezte el őket. A lakedaimoniak . 
átellenében állította föl a perzsákat. De mivel ezok sokkal többen 
voltak, több csapatba osztotta be őket, úgy hogy a tegeaiak vona
lát is fedték. A csapatok pedig így oszoltak meg : a seregből ki
választotta a legerősebb férfiakat és a lakedaimoniakkal szemben 
állította föl, a gyöngébbeket pedig a tegeaiak átellenében. Ezt a 
thebaibeliek sugalmazása és tanácsa szerint tette. A perzsák melle 
állította a médeket, s ezek fedték a korinthosiak, potidaiaiak, 
orchomenosiak és sikyoniak vonalát. Utánuk következtek a bak- 
triaiak. s ezek fedték az epidaurosiak, troizeniek, lepreoniak, tiryn 
siek, mykeneiek és phliusiak vonalát. A baktriaiak után jöttek 
az indusok, s ezek fedték a hermionéiek, eretriaiak, styraiak és
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Στυρέας τε καί Χαλκιδέας. 'Ινδών δε έχομίνους Σάκας έ'ταξε, 
οι έπέσχον Άμπρακιήτας τε και Άνακτορίους καί Λευκαδίους 
καί ΙΙαλέας καί Αίγινήτας. Σακεων δε έχομένους έταζε άντία 
Αθηναίων τε καί Πλαταιέων καί Μεγαρέων Βοιωτούς τε καί 
Αοκρούς καί Μηλιέας τε καί Θεσσαλούς καί Φωκέων τούς χιλίους· 
οο γάρ ών απαντες οί Φωκέες έμήδισαν, αλλά τινες αυτών καί 
τα Ελλήνων ηύςον περί τον Παρνησσόν κατειλημένοι, καί ένθεύ- 
τεν όρμεόμενοι έφερόν τε καί ήγον τήν τε Μαρδονίου στρα- 
τιήν καί τούς μετ’ αυτού έόντας Ελλήνων. έταζε δέ καί Μακε- 
δόνας τε καί τούς περί Θεσσαλίην οίκημένους κατά τούς 
Αθηναίους, ταύτα μέν τών έθνέων τα μέγιστα ώνόμασται τών 
υπό Μαρδονίου ταχθέντων, τά περ επιφανέστατα τε ήν καί 
λόγου πλείστου · ένήσαν δέ καί άλλων έθνέων άνδρες άνα- 
μεμιγμένοι, Φρυγών τε καί Μρηίκων καί Μυσών τε καί Παιά
νων καί τών άλλων, έν δέ καί Αίθιόπων τε καί Αιγυπτίων 
οι τε Έρμοτύβιες καί οί Καλασίριες καλεόμενοι μαχαιρο 
φόροι, ο” περ είσί Αιγυπτίων μούνοι μάχιμοι, τούτους δέ ετι 
έν Φαλήρφ έών άπύ τών νεών άπεβιβάσατο έόντας έπιβά- 
τας · ού γάρ έτάχθησαν ές τον πεζόν τον αμα Ξέρζη άπικό- 
μενον ές Αθήνας Αιγύπτιοι, τών μέν δή βαρβάρων ήσαν 
τριήκοντα μυριάδες, ως καί πρότερον δεδήλωται * τών δέ Έλλή- 
νων τών Μαρδονίου συμμάχων οίδε μέν ούδείς αριθμόν ’ ού 
γάρ ών ήριθμήθησαν · ως δέ έπεικάσαι, ές πέντε μυριάδας 
συλλεγήναι εικάζω, ουτοι οί παραταχθέντες πεζοί ήσαν, ή δέ 
ίππος χωρίς έτέτακτο.

Ώ ς δέ αρα πάντες οί έτετάχατο κατά έθνεα καί κατά 
τέλεα, ένθαύτα τη δεύτερη ήμερη έθύοντο καί άμφότεροι. 
'Έλλησι μέν Τισαμενύς Αντιόχου ήν ό θυόμενος * ουτος γάρ 
δή είπετο τφ στρατεύματι τούτφ μάντις · τον έόντα Ήλειον 
καί γένεος τού Ίαμιδέων Κλυτιάδην] Λακεδαιμόνιοι έποιή- 
σαντο λεωσφέτερον. Τισαμενφ γάρ μαντευομένω έν Λελφοίσι 
περί γόνου άνεΐλε ή Ιΐυθίη αγώνας τούς μεγίστους άναιρήσε- 
σθαι πέντε, ό μέν δή άμαρτών τού χρηστηρίου προσειχε γυμνα- 
σίοισι ώς άναιρησόμενος γυμνικούς αγώνας, άσκέων δέ πεν- 
τάεθλον παρά εν πάλαισμα εδραμε νικάν Ολυμπιάδα, Ίερωνύμω 
τώ Ανδρίω έλθών ές εριν. Λακεδαιμόνιοι δέ μαθόντες ούκ ές
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chalkisiak vonalát. Az indusok szomszédjai voltak a sakAk, s ezek 
fedték az amprakiaiak, anaktorioniak. leukasiak, paléiek és aigi- 
naiak vonalát. Azután következtek az athéniekkel, plataiaiakkal 
és megaraiakkal szemben a boiotiaiak, lokrisiak, malisiak, thes- 
saliaiak és az ezer pbokisi katona. De az egész phokisi nép nem 
volt méd párti, sőt többen közülük a görögök ügyét támogatták, 
a mennyiben a Parnassos köré tömörülve rohanták meg és zsák
mányolták Mardonios seregét meg a görögöket, a kik vele tartot
tak. Mardonios az említett népeken kívül a makedónokat és a 
thessaliaiak szomszédait is az athéniek átellenében állította föl.
A Mardonios vezérlete alatt álló népek közűi ezek voltak a leg- 32 
nagyobbak, egyszersmind a leghíresebbek és legnevezetesebbek ; 
de voltak közöttük más nemzetiségű emberek is elszórtan, mint 
phrygiaiak, thrákok, mysiaiak, paionok, szintúgy az aithiopiaiak és 
egyiptomiak közűi az úgynevezett hermotybisiek és kalasirisiek, 
kik kardot viselnek, s egyedül ők teljesítenek hadi szolgálatot az 
egyiptomiak közül. Eredetileg a hajókon szolgáltak, de Mardonios 
még Phaleronnál rendelte ki őket a szárazra ; a Xerxessel Athén 
ellen vonuló hadseregbe ugyanis nem voltak beosztva egyiptomiak.
A barbárok, mint föntebb kifejtettem, háromszázezren voltak ; 
Mardonios görög szövetségeseinek számát azonban senki sem 
tudja, mert nem számlálták meg őket. De ha szabad hozzávetőleg 
beszélni, ötvenezren gyűlhettek össze. Az így csatarendbe állított 
katonák a gyalogsághoz tartoztak ; a lovasság pedig külön állott.

Miután a tábor népek és csapatok szerint elrendezkedett, 33 
másnap mind a két hadsereg áldozatot mutatott be. A görögök
nek Tisamenos, Antiochos fia, volt a papjuk ; mert ez kisérte e 
tábort a jósnak szerepében. Elisből származott, az Iamidáknak 
egyik (Klytiada) ágából, de a lakedaimoniak polgártársukká avat 
ták.31) Midőn ugyanis Tisamenos utódaira vonatkozólag jóslatot 
kért Delphoiban, a Pythia azt felelte, hogy öt igen fényes győzelmet 
fog aratni. 0  azonban félreértve a jóslatot, gymnastikai gyakorla
tokra t etette magát, hogy majd gymnastikai versenyekben aras
son győzelmet, s az ötös küzdelemben olympiai győztes is lett az 
egy birkózás kivételével, melyben az androsi Hieronymos volt a ver
senytársa.3") A lakedaimoniak ekkor megértették, hogy nem gym-
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γυμνικούς άλλ’ ες άρηίους αγώνας φέρον το Τισαμενοδ μαν- 
τήιον, μισθψ έπειρώντο πείσαντες Τισαμενόν ποιέεσθαι αμα 
Ηρακλε ιδέων τοΐσι βασιλεδσι ηγεμόνα τών πολέμων, ό δέ όρέων 

περί πολλοδ ποιευμένους Σπαρτιήτας φίλον αυτόν προσθέσθαι, 
μαθών τοδτο άνετίμα, σημαίνων σφι ώς ήν μ tv πολιήτην σφέ- 
τερον ποιήσωνται τών πάντων μεταδιδόντες, ποιήσει ταδτα, έπ’ 
άλλψ μισθψ δ’ ου. Σπαρτιήται δέ πρώτα μέν άκούσαντες δεινά 
έποίευν τε καί μετίεσαν τής ’/ρησμοσυ'νης το παράπαν, τέλος 
δέ δείματος μεγάλου έπικρεμαμένου τοδ Ιίερσικοδ τούτου στρα
τεύματος καταίνεον μετιέντες. ό δέ γνούς τετραμμένους σφέας 
ούδ’ ουτω έ'τι εφη άρκέεσθ/ι τούτοισι μούνοισι, άλλα δείν έ'τι 
τον άδελφεόν έωυτοδ ΊΙγίην γίνεσθαι Σπαρτιήτην επί τοΐσι 
αύτοΐσι λόγοισι τοΐσι καί αυτός γίνεται, ταδτα δέ λέγων ουτος 
έμ,ιμέετο Μελάμποδα, ώς είκάσαι βασιληίην τε καί πολίτηίην 
αίτεομένους. καί γάρ δή καί Μελάμπους τών εν Αργεί γυναι
κών μανεισέων, ώς μιν οί Άργεΐοι έμισθοδντο έκ ΙΙύλου παδσαι 
τάς σφετερας γυναίκας τής νόσου, μισθόν προετείνατο τής 
βασιληίης τό ήμ.ισυ. ουκ άνασχομένων δέ τών Άργείων άλλ’ 
άπιόντων, ώς έμαίνοντο πλεδνες τών γυναικών, ουτω δή όπο- 
στάντες τά ό Μελάμπους προετείνατο τμσαν δώσοντες οί ταδτα. 
ό δέ ένθαύτα δή έπορέγεται όρέων αυτούς τετραμμένους, φάς, 
ήν μ.ή καί τφ άδελφεφ Βίαντι μεταδώσι τό τριτημόριον της 
βασιληίης, ού ποιήσειν τα βούλονται, οί δέ Άργεΐοι άπειλη- 
θέντες ές, στεινόν καταινέουσι καί ταδτα. ώς δέ καί Σπαρτιήται, 
έδεονιο γάρ δεινώς τοδ Τισαμενοδ, πάντως συνεχώρεόν οί. 
συγχωρησάντων δέ καί ταδτα τών Σπαρτιητέων, ουτω δή πέντε 
σφι μαντευόμενος αγώνας τούς μεγίστους Τισαμενός ό Ήλεΐος, 
γενόμενος Σπαρτιήτης, συγκαταιρέει. μούνοι δέ δή πάντων 
ανθρώπων έγένοντο ούτοι Σπαρτιήτησι πολιήται. οί δέ πέντε 
άγώνες οΤδε έγένοντο, εις μέν καί πρώτος ουτος ο έν Πλα- 
ταιήσι, επί δέ ό έν ϊεγέη προς Τεγεήτας τε καί Άργείους 
γενόμενος, μετά δέ ό έν Διπαιεδσι προς Άρκάδας πάντας πλήν 
Μαντινέων, έπί δέ ό Μεσσηνίων ό προς Ίθώμη, ύστατος δέ ό 
έν Τανάγρη πρός Αθηναίους τε καί Άργείους γενόμενος ’ ουτος 
δέ ύστατος κατεργάσθη τών πέντε αγώνων.

Ουτος δή τότε τοΐσι "Ελλησι ο Τισαμενός, αγόντων τών Σπαρ- 
τιητέων, έμαντεύετο έν τή Πλαταιίδι. τοΐσι μέν νυν "Ελλησι καλά
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nastikai, hanem harczi győzelmekre vonatkozik Tisamenos jós
lata, s szolgálatukba iparkodtak őt fogadni, hogy Herakleida kirá
lyaikkal együtt vezérük legyen háborúikban. Mikor ő látta, hogy 
a spártaiak sokért nem adnák, ha megszerezhetnék barátságát, fel
csigázta követeléseit, s kijelentette, ha polgártársukká fogadják 
összes jogaikkal, megteszi kívánságukat, különben nem. A spár
taiak először elszörnyűködtek e szavakra, s teljesen elejtették 
ajánlatukat ; végre azonban, minthogy e perzsa hadjárat nagy 
félelemmel töltötte el szívókét, elfogadták föltételeit és beleegyez
tek. De midőn Tisamenos látta, hogy nézetüket megváltoztatták, 
kijelentette, hogy ezzel sincs megelégedve, hanem testvérét, Ha- 
giast is ép oly feltételek alatt kell még spártai polgárrá avatniok, 
mint őt magát.33) Ezzel az eljárásával Melampus példáját követte, ha 34 
ugyan szabad a királyi rangot a polgári jogokkal összehasonlítani. 
Mert midőn Argosnak asszonyait őrület szállotta meg, s az argo- 
siak Melampust át akarták hozni Pylosból, hogy szabadítsa meg 
az asszonyokat a betegségtől, ő a királyság felét követelte ju
talmul. Midőn az argosiak nem egyeztek bele, s eltávoztak, meg 
több asszonyon kitört az őrjöngés ; az argosiak tehát elfogadták 
Melampus föltételeit, s be is akarták váltani. De midőn Melampus 
észrevette, hogy megváltoztatták nézetüket, még többet kívánt, s 
kijelentette, hogy ha testvérének, Biasnak nem adják át a király
ság harmadrészét, nem fogja teljesíteni kívánságukat. Az argosiak 
pedig szorongatott helyzetükben ebbe is beleegyeztek.3*) Hasonló- 35 
kép a spártaiak is, minthogy nagy szükségük volt Tisamenosra, 
mindenben engedtek neki ; s így az elisi Tisamenos, miután spár
taivá lett, jóspapjuk gyanánt öt fényes győzelmet vívott ki velük.
O és testvére voltak valóban az egyedüli emberek, kiket a spár
taiak polgártársaikká fogadtak. Az öt győzelem pedig a következő : 
az első ez a plataiai csata, a második Tegea mellett a tegeaiak és 
az argosiak ellen, a harmadik Dipaieis városánál az összes arka- 
diaiak ellen Mantinea lakosait kivéve, a negyedik az Isthmoson a 
messeneiek allen, az ötödik pedig Tanagra mellett az athéniek és 
argosiak ellen. Ez volt az öt győzelem között az utolsó.35)

Ezt a Tisameuost hozták tehát most a spártaiak Plataiához, 30 
hol a görögök nevében jósáldozatot mutatott be. Az áldozat pedig

20Herodotos III. köt.
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έγίνετο τά ίρά άμυνομένοισι, διαβάσι δέ τον Ασωπόν καί μάχης
37 αρχοοσι ού. Μαρδονίω δέ προθυμεομένφ μάχης άρχειν ούκ επι

τήδεια έγίνετο τά ίρά, άμυνυμένψ δέ καί τούτφ καλά, καί γάρ 
ούτος Έλληνικοΐσι ίροισι έχράτο, μάντιν εχων Ήγησίστρατον 
ανδρα Ήλεΐόν τε καί των Τελλιαδέων έόντα λογιμώτατον, τον 
δή πρότερον τούτων Σπαρτιήται λαβόντες Ι'δησαν επί θανάτιρ 
ως πεπονθότες πολλά τε καί άνάρσια όπ’ αύτού. ό δέ έν τούτη» 
τφ κακφ εχόμενος, ώστε τρέχων περί της ψυχής πρό τε τού 
θανάτου πεισόμενος πολλά τε καί λυγρά, έ'ργον έργάσατο μέζον 
λόγοο. ως γάρ δή έδέδετο έν £ύλη> σιδηροδέτη», έσενειχθέντος 
κως σιδηρίοο έκράτησε, αύτίκα δέ έμηχανάτο άνδρηιότατον έ'ργον 
πάντων τών ημείς ί'δμεν * σταθμησάμενος γάρ δκως έξελεύσεταί 
οι το λοιπόν τού ποδός, άπέταμε τον ταρσόν έωοτού. ταύτα δέ 
ποιήσας, ώς φυλασσόμενος υπό φυλάκων, διορύξας τον τοίχον 
άπέδρη ές Τεγέην, τάς μέν νύκτας πορευόμενος, τάς δέ ημέρας 
καταδύνων ές ύλην καί αύλιζομενος, ουτω ώστε Λακεδαιμονίων 
πανδημεί διζημένων τρίτη εύφρόνη γενέσθαι έν Τεγέη, τους δέ 
έν θώυματι μεγάλη) ένέχεσθαι τής τε τόλμης, όρέοντας το ήμί- 
τομον τού ποδος κείμενον, κάκεινον ού δυναμένους εύρεΐν. τότε 
μέν ουτω διαφυγών Λακεδαιμονίους καταφεύγει ές Τεγέην έουσαν 
ούκ άρθμίην Λακεδαιμονίοισι τούτον τον χρόνον * υγιής δέ γενό- 
μενος καί προσποιησάμενος ξύλινον πόδα κατεστήκεε έκ τής 
ΐθέης Λακεδαιμονίοισι πολέμιος, ου μέντοι ες γε τέλος οί 
συνήνεικε το έ'χθος το ές Λακεδαιμονίους συγκεκυρημένον · ήλω 
γάρ μαντευόμενος έν Ζακύνθη» όπ’ αυτών καί άπέθανε.

38 Ό  μέντοι θάνατος ό ΊΙγησιστράτου ύστερον έγένετο τών 
ΓΙλαταιικών, τότε δέ επί τφ Άσωπφ Μαρδονίω μεμισθωμένος 
ούκ ολίγου έθύετό τε καί προεθυμέετο κατά τε το έ'χθος τον 
Λακεδαιμονίων καί κατά το κέρδος, ώς δέ ούκ έκαλλιέρεε ώστε 
μάχεσθαι ούτε αύτοϊσι ΙΙέρσησι ούτε τοΐσι μετ’ έκείνων έούσι Ε λ
λήνων (είχον γάρ καί ουτοι έπ’ έωυτών μάντιν Ίππόμαχον Λευκά- 
διον ανδρα), έπιρρεόντων δέ τών 'Ελλήνων καί γινομένων πλεύνων, 
Τιμηγενίδης ό 'Έρπυος άνήρ Θηβαίος συνεβούλευσε Μαρδονίω



csak úgy kedvezett a görögöknek, ha védelmi állásban maradnak, 
míg ha az Asoposon átkelnek és ők kezdik a csatát, akkor nem. 
Mardoniosnak, ki meg akarta kezdeni a csatát, szintén nem ked- 37 
veztek az áldozati jelek, míg védelmi állásban rá nézve is kedve
zők valának. Mert ő is görög szertartás szerint áldozott, jóspapja 
pedig az elisi Hegesistratos, egy igen előkelő Telliada volt. Ezt 
régebben a spártaiak, mert sok jogtalanságot szenvedtek vaia 
tőle, elfogták, s megkötözve halálra szánták. Hegesistratos ebben 
a bajos helyzetében, minthogy nem csak élete forgott veszedelem
ben, hanem sok mindenféle kínokat kellett volna halála előtt 
szenvednie, hihetetlen dolgot követett el. Egyik lába ugyanis meg
vasalt fakalodába volt zárva, s midőn véletlenül egy vaseszköz 
birtokába jutott, nyomban rá oly tettet vitt véghez, melynél 
elszántabbat még nem hallottam. Kiszámítván ugyanis, hogy lába
szárának mekkora részét húzhatja ki a kalodából, lába fejét 
levágta ; s mivel őrizet alatt állott, aláásta a falat és Tegeába szö
kött. Csak éjenként haladt az úton, nappal elbújt az erdőségbe és 
ott tartózkodott ; s habár mindenütt kutatták nyomát a lakedaimo- 
niak, harmadik éjjel mégis Tegeába jutott. A spártaiak, kik levá
gott lábát a földön találták, nem győzték csodálni merészségét, s 
hogy nem tudják kézre keríteni. így menekült meg ekkor Hege
sistratos, s Tegeába szökött, mely ekkor rossz viszonyban volt 
Lakedaimonnal. Később meggyógyult, és falábat szerezvén, nyíl
tan ellensége lett a spártaiaknak ; csakhogy ennek az ellenséges
kedésnek nem lett jó vége, mert egy alkalommal, midőn Zakyn- 
thosban jósszertartást végzett, a spártaiak elfogták és megölték.

Hegesistratos halála azonban a plataiai csatánál csak később 38 
következett he ; jelenleg az Asopos mellett tekintélyes jutalom- 
díjért mutatott be Mardonios számára áldozatot, s nagy buzgal
mat fejtett ki részben a lakedaimoniak iránt való gyűlöletből, 
részben nyereségvágyból. Minthogy az áldozati jelek sem a per
zsáknál, sem a hozzájuk tartozó görögöknél nem voltak csatakez
dés esetére kedvezők (mert a médpárti görögöknek is megvolt a 
maguk külön jóspapjuk a leukasi Hippomachos személyében), a 
görög tábor pedig újabb jövevények által folyton gyarapodott : a 
thebaibeli Timagenidas, Herpys fia, azt a tanácsot adta Mardo- 
Λ 20*
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τάς έκβολάς τοδ Κιθαιρώνος φυλάςαι, λέγων ώς έπιρρίουσι οί 
Έλληνες αίεί άνά πάσαν ήμέρην καί ώς άπολάμψοιτο συχνούς.

30 ημέρα', δε σφι άντικατημένοισι ήδη έγεγόνεσαν οκτώ, δτε ταΰτα 
εκείνος συνεβοόλευε Μαρδονίψ. ό δέ μαθών τήν παραίνεσιν εδ 
εχουσαν, ώς ευφρόνη έγένετο, πέμπει τήν ίππον ές τάς έκβολάς 
τάς Κιθαιρωνίδας αϊ επί Ιΐλαταιέων φέρουσι, τάς Βοιωτοί μεν 
Τρείς κεφαλάς καλέουσι, Αθηναίοι δε Δρυός κεφαλάς. πεμφθέν- 
τες δέ οί ίππόται ου μάτην άπίκοντο " έσβάλλοντα γάρ ές το 
πεδίον λαμβάνουσ? υποζύγιά τε πεντακόσια, σιτία άγοντα από 
Πελοπόννησου ές το στρατόπεδον, καί άνδρώπους οι ειποντο 
τοίσι ζεύγεσι ’ έλόντες δέ ταύτην τήν αγρην οί ΙΙερσαι άφει- 
δέως έφόνευον, ου φειδόμενοι οίίτε υποζυγίου ουδενός ούτε 
ανθρώπου, ώς δέ αδην είχον κτείνοντες, τα λοιπά αυτών ήλαυ- 
νον περιβαλόμενοι παρά τε Μαρδόνιον καί ές το στρατόπεδον.

40 Μετά δέ τούτο το έ'ργον έτέρας δύο ημέρας διέτριψαν, 
ουδέτεροι βουλόμενοι μάχης αρξαι * μέχρι μέν γάρ τού Ασω
πού· έπήισαν οί βάρβαροι πειρώμενοι τών Ελλήνων, διέβαινον 
δέ ουδέτεροι, ή μέντοι ίππος ή Μαρδονίου αίεί προσέκειτό τε 
καί έλύπεε τούς Έλληνας · οί γάρ Θηβαίοι, ατε μηδίζοντες 
μεγάλως, προθύμως Ιφερον τον πόλεμον καί αίεί κατηγέοντο 
μέχρι μάχης, το δέ από τούτου παραδεκόμενοι Πέρσαι τε καί 
Μήδοι μάλα ε'σκον οί άπεδείκνυντο άρετάς.

41 Μέχρι μέν νυν τών δέκα ήμερέων ούδέν έπί πλεύν έγίνετο 
τούτων · ώς δέ ένδεκάτη έγεγόνεε ήμερη άντικατημένοισι έν 
Πλαταιήσι, οι τε δή Έλληνες πολλψ πλεύνες έγεγόνεσαν καί 
Μαρδόνιος περιημέκτεε τη εδρη, ένθαύτα ές λόγους ήλθον 
Μαρδόνιός τε ό Γοβρόεω καί ’Αρτάβαζος ό Φαρνάκεος, ός έν 
όλίγοισι Περσέων ήν άνήρ δόκιμος παρά Ξέρζη. βουλευομέ- 
νων δέ α’ίδε ήσαν αί γνώμαι, ή μέν Άρταβάζου ώς χρεόν 
εΐη άναζεύςαντας τήν ταχίστην πάντα τον στρατόν ίέναι ες 
το τείχος τ'ο Θηβαίων, έ'νθα σίτον τε σφι έσενηνεϊχθαι πολ- 
λόν καί χόρτον τοίσι ύποζυγίοισι, κατ' ήσυχίην τε ίζομένους 
διαπρήσσεσθαι ποιεύντας τάδε · εχειν γάρ χρυσόν πολλόν 
μέν έπίσημον πολλόν δέ καί ασημον, πολλόν δέ άργυρόν 
τε καί έκπώματα · τούτων φειδομένους μηδενός διαπέμ- 
πειν ές τούς Έλληνας, Ελλήνων δέ μάλιστα ές τούς προε- 
στεώτας έν τησι πόλισι, καί ταχέως σφέας παραδώσειν τήν



niosnak, hogy rendeljen ki őrizetet a Kithairon szorosaihoz, mert 
folytonosan özönlenek onnan a görögök, s így ő sokakat elfog
hatna. Már nyolcz napja állott egymással szemben a két tábor, 39 
midőn Timagenidas ezt a tanácsot adta Mardoniosnak, ki belátta, 
hogy az intelemnek alapja van, s az éj beálltával a lovas
ságot a Kithaironnak Plataia felé vezető szorosához küldte. 
Ezt a boiotiaiak «Három orom»-nak, az athéniek «tölgyormok»- 
nak hívják.30) S a kirendelt lovasság nem hiába vonult oda, mert 
ötszáz igáe marhát fogott el, a mint a síkságra leszállottak és ele- 
séget szállítottak a Peloponnesosból a táborba, szintúgy a sze
kereket hajtó embereket is kézre kerítették. A perzsák e zsákmány 
birtokában kíméletlen mészárlást vittek véghez igás marhákban 
és emberekben egyaránt. Mikor pedig belefáradtak az öldöklésbe, 
a maradékot körbefogva Mardonioshoz hajtották a táborba.

Ez esemény után két napot töltöttek veszteg, s egyik rész pj 
sem akarta megkezdeni a csatát. A barbárok ugyan az Asoposig ha
toltak le, hogy belekössenek a görögökbe, de egyik nép sem kelt át 
a folyón. Mardonios lovassága azonban mindig izgatta és bántal
mazta a görögöket ; mert a thebaibeliek, kik 'heves médpártiak 
valának, buzgón vezették a csatát és gyakran vitték ütközetig a 
dolgot ; azután pedig a perzsák és médek foglalták el helyüket és 
vitéz tetteket vittek véghez.

T íz napon át tehát semmi egyéb nem történt ; de midőn a 4 1  

tizenegyedik nap is fölvirradt, hogy a két tábor Plataiánál farkas
szemet nézett, s a görögök folyton szaporodtak, Mardonios pedig 
bosszankodott a tétlenség miatt: tanácsot tartott Mardonios, a 
Gobryas fia, és Artabazos, a Pharnakes fia, ki Xerxesnél olyan 
tiszteletben állott, mint kevés más perzsa.37) Tanácskozásuk közben 
a következő nézeteket fejtették ki. Artabazos szerint rögtön el kel
lene vezetni a tábort, és Thebai falai közé vonulni ; itt sok eleség 
van összehordva számukra, szintúgy takarmány az igás marhák 
fámára ; és csendes táborozás közben következőkép érhetnék el a 

czéljukat : sok vert és veretlen aranynak vannak birtokában, 
azonkívül sok ezüstnek és ivóeszközöknek is ; ezekből bőven kel
lene juttatni a görögöknek, különösen a befolyásos városi polgá
roknak, a kik azután rövid idő múlva áruba bocsátanák szabad-
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έλευθ-ερίην * μηδέ άνακινδυνεύειν συμβάλλοντας. τούτου μέν ή 
αύτή έγίνετο καί Θηβαίων γνώμη, ώς προειδότος πλεύν τι καί 
τούτου, Μαρδονίου δέ ισχυρότερη τε καί άγνωμονεατέρη καί 
ούδαμώς συγγινωσκομένη * δοκέειν τε γάρ πολλώ κρέσσονα 
είναι την σφετέρην στρατιήν της 'Ελληνικής, συμβάλλειν τε 
την ταχίστην μηδέ περιοράν συλλεγομένους ετι πλεύνας των 
συλλελεγμένων, τά τε σφάγια τα Έγησιστράτου εάν χαίρειν 
μηδέ βιάζεσθαι, άλλα νόμοι τώ Περσέων χρεωμένους συμβάλ- 

42λειν. τούτου δε ουτω δικαιεΰντος αντέλεγε ούδείς, ώστε έκρά- 
τεε τη γνώμη * το γάρ κράτος είχε της στρατιής οότος έκ 
βασιλέος, άλλ’ ούκ Άρτάβαζος. μεταπεμψάμενος ών τους 
ταςιάρχους τών τελέων καί των μετ' εωυτού έόντων Ελλή
νων τούς στρατηγούς είρώτα ε’ί τι είδείεν λόγιον περί Περ
σέων ώς διαφθ-ερέονται έν τη Έλλάδι. σιγώντων δε τών επι- 
κλήτων, τών μέν ούκ είδότων τούς χρησμούς, τών δε είδότων 
μέν έν άδείη δε ου ποιευμένων το λέγειν, αυτός Μαρδόνιος 
έλεγε «έπεί τοίνυν υμείς ή ϊστε ούδέν ή ου τολμάτε λέγειν, άλλ. 
έγώ έρέω ώς εύ έπιστάμενος. έστι λόγιον ώς χρεόν έστι 
Πέρσας άπικομένους ές την Ελλάδα διαρπάσαι το ίρύν το 
έν Δελφοΐσι, μετά δέ τήν διαρπαγήν άπολέσθ-αι πάντας. ημείς 
τοίνυν αυτό τούτο έπιστάμενοι ούτε ιμεν έπί το ίρύν τούτο 
ούτε έπιχειρήσομεν διαρπάζειν, ταότης τε εινεκα τής αίτίης 
ούκ άπολεόμεθ-α. ώστε ύμέων δσοι τυγχάνουσι εύνοοι έόντες 
Πέρσησί, ήδεσθε τούδε εινεκα ώς περιεσομένους ήμέας Ελλή
νων.» ταύτά σφι ειπας δεύτερα έσήμαινε παραρτέεσθ-αί τε 
πάντα καί εύκρινέα ποιέεσθαι ώς αμα ήμερη τη επιούση 
συμβολής έσομένης.

43 Τούτον δ' έγωγε τον χρησμόν, τον Μαρδόνιος είπε ές 
Πέρσας έχειν, ές Ίλλυριούς τε καί τον Έγχελέων στρατόν 
οίδα πεποιημένον, άλλ’ ούκ ές Πέρσας. άλλα τά μέν Βάκιδι 
ές ταύτην τήν μάχην έστι πεποιημένα,

τήν δ’ ί ~ \  θεριαώδοντι και Άσωπω λεχεπού)
Ελλήνων σύνοδον κα\ βαρβαρόφωνον ϊυγήν, 
τή πολλοί πεσε’ονται ύπερ λάχεσίν τε μύρον τε 
τοξορόρων Μήδων, όταν αΥσιμον ήμαρ 1πέλ.3τ), —

ταύτα μέν καί παραπλήσια τούτοισι άλλα Μουσαίΐ;» έχοντα
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ságukat ; csatát e szerint szükségtelen volna koczkáztatni. Nézete 
teliát megegyezett a thebaibeliekével, mert ő jobban ismerte a 
viszonyokat. Mardonios felfogása azonban hevesebb és maka- 
csabb volt, és semmikép sem akart engedni ; véleménye sze
rint az ő hadserege sokkal erősebb, mint a görög, össze kell tehát 
csapni mielőbb, s nem tűrni, hogy még többen összegyűljenek ; 
Hegesistratos jóslatát hagyják békével, ne erőszakoljanak ki ked
vező jeleket, hanem perzsa szokás szerint vonuljanak csatába. 
Mardonios e nézete ellen senki sem szólt, s így az ő indítványa 42 
győzött ; mert ő rá bízta a király a hadsereg vezérletét, nem pedig 
Artabazosra. Összehívón tehát a csapatvezéreket és görög szövet
ségeseinek fejeit, megkérdezte tőlük, van-e tudomások a perzsákra 
vonatkozólag olyan jóslatról, mely szerint Görögországban fognak 
elpusztulni. Az egybehívottak azonban hallgattak, mert vagy 
nem ismerték a jóslatokat, vagy pedig nem tartották tanácsosnak 
beszélni; mire maga Mardonios így szólt: «Minthogy ti vagy nem 
tudtok semmit, vagy pedig nem mertek beszélni, hát majd én fo
gom megmondani, a ki tudom a dolgot. Yan egy jóslat, mely úgy 
szól, hogy a perzsák eljönnek Görögországba és ki fogják rabolni a 
szentélyt Delphoiban, de a rablás után valamennyien elvesznek.
Mi tehát, kik ismerjük e jóslatot, sem ezen szentély ellen nem 
megyünk, sem kirabolni meg nem kíséreljük, s ép ezért nem 
fogunk elveszni. Örvendjetek tehát, a hányán csak jóakarói vagy
tok a perzsáknak, hogy le fogjuk győzni a görögöket.» Szavai 
után megparancsolta, hogy készülődjenek és hogy minden a leg
szebb rendben legyen, mert másnap meg fognak ütközni.

Tudomásom szerint az a jóslat, melyet Mardonios a perzsákra 4;; 
vonatkoztatott, az illyriaiak és az oncheleusok háborújára, nem 
pedig a perzsákra volt mondva.88) Yan azonban Bakisnak egy jós
lata erre a csatára :

Thermodon mellett s a füves nagy asoposi völgyben
Hallszik majd a görög meg a barbár harczi kiáltás.
Itten hullanak el csapatostul végzetük ellen
Perzsa ijászkatonák, a mikor felvirrad a vésznap.

Ezek a versek és más hasonló, Musaiostól származó mondások



312 'HPOiOTor i.

οίδα ές Πέρσας. ό δε Θερμώδων ποταμός ρέει μεταξύ Τανάγρης 
τε καί Γλίσαντος.

44 Μετά δε τήν έπειρώτησιν των χρησμών καί παραίνεσιν 
την έκ Μαρδονίου νόξ τε έγίνετο καί ές φύλακας έτάσσοντο. 
ώς δέ πρόσω της νοκτός προελήλατο καί ήσυχίη έδόκεε είναι 
άνά τά στρατόπεδα καί μάλιστα οί άνθρωποι είναι έν υπνω, 
τηνικαδτα προσελάσας Τππψ προς τάς φύλακας τάς 'Αθηναίων 
'Αλέξανδρος ό Αμύντεω, στρατηγός τε έών καί βασιλεύς Μακε- 
δόνων, έδίζητο τοΐσι στρατηγοϊσι ές λόγους έλθεΐν. τών δέ 
φυλάκων οί μέν πλεύνες παρέμενον, οί δ' έθεον έπί τούς στρα
τηγούς, έλθόντες δε έλεγον ώς άνθρωπος ηκοι έπ’ ίππου έκ 
τού στρατοπέδου του Μήδων, δς άλλο μέν ούδέν παραγυμνοΐ 
'έπος, στρατηγούς δέ όνομάζων έθέλειν φησί ές λόγους έλθεΐν.

45 οί δέ έπεί ταΰτα ηκουσαν, αυτίκα εΤποντο ές τάς φυλακάς * 
άπικομένοισι δέ έλεγε Αλέξανδρος τάδε, «άνδρες Αθηναίοι, 
παραθήκην ύμΐν τα έ'πεα τάδε τίθεμαι, απόρρητα ποιεύμενος 
προς μηδένα λέγειν υμέας άλλον ή Παυσανίην, μή με καί 
διαφθείρητε · ου γάρ άν έλεγον, εί μή μεγάλως έκηδόμην 
συναπάσης της Ελλάδος · αυτός τε γάρ "Έλλην γένος είμί 
τώρχαΐον καί άντ’ έλευθέρης δεδουλωμένην ουκ άν έθέλοιμι 
όράν τήν Ελλάδα, λέγω δέ ών δτι Μαρδονίφ τε καί τή 
στρατιή τά σφάγια ού δόναται καταθόμια γενέσθαι’ πάλαι 
γάρ άν έμάχεσθε. νυν δέ οί δέδοκται τά μέν σφάγια έάν 
χαίρειν, αμ’ ήμέρη δέ διαφωσκούση συμβολήν ποιέεσθαι" 
καταρρώδηκε γάρ μή πλεύνες συλλεχθήτε, ώς· έγώ εικάζω, 
προς ταυτα έτοιμάζεσθε. ήν δέ άρα υπερβάληται τήν συμβο
λήν Μαρδόνιος καί μή ποιέηται, λιπαρέετε μένοντες · ολιγέων 
γάρ σφι ήμερέων λείπεται σιτία. ήν δέ υμΐν ό πόλεμος δδε 
κατά νόον τελευτήση, μνησθήναί τινα χρή καί έμεΰ έλευθερώ- 
σιος πέρι, δς Ελλήνων εΐνεκα ουτω έργον παράβολον έργασμαι 
υπό προθυμίης, έθέλων υμΐν δηλώσαι τήν διάνοιαν τήν Μαρ- 
δονίου, ινα μή έπιπέσωσι υμΐν έξαίφνης οί βάρβαροι μή 
προσδεκομένοισί κω. είμί δέ Αλέξανδρος ό Μακεδών.» ο μέν 
τ&ύτα ε’ίπας άπήλαυνε δπίσω ές το στρατόπεδον καί τγν έωυ- 
τού τάξιν.

46 Οί δέ στρατηγοί τών Αθηναίων έλθόντες έπί τδ δεξιόν κέρας 
έλεγον Παυσανίη τά περ ηκουσαν Αλεξάνδρου, δ δέ τούτω τώ λόγω 
καταρρωδήσας τούς Πέρσας έλεγε τάδε, «έπεί τοίνυν ές ήώ ή



vonatkoztak tudomásom szerint a perzsákra. A Thermodon folyó 
pedig Tanagra és Glisas között folyik.39)

Mardoniosnak a jóslatokra vonatkozó kérdezősködése és bűz- íí- 
dító szavai után beállt az éj és kirendeltettek az őrök. Már öreg 
éjszaka volt, s úgy látszott, hogy az egész tábor elcsendesedett és 
az emberek mély álomba merültek, midőn Alexandros, Amyntas 
fia, a makedónok vezére és királya, az athéniek őreihez lovagolt 
és a vezérekkel kívánt beszélni. Az őrök nagyobb része helyén 
maradt, de némelyek a vezérekhez siettek és megjelentették, hogy 
egy ember jött lovon a médek táborából, ki nem szólt más sem
mit, csak a vezéreket nevezte meg, hogy szeretne velők beszélni. 
Ezek pedig e szavakra rögtön az őrállomáshoz követték az embe- 45 
reket, s midőn odaértek, Alexandros így szólt hozzájuk: «Athéni 
férfiak. Becsületetekre bízom azon szavakat, melyeket most mon
dok, s elvárom, hogy Pausaniast kivéve, senkivel sem fogjátok 
közölni, különben romlásomat idézitek elő. Mert nem mondanám 
el, ha nem aggódnám nagyon egész Görögország miatt ; hisz én 
is görög vérből származom eredetileg, s nem látnám szívesen, ha 
Görögország szolgasággal cserélné föl szabadságát. Megmondom 
tehát, hogy Mardonios és hadserege nem tudott kedvező jeleket 
kapni az áldozatokból, mert különben már régen összeütköztetek 
volna. Most azonban elhatározta, hogy a jósjelekkel nem törődik, 
s napkelt ível megtámad benneteket ; mert úgy gyanítom, meg
ijedt, hogy még többen gyülekeztek össze. E szerint intézkedjetek 
tehát ; s ha talán Mardonios elodázná is a támadást, ne tágítsatok ; 
mert csak kevés napra való elesége maradt. Ha pedig kivánságtok 
szerint végződik ez a háború, emlékezzék meg valamelyitek rólam 
is megszabadításomat illetőleg, ki a görögök érdekében rokon- 
szenvből ily vakmerő tettet követtem el és feltártam előttetek 
Mardonios szándékát, nehogy hirtelenében, mikor még nem vár
játok, támadjanak meg benneteket a barbárok. Én a makedón 
Alexandros vagyok. » így szólván, visszalovagolt a táborba és visz- 
szatért hadosztályához.

Az athéni vezérek a jobb szárnyhoz siettek, és elbeszélték Pau- 4tt 
saniasnak, a mit Alexandros mondott. O azonban e hírre megijedt 
a perzsák szándékától és így szólt : «Minthogy a csata már hajnal-
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συμβολή γίνεται, ύμέας μεν χρεόν έστι τούς Αθηναίους στήναι κατά 
τούς Πέρσας, ήμέας δέ κατά τούς Βοτωτούς τε καί τούς κατ’ ύμέας 
τεταγμένους Ελλήνων, τώνδε εΐνεκα · υμείς έπίστασθε τούς Μή- 
δους καί τήν μάχην αυτών έν Μαραθώνι μαχεσάμενοι, ημείς δέ 
άπειροί τε είμέν καί άδαέες τούτων των άνδρών · Σπαρτιητέων γάρ 
ούδείς πεπείρηται Μήδων, ημείς δε Βοιωτών καί Θεσσαλών έμ
πειροί είμεν. άλλ’ άναλαβόντας τα όπλα χρεόν έστι ίέναι ύμέας 
μεν ές τόδε το κεράς, ήμέας δέ ές το εύώνυμον.» προς δέ ταύτα 
είπαν οί Αθηναίοι τάδε, «καί αύτοίσι ήμϊν πάλαι απ’ αρχής, 
έπείτε εΐδομεν κατ’ ύμέας τασσομένους τούς ΙΙέρσας, έν νόψ έγέ- 
νετο είπείν ταύτα τά περ υμείς φθάντες προφέρετε · άλλα άρρω- 
δέομεν μή υμίν ουκ ήδέες γένωνται οί λόγοι, έπεί δ’ ών ούτοί έμνή- 
σθητε, καί ήδομένοισι ήμίν οί λόγοι γεγόνασι καί έτοιμοί είμεν

47ποιέειν ταύτα.» ώς δ’ ήρεσκε άμφοτέροισι ταύτα, ήώς τε διέφαινε 
καί διαλλάσσοντο τάς τάξις. γνόντες δέ οί Βοιωτοί το ποιεύμενον 
έξαγορεύουσι Μαρδονίφ. ό δ’ έπείτε ήκουσε, αύτίκα μετιστάναι 
καί αυτός έπειράτο, παράγων τούς Πέρσας κατά τούς Λακεδαιμο
νίους. ώς δέ έμαθε τούτο τοιούτο γινόμενον ό Παυσανίης, γνούς 
δτι ού λανθάνει, όπίσω ήγε τούς Σπαρτιήτας έπί το δεξιόν κέρας * 
ώς δέ αυτως καί ό Μαρδόνιος έπί τού ευωνύμου.

48 Έ πεί δέ κατέστησαν ές τάς αρχαίας τάξις, πέμψας ό Μαρ
δόνιος κήρυκα ές τούς Σπαρτιήτας έ'λεγε τάδε, «ώ Λακεδαιμόνιοι, 
υμείς δή λέγεσθε είναι άνδρες άριστοί υπό των τήδε ανθρώπων, 
έκπαγλεομένων ώς ούτε φεύγετε έκ πολέμου ούτε τάςιν έκλείπετε, 
μένοντές τε ή άπόλλυτε τούς έναντίους ή αυτοί άπόλλυσθε. τών 
δ’, αρ’ ήν ούδέν άληθές * πριν γάρ ή συμμίξαι ήμέας ές χειρών 
τε νόμον άπικέσθαι, καί δή φεύγοντας καί στάσιν έκλείπον- 
τας ύμέας εΐδομεν, έν ’Λθηναίοισί τε τήν πρόπειραν ποιευμέ- 
νους αυτούς τε άντία δούλων τών ήμετέρων τασσομένους. ταύτα 
ούδαμώς άνδρών αγαθών έ'ργα, άλλα πλείστον δή έν ύμίν έψεύ- 
σθημεν · προσδεκόμενοι γάρ κατά κλέος ώς δή πέμψετν ές ήμέας 
κήρυκα προκαλεύμενοι καί βουλόμενοι μούνοισι ΓΙέρσησι μάχε- 
σθαι, άρτιοι έόντες ποιέειν ταύτα ουδέν τοιούτο λέγοντας ύμέας



bán megkezdődik, szükségesnek tartom, hogy ti athéniek legyetek 
a perzsákkal szemben, mi pedig a boiotiaiak és a veletek szem
ben kirendelt görögök átellenében foglaljunk állást, még pedig 
azért, mert ti ismeritek már a médeket és harczruódjukat a mara- 
thoni csatából, mi azonban nem ismerjük, s nincsenek tapasztala
taink ez emberekkel szemben. Mert még egy spártai sem mérkő
zött meg a médekkel, de mi ismerjük a boiotiaiakat és a thessa- 
liaiakat. Szedjétek föl tehát fegyvereiteket és jöjjetek át erre a 
szárnyra; mi pedig majd a balszárnyra vonulunk.» Szavaira az 
athéniek így feleltek : «Nekünk is mindjárt kezdetben, mikor lát
tuk, hogy veletek szemben vannak kirendelve a perzsák, eszünk
ben volt azt mondani, a mit ti minket megelőzve tanácsoltok ; de 
féltünk, hogy az indítvány nem fog nektek tetszeni. Minthogy 
azonban magatok említettétek föl, mi szívesen beléegyezünk, s 
készek vagyunk e szerint cselekedni.» Minthogy mindkettejüknek47 
tetszett a dolog, hajnal hasadtakor helyüket fölcserélték. De a 
boiotiaiak észrevették a változást és megjelentették Mardonios- 
nak, ki e hírre rögtön megváltoztatta csapatainak rendjét és a 
perzsákat a lakedaimoniak átellenében állította föl. Midőn Pau
sanias ezen intézkedésből látta, hogy terve kiderült, a spártaia
kat visszavezette a jobb szárnyra ; mire Mardonios a perzsákat 
szintén visszarendelte a bal szárnyra.

Midőn a csapatok régi helyükön állottak, Mardonios ezzel az ts 
izenettel küldött követet a spártaiakhoz : «Lakedaimoniak ! Az ide
való emberek azt állítják rólatok, hogy ti vagytok a legvitézebb kato
nák, s megbámulnak, hogy sem meg nem szaladtok a csatából, sem 
nem tágíttok helyetekről, hanem helyt állva vagy megölitek ellenfe
leiteket, vagy magatok pusztultok el. Mindebből azonban semmi sem 
igaz. Mert mielőtt összeütköznénk és kezeinkkel osztanánk csapáso
kat, már is látjuk, hogy megfutamodtok és odahagyjátok állástokat, s 
az athéniekre bízván velünk szemben az első kísérletet, magatok a mi 
szolgáink ellen sorakoztok. Ez bizonyára nem vitéz emberekhez 
méltó eljárás, s mi nagyon csalódtunk bennetek. Mert híretekhez 
képestazt vártuk, hogy ti majd követet küldtök hozzánk, azzal a 
felhívással, hogy egyedül akartok kiállani velünk perzsákkal. Mi 
hajlandók lennénk ily föltétel elfogadására, de ti nem izentek
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ευρομεν άλλα πτώσσοντας μάλλον. νδν ών επειδή οόκ 6μ.εις 
ήρθατε τούτου τοδ λόγου, άλλ’ ημείς άρχομεν. τι δή ου προ 
μέν τών Ελλήνων υμείς, έπείτε δεδόξωσθε είναι άρ ιστοί, προ δέ 
των βαρβάρων ημείς, ίσοι προς ίσους αριθμόν έμαχεσάμεθα; 
καί ήν μέν δοκέη καί τούς άλλους μάχεσθαι, οί δ’ ών μετέ- 
πειτα μαχέσθων ύστεροι ' εί δέ καί μή δοκέοι άλλ’ ήμέας μού- 
νους άποχράν, ημείς δέ διαμαχεσώμεθα * όκότεροι δ’ αν ήμέων 

4 9 νικήσωσι, τούτους τω άπαντι στρατοπέδιρ νικάν.» δ μέν ταύτα 
είπας τε καί έπισχών χρόνον, ως οί ουδείς ουδέν ύπεκρίνατο, 
άπαλλάσσετο οπίσω, άπελθών δέ έσήμαινε Μαρδονίφ τα κατα- 
λαβόντα. ό δέ περιχαρής γενόμενος καί έπαερθείς ψυχρή νίκη 
έπήκε τήν ίππον επί τούς "Ελληνας. ως δέ έπήλασαν οί ίππό- 
ται, έσίνοντο πάσαν τήν στρατιήν τήν 'Ελληνικήν έσακοντίζον- 
τές τε καί τοςεύοντες ώστε ίπποτοςόται τε έόντες καί προσφέ- 
ρεσθαι άποροι· τήν τε κρήνην τήν Γαργαφίην, άπ’ ής υδρεύετο 
πάν το στράτευμα το Ελληνικόν, συνετάραςαν καί συνέχωσαν, 
ήσαν μέν ών κατά τήν κρήνην Λακεδαιμόνιοι τεταγμένοι μοδνοι, 
τοΐσι δέ άλλοισι 'Έλλησι ή μέν κρήνη πρόσω έγίνετο, ως έκα
στοι ετυχον τεταγμένοι, ό δέ Ασωπός άγχοδ · έρυκόμενοι δέ 
τοδ Άσωποδ ουτω δή επί τήν κρήνην έφοίτεον * άπό τοδ ποτα- 
μοδ γάρ σφι ούκ έξήν ύδωρ φορέεσθαι όπό τε τών ιππέων καί 

5ο τορευμάτων, τούτου δέ τοιούτου γινομένου οί τών Ελλήνων 
στρατηγοί, άτε τοδ τε υδατος στερηθείσης τής στρατιής καί 
υπό τής ίππου ταρασσομένης, συνελέχθησαν περί αυτών τε 
τούτων καί άλλων, έλθόντες παρά Παυσανίην επί το δεξιόν 
κέρας. άλλα γάρ τούτων τοιούτων έόντων μάλλον σφεας 
έλύπεε * ούτε γάρ σιτία είχον έ'τι, οί τε σφέων όπέωνες άπο- 
πεμφθέντες ές ΙΙελοπόννησον ως έπισιτιεύμενοι άπεκεκληίατο 
υπό τής ίππου, ου δυνάμενοι άπικέρθαι ές το στρατόπεδον. 

5 |  βουλευομένοισι δέ τοΐσι στρατηγοΐσι έ'δοξε, ήν υπερβάλωνται 
εκείνην τήν ήμέρην οί ίΐέρσαι συμβολήν ποιεύμενοι, ές τήν 
νήσον ίέναι. ή δέ έστί άπό τοδ Άσωποδ κα τής κρήνης τής 
Γαργαφίης, έπ’ ή έστρατοπεδεύοντο τότε, δέκα σταδίους άπέ- 
χουσα, προ τής ΓΙλαταιέων πόλιος. νήσος δέ ουτω αν ειη έν ήπείρφ* 
σχιζόμενος ό ποταμός άνωθεν έκ τοδ Κιθαιρώνος ρέει κάτω



hozzánk semmi ilyest ; sőt úgy találjuk, hogy inkább elbújtok. 
Minthogy tehát nem jön tőletek ilyen izenet, ime most mi ize- 
nünk hozzátok. Miért ne küzdenénk meg egymással mi ketten, ti 
a görögök részéről, minthogy a legvitézebbeknek tartjátok maga
tok, mi a barbárok részéről, még pedig mindkét oldalon egyenlő 
számban ? Ha azután jónak látszanék, hogy a többiek is har- 
czoljanak, hadd ütközzenek meg később ők is ; ha pedig azt hiszi
tek, bogv magunk is elegendők volnánk, döntsük el az ütkö
zetet magunk. A melyikünk azután győz, az lesz győzedelmes 
majd egész táborával együtt.» Midőn a követ elmondta izene-49 
tét, egy ideig várakozott ; minthogy azonban senkitől sem kapott 
feleletet,’elment, s Mardonioshoz érkezvén, jelentést tett, hogy 
mi történt vele. Mardonios nagyon megörült, s oly büszke lön 
üres győzelmére, hogy a lovasságot a görögök ellen indította, s 
midőn a lovasok rájuk rohantak, dárdáikkal és nyilaikkal az egész 
görög táborban nagy pusztítást vittek véghez, mert mint nyilazó 
lovasokhoz nehezen lehetett hozzájuk férni. Gargaphia forrását, 
honnan az egész görög tábor merítette a vizét, zavarossá tették 
és betömték. A forrás közelében csupán a lakedaimoniaknak volt 
a táborozó helyük ; a többi görögök állomásuk szerint többé- 
kevésbbé távol voltak tőle, ellenben közel az Asoposhoz ; m int
hogy azonban az ellenség miatt az Asoposhoz nem férkőzhettek, 
kénytelenek voltak a forráshoz járni. A folyóból ugyanis a lovasok 
és lövegeik miatt nem hordhattak vizet maguknak. Ily körül- 50 
mények között a görög vezérek, minthogy a hadseregnek nem 
volt vize, és a lovasság is zaklatta őket : ezen és más dologról érte
kezni Pausaniashoz mentek át a jobb szárnyra. Mert az előbb fel
sorolt körülményeken kívül, más dolgok még inkább aggasztották 
őket. Ugyanis nem volt már eleségök ; szolgáikat pedig, kiket éle
lemszállítás végett a Peloponnesosba küldtek vaia, a lovasság 
elvágta, s így nem juthattak vissza a táborba. A vezérek a tanács- öl 
bán elhatározták, hogy ha a perzsák azon a napon is vonakodná
nak támadni, átmennek a szigetre, melyet Plataia városa előtt 
tíz stadium távolság választ el az Asopostól és Gargaphia forrásától, 
a  hadsereg jelenlegi táborhelyétől. így tehát az szárazföldi sziget 
volna, a mennyiben egy folyó megoszolva jő le a Kitbaironról a
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ές τό πεδίον, διέχων απ’ άλλήλων τά ρέεθρα όσον περ τρία 
στάδια, καί έπειτα συμμίσγει ές τώυτό. ουνομα δε οί Ώερόη * 
θυγατέρα δέ ταύτην λέγουσι είναι Ασωπού οί επιχώριοι, ές 
τούτον δ ή τον χώρον έβουλεύσαντο μεταναστήναι, "ινα καί 
υδατι έχωσι χράσθαι άφθόνιρ καί οί ίππέες σφέας μή σι- 
νοίατο, ώσπερ κατιθύ έόντων · μετακινέεσθαί τε έδόκεε τότε 
έπεάν τής νυκτός ή δευτέρη φυλακή, ώς αν μή ίδοίατο οί 
ΓΙέρσαι έςορμεομένους καί σφεας επόμενοι ταράσσοιεν οί ίππό- 
ται. άπικομένων δέ ές τον χώρον τούτον, τον δή ή Άσωπίς 
Ώερόη περισχίζεται ρέουσα έκ τού Κιθαιρώνος, υπό τήν . 
νύκτα ταύτην έδόκεε τούς ήμίσεας άποστέλλειν τού στρατο
πέδου προς τον Κιθαιρώνα, ως άναλάβοιεν τούς όπέωνας τούς 
έπί τά αιτία οίχομένους ■ ήσαν γάρ έν τώ Κιθαιρώνι άπολε- 
λαμμένοι.

Ταύτα βουλευσάμενοι κείνην μέν τήν ήμέρην πάσαν προσ
κείμενης τής ίππου είχον πόνον άτρυτον * ώς δέ ή τε ήμέρη 
έληγε καί οί ίππέες έπέπαυντο, νυκτός δή γινομένης καί έούσης 
τής ώρης ές τήν συνέκειτό σφι άπαλλάσσεσθαι, ένθ-αύτα άερ- 
θεντες οί πολλοί άπαλλάσσοντο, ές μέν τον χώρον ές τον συνέ- 
κειτο ουκ έν vóto έ'χοντες, οί δέ ώς έκινήθησαν έ'φευγον ασμε- 
νοι τήν ίππον προς τήν ΓΙλαταιέων πόλιν, φεύγοντες δέ 
άπικνέονται έπί το ΓΉραΐον · το δέ προ τής πόλιός έστι τής 
Πλαταιέων, είκοσι σταδίους άπό τής κρήνης τής Γαργαφίης 
άπέχον · άπικόμενοι δέ έθεντο προ τού ίρού τά όπλα, καί οί 
μέν περί το Ήραιον έστρατοπεδεύοντο, Παυσανίης δέ όρέων 
σφέας άπαλλασσομένους έκ τού στρατοπέδου παρήγγελλε καί 
τοίσι Λακεδαιμονίοισι αναλαβόντας τά όπλα ίέναι κατά τούς 
άλλους τούς προϊόντας, νομίσας αυτούς ές τον χώρον ίέναι 
ες τον συνεθήκαντο. ένθαύτα οί μέν άλλοι άρτιοι ήσαν 
τών ταξιάρχων πείθεσθαι ΙΙαυσανίη, Άμομφάρετος δέ ο 
ΓΙολιάδεω λοχηγέων τού Πιτανητέων λόχου ουκ έ'φη τούς 
ςείνους φεύξεσθαι ουδέ έκών είναι αίσχυνέειν τήν Σπάρτην, 
έθώυμαζέ τε όρέων τό ποιεύμενον ατε ου παραγενόμενος τώ 
προτέρω λόγφ. ό δέ ΙΙαυσανίης τε καί ό Εύρυάνας δεινόν 
μέν εποιεύντο το μή πείθεσθαι έκείνον σφίαι, δεινότερον δέ ετι, 
κείνου ταύτ’ άναινομένου, άπολιπείν τον λόχον τον Ηιτανήτην, 
μή ήν άπολίπωσι πόιεύντες τά συνεθήκαντο τοίσι άλλοισι 'Έλ
λη σι, άπόληται υπολειφθείς αυτός τε Άμομφάρετος καί οί μετ'
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síkságra, s az ágak, miután körülbelül három stadiumnyi hosszúság
ban távolodnak egymástól, később egy mederben egyesülnek.*“) A fo- 
lyónak Oéroe a neve, s az odavaló emberek mythosza szerint Aso- 
posnak volt a leánya. Erre a helyre akartak tehát vonúlni, hogy 
bőségesen el legyenek látva vízzel, s hogy a lovasság ne zaklassa 
őket, m int itt, a hol ép szemben állottak. Elhatározták, hogy 
második őrváltáskor indulnak, hogy a perzsák észre ne vegyék 
elvonulásukat, s a lovasság ne üldözze őket. Azt is elhatározták, 
hogy ha már elérkeztek erre a helyre, melyet a Kithaironról 
lefolyó Oéroe, Asopos leánya övez, ezen éj folyamában elküldik a 
hadsereg felét a Kithaironhoz, hogy oltalmuk alá vegyék a szolgákat, 
kik eleségért mentek ; mert azok a Kithaironnál el voltak vágva.

Ezen határozatokat hozva, minthogy az egész napon át zak- 52 
latta őket a lovasság, folytonos veszedelem környezte őket. Midőn 
végre leáldozott a nap s a lovasok megpihentek, a nagyobb rész 
az éjnek azon órájában, a mikorra az elvonulást kitűzték, felsze- 
delőzködött s elvonult ; nem azzal a szándékkal ugyan, hogy a 
kijelölt helyre jussanak, hanem szívesen menekültek a lovasság 
elől Plataia városa felé, és Hera temploma mellett állottak meg, 
mely Gargaphia forrásától húsz stadiumnyi távolságban a város 
előtt épült.41) Ezen szentély előtt rakták le fegyvereiket. EzekőS 
tehát a Heraion körül pihentek meg ; Pausanias pedig látván, 
hogy a sereg nagyobb része elvonult a táborból, a lakedaimo- 
niaknak is megparancsolta, hogy szedjék föl fegyvereiket, és 
vonuljanak el a többiek nyomában. Úgy számított, hogy ezek a 
közösen megállapított helyre mentek. Már most az összes csa
patvezérek készek voltak Pausaniasnak engedelmeskedni, csak 
Amompharetos, Polyades fia, a pitanéi csapatnak feje42) jelen
tette ki, hogy nem fog futni az idegenek elöl, s nem fog 
önként szégyent hozni Spártárá ; csodálkozott is, mikor látta a 
történteket, mert az előbbi tanácskozásnál nem volt jelen. Pausa
nias és Euryanax nagyon bosszankodtak, hogy Amompharetos 
nem akar szavukra hallgatni ; de még bosszantóbbnak tartották, 
hogy az ő csökönyössége miatt magára hagyják a pitanéi csa
patot ; mert ha otthagynák és úgy cselekesznek, a mint a többi 
görög népekkel megegyeztek, akkor Amompharetos és kato-
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αυτού. ταύτα Χογ'.ζόμ-svot άτρέμας ειχον το στρατόπεδον τό Λα
κωνικόν, καί έπειρώντο πείθοντές |j,iv ώς ού χρεόν ειη ταύτα

54 ποιέειν. καί οί μεν παρηγόρεον Αμομφάρετον μούνον Λακεδαιμο
νίων τε καί Τεγεητέων λελειμμένσν, Αθηναίοι δέ έποίεον τοιάδε. 
ειχον άτρέμας σφέας αυτούς Τνα έτάχθησαν, έπιατάμενοι τά Λα
κεδαιμονίων φρονήματα ώς άλλα φρονεόντων καί άλλα λεγόντων. 
ώς δέ έκινήθη τό στρατόπεδον, επεμπον σφέων ιππέα δψόμενόν 
τε εί πορεόεσθαι έπιχειρέοιεν οί Σπαρτιήται, είτε καί τό παράπαν 
μή διανοεδνται άπαλλάσσεσθαι, έπείρεσθαί τε ΙΙαυσανίην τό χρεόν

55 εΐη ποιέειν. ώς δέ άπίκετο ό κήρυξ ές τούς Λακεδαιμονίους, ώρα 
τε σφέας κατά χώρην τεταγμένους καί ές νείκεα άπιγμένους 
αυτών τούς πρώτο >ς. ώς γάρ δή παρηγορέοντο τον Αμομφάρε- 
τον ο τε Ευρυάνας καί ό ΙΙαυαανίης μή κινδυνευειν μένοντας 
μούνους Λακεδαιμονίους, ου κως επειθον, ές δ ές νείκεά τε 
συμπεσόντες άπίκατο καί 6 κήρυς τών Αθηναίων παρίστατό σφι 
άπιγμένος* νεικέων δέ δ Άμομφάρετος λαμβάνει πέτρον άμφο- 
τέρηαι τήσι χερσί καί τιθείς προ ποδών τών Παυσανίεω ταύτη 
τή ψήφω ψηφίζεσθαι έ'φη μή φεύγειν τούς ξείνους, λέγων τούς 
βαρβάρους, ό δε μαινόμενον καί ου φρενήρεα καλεων έκεΐνον, 
πρός τε τον Αθηναίων κήρυκα έπειρωτέοντα τά έντεταλμένα 
λέγειν ό ΙΙαυαανίης έκέλευε τά παρεόντα σφι πρήγματα, έχρήιζέ 
τε τών Αθηναίων προσχωρήσαί τε προς έωυτούς καί ποιέειν

56 περί τής άπόδου τά περ αν καί σφείς. καί ό μέν άπαλλάσσετο 
ές τούς Αθηναίους · τούς δέ έπεί άνακρινομένοος προς έωυτούς 
ήώς κατελάμβανε, έν τούτω τψ χρόνψ κατήμενος ό ΙΙαυαανίης, 
οϋ δοκέων τον Αμομφάρετον λείψεσθαι τών άλλων Λακεδαι
μονίων άποατειχόντων, τά δή καί έγένετο, σημήνας άπήγε διά 
τών κολωνών τούς λοιπούς πάντας · εΐποντο δέ καί Τεγεήται. 
Αθηναίοι δέ ταχθέντες ήισαν τά εμπαλιν ή Λακεδαιμόνιοι* 
οί μέν γάρ τών τε οχθών άντείχοντο καί τής υπωρέης του Κι- 
θαιρώνος φοβεόμενοι τήν ίππον, Αθηναίοι δέ κάτω τραφθεν- 
τες ές το πεδίον. . Αμομφάρετος δέ άρχήν γε ουδαμά δο- 
κεων ΙΙαυσανίην τολμήαειν σφέας άπολιπείν, περιείχετο αυτού
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nasága egymagában elpusztulna. Megfontolva e dolgot, nem indí
tották meg a lakoniai tábort, s igyekeztek Amompharetost meg
győzni, hogy semmi szükség sincs arra, hogy ilyeténkép viselkedjék. 
Mialatt ezek Amompharetost, ki egyedül maradt hátra a lakedai- 54 
moniak és tegeaiak közül, rábeszélni törekedtek, addig az athéniek 
a következőt tevék : mozdulatlanul maradtak kirendelt helyükön, 
mert ismerték a lakedaimoniak eszejárását, hogy máskép beszél
nek és máskép cselekesznek ; *3) mikor pedig megindult a tábor, 
egy lovast küldtek, hogy nézze meg, vájjon készülnek-e a spár
taiak elindulni, avagy egyáltalán nincs-e szándékukban elvonulni ;
& kérdezze meg Pausaniastól, hogy mi az ő teendőjük. Midőn a 55 
követ a lakedaimoniakhoz érkezett, látta, hogy régi helyükön álla
nak, s hogy vezéreik czivódnak egymással. Euryanax és Pausanias 
ugyanis rá akarták venni Amompharetost, hogy ne koczkáztassa tár
sainak életét avval, hogy egyedül marad itt a lakedaimoniak közül ; 
minthogy azonban nem győzték meg, végre veszekedni kezdettek, 
s ekkor ért hozzájuk az athéniek követe. Amompharetos czivódás 
közben mindkét kezével fölvett egy követ, és Pausanias lábai elé 
tévén, kijelentette, hogy ezzel a szavazó kővel azokkal szavaz, a 
kik azt akarták, hogy ne fussanak az idegenek elől, értvén alattok 
a barbárokat. Pausanias erre eszelősnek és őrjöngőnok nevezte, 
az athéni követnek pedig, ki a megbízás szerint kérdéseket inté
zett hozzá, meghagyta, hogy tudassa az athéniekkel jelenlegi álla
potát; egyszersmind fölkérte őket, hogy jöjj rack közelebb és intéz
kedjenek az elvonulásra vonatkozólag úgy, mint a spártaiak.
A követ tehát visszatért az athéniekhez ; a spártaiakat pedig felese- 5<; 
lésük közben meglepte a hajnal. Ekkor Pausanias, ki eddig veszteg 
maradt, jelt adott az elvonulásra ; nem hitte, hogy Amompharetos 
o tt marad, ha a többi lakedaimoniak eltávoztak, a mint hogy 
ez így is történt, s a dombokon át elvezette az összes had
osztályokat. A tegeaiak nyomon követték, az athéniek is engedel
meskedtek a rendeletnek, de más úton vonultak, mint a lakedai
moniak. Mert míg ezek a lovasságtól tartva, a dombok és a Kithai- 
ron tövében haladtak, addig az athéniek a síkságra kanyarod
tak. Amompharetos kezdetben azt hitte, hogy Pausanias nem 57 
meri cserben hagyni, s makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy ka-

21Herodotos III. köt.
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μένοντας μή έκλιπείν την τάςιν · προτερεόντιυν δέ τών σύν Παυσα- 
νίη, καταδόξας αυτούς ίθέη τέχνη άπολιπείν αυτόν, άναλαβόντα 
τον λόχον τα όπλα ήγε βάδην προς το άλλο στίφος- το δέ άπελθόν 
όσον τε δέκα στάδια άνέμενε τον Άμομφαρέτου λόχον, περί πο
ταμόν Μολόεντα ίδρυμένον Άργιόπιόν τε χώρον καλεόμενον, τη 
καί Δήμητρος Έλευσινίης ίρόν ήσται. άνέμενε δέ τοΰδε εινεκα, 
’ίνα ην μή άπολείπη τον χώρον εν τώ έτετάχατο ό Άμομφάρετός 
τε καί ό λόχος, άλλ’ αυτού μένωσι, βοηθέοι όπίσω παρ’ εκείνους, 
καί οι τε άμφί τόν Άμομφάρετον παρεγίνοντό σφι καί ή ίππος ή 
τών βαρβάρων προσέκειτο πάσα, οί γάρ ίππόται έποίευν οίον καί 
εώΟεσαν ποιέειν αίεί, ιδόντες δέ τόν χώρον κείνον έν τώ έτετάχατο 
οί Έλληνες τησι προτέρησι ήμέρησι, ήλαυνον τούς Ιππους αιεί τό 
πρόσω καί αμα καταλαβόντες προσεκέατό σφι.

- s Μαρδόνιος δέ ως έπύθ-ετο τούς 'Έλληνας άποιχομένους υπό 
νύκτα ειδέ τε τόν χώρον έ'ρημον, καλέσας τόν Ληρισαϊον Θώ- 
ρηκα καί τούς άδελφεούς αυτού Εύρύπυλον καί Θρασυδήιον 
ελεγε «ώ παϊδες Άλεόειυ, Ιτι τί λέξετε τάδε όρέοντες έ'ρημα; 
υμείς γάρ οί πλησιόχωροι έλέγετε Λακεδαιμονίους ού φεόγειν 
εκ μάχης, άλλα άνδρας είναι τα πολέμια πρώτους- τούς πρό- | 
τερόν τε μετισταμένους εκ τής τάςιος εί'δετε, νύν τε υπό τήν 
παροιχομένην νύκτα καί οί πάντες όρέομεν διαδράντας - διέδε- ! 
ςάν τε, έπεί σφεας έ'δεε προς τούς άψεύδέως άρίστους άνθρώ- ; 
πων μάχη διάκρισή ναι, ότι ουδένες άρα εόντες έν ούδαμοΐσι | 
έούσι "Έλλησι έναπεδεικνύατο. καί υμϊν μέν έούσι Περσέων 
άπείροισι πολλή εκ γε έμεύ έγίνετο συγγνώμη, έπαινεόντων < 
τούτους τοΐσί τι καί συνηδέατε- Άρταβάζου δέ ίίώυμα καί μάλ
λον έποιεύμην τό καί καταρρωδήσαι Λακεδαιμονίους καταρρω- I 
δήσαντά τε άποδέςασίίαι γνώμην δειλοτάτην, ως χρεόν εί'η 
άκαζεύςαντας τό στρατόπεδον ίένα ές τό Θηβαίων άστυ πολιορ- 
κησομένους- τήν έτι προς έμεύ βασιλεύς πεύσεται. καί τούτων 
μέν έτέρωθι Ι'σται λόγος- νύν δέ έκείνοισι ταύτα ποιεύσι ούκ 
έπιτρεπτέα έστί, άλλα διωκτέοι είσί ές δ καταλαμφθέντες 

:,<ι δώσουσι ήμϊν τών δή έποίησαν ΓΙέρσας πάντων δίκας.» ταύτα
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tonái helyükön maradjanak, s ne hagyják el a csatarendet. Midőn 
azonban Pausanias és katonái elvonultak, azon hiszemben, hogy 
azok őt komolyan cserben hagyták, megparancsolta csapatának, 
hogy szedje föl fegyvereit, s lépésben a többi csapat után indult.
A. már körülbelül tíz stádiumra előrehaladó sereg bevárta Amom- 
pharetos csapatát, még pedig a Moloeis folyó mellett, az Argiopios 
nevű területen, hol az eleusisi Demeter szentélye áll.44) Azért állot
tak meg itt, hogy ha esetleg Amompharetos és csapata nem hagy
nák el a nekik kijelölt helyet, hanem ott maradnának, visszasiet
hessenek segítségükre. Alig értek azonban hozzájuk Amomphare
tos emberei, máris teljes erővel rajtok ütött a barbárok lovas
sága. Mert a lovasok szokott harczmódjuk szerint jártak el, s mi
dőn üresnek látták a helyet, hol az előbbi napokon a görögök 
csatarendje állott, előre vágtattak, s mihelyt az ellenséget utol
érték, rajtuk ütöttek.

Midőn Mardonis meghallotta, hogy a görögök az éj folyamán 58 
visszavonultak és üresen látta a tért, maga elé idézte a larissai 
Thoraxot testvéreivel, Eurypylossal és Thrasydeiossal együtt, s 
így szólt hozzájuk: «Aleuas fiai! Van-e még mondani valótok, 
midőn elhagyva látjátok e tért ? Hiszen ti mint szomszédok azt 
állítottátok a lakedaimoniakról, hogy sohasem futnak a csatából, 
hanem a legvitézebb emberek a harczban. A minap is láttátok, 
mikép cserélték föl a helyüket, s ime most valamennyien elfutot
tak a múlt éjjel. Ezzel pedig kimutatták, hogy ha valóban vitéz 
férfiakkal kell megmérkőzniök, akkor mit sem érnek, s csak a gö
rögök között tüntették ki magukat, kik szintén semmi emberek.
De hát nektek, kik nem ismeritek a perzsákat, szívesen megbocsá
tok, ha dicséritek ezeket az embereket, a kikről legalább tudtatok 
valamit. Annál inkább csodálkoztam azonban Artabazoson, hogy 
megijedt a lakedaimoniaktól, s félelmében a leghitványabb in- 
dítványnyal állott elő, mely szerint szedjük föl a tábort és vonul
junk vissza Thebaiba, hogy azután ostrommal vegyenek körül ben
nünket. Ezt még majd megtudja tőlem a király ; de erről majd más
kor lesz szó. Ámde nem hagyjuk őket elmenekülni s mindaddig 
üldöznünk kell, míg kézre nem kerítjük őket s bosszút nem 
állunk rajtuk mindazért, a mit a perzsákon elkövettek. » E sza- 59

21*



324 'HPOAOTOr I.

εΐπας ήγε τούς Πέρσας δρόμω διαβάντας τον Ασωπόν κατά στί
βον των Ελλήνων ώς δή άποδιδρησκόντων, έπείχέ τε επί Λακεδαι
μονίους τε καί Τεγεήτας μούνους· Αθηναίους γάρ τραπομένους ές 
το πεδίον υπό τών οχθών ου κατώρα. ΓΙέρσας δέ όρέοντες όρμη- 
μένους διώκειν τους Έλληνας οί λοιποί τών βαρβαρικών τελέων 
άρχοντες αύτίκα πάντες ήειραν τα σημήια, καί έδίωκον ώς ποδών

60 "έκαστοι είχον, ούτε κόσμψ ούδενί κοσμηθέντες ούτε τάξι. καί ού· 
τοι μέν βοή τε καί όμίλψ έπήισαν ώς άναρπασόμενοι τούς "Έλλη
νας ‘ Παυσανίης δέ, ώς προσέκειτο ή ίππος, πέμφας προς τούς 
Αθηναίους ιππέα λέγει τάδε, «ανδρες Αθηναίοι, άγώνος μεγίστου 
προκειμένου έλευθέρην είναι ή δεδουλωμένην την Ελλάδα, προ- 
δεδόμεθα υπό τών συμμάχιον ημείς τε οί Λακεδαιμόνιοι καί υμείς 
οί Αθηναίοι υπό τήν παροιχομένην νύκτα διαδράντων. νϋν ών δέ- 
δοκται το ένθεύτεν το ποιητέον ήμΐν · άμυνομένους γάρ τή δυνά- 
μεθα άριστα περιστέλλειν άλλήλους. εί μέν νυν ές υμέας ώρμησε 
άρχήν ή ίππος, χρήν δή ήμέας τε καί τούς μετ’ ήμέων τήν 
Ελλάδα ού προδιδόντας Τεγεήτας βοηθέειν ύμίν · νυν δέ, ές 
ήμέας γάρ απασα κεχώρηκε, δίκαιοί έστε υμείς προς τήν πιε- 
ζομένην μάλιστα τών μοιρέων άμυνέοντες ίέναι. εί δ’ άρα αυ
τούς ύμέας καταλελάβηκε αδύνατόν τι βοηθέειν, υμείς δ' ήμΐν 
τούς το£ότας άποπέμψαντες χάριν θέσθε. συνοίδαμεν δέ υμΐν 
υπό τον παρεόντα τόνδε πόλεμον έοΰσι, πολλόν προθυμοτάτοισι,

61 ώστε καί ταΰτα έσακούειν.» ταύτα οί Αθηναίοι ώς έπύθοντο, 
δρμέατο βοηθέειν καί τά μάλιστα έπαμύνειν καί αφι ήδη στεί- 
χουσι επιτίθενται οί άντιταχθέντες Ελλήνων τών μετά βασιλέας 
γενομένων, ώστε μηκέτι δύνασθαι βοηθήσαι · το γάρ προσκεί
μενόν σφεας έλύπεε. ουτω δή μουνωθέντες Λακεδαιμόνιοι καί 
Τεγεήται, έόντες σύν ψιλοίσι άριθμόν οί μέν πεντακισμύριοι Τε- 
γεήται δέ τρισχίλιοι (ουτοι γάρ ούδαμά άπεσχίζοντο από Λακε
δαιμονίων), έσφαγιάζοντο ώς συμβαλέοντες Μαρδονίω καί τή 
στρατιή τή παρεούση. καί ου γάρ σφι έγίνετο τά σφάγια χρη
στά, έ'πιπτον δέ αυτών έν τούτψ τψ χρόνιο πολλοί καί πολλιϊι 
πλεύνες έτρωματίζοντο■ φράςαντες γάρ τά γέρρα οί ΙΙέρσαι
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vai után a perzsákat rohamban átvezette az Asoposon a görögök 
nyomában, mintha azok megszöktek volna ; de csak a lakedaimo- 
niak és tegeaiak ellen vezette seregét, mert a síkságra kanya
rodó athénieket a dombok miatt nem látta. Midó'n a barbárok 
többi csapatvezérei látták, hogy a perzsák a görögök üldözésére 
indúltak, rögtön jelt adtak valamennyien, s a mennyire bírta a 
lábuk, minden rend és fegyelem nélkül utánuk rohantak. Ezek 60 
így zajongva és lármázva törtek előre, mintha rögtön tönkre ten
nék a görögöket. De Pausanias, midőn a lovasság rátámadt, ezzel 
az izenettel küldött az athéniekhez egy futárt : «Athéni férfiak ! 
Most, midőn a legnagyobb küzdelem vár ránk, mely dönteni fog 
Görögország szabadsága vagy szolgasága fölött, minket lakedai- 
moniakat és athénieket cserben hagytak összes szövetségeseink, 
kik a múlt éjjel elillantak. Mindazonáltal el vagyunk határozva, 
hogy mit tegyünk. Minden erőnkből védeni fogjuk magunkat 
és segíteni fogunk egymáson. Ha tehát titeket támad meg 
először a lovasság, nekünk és a tegeaiaknak kell benneteket 
segítenünk, kik sohasem voltunk hűtlenek a görög ügyhöz. 
Minthogy azonban egész erejével ránk csapott, legyetek igazságo
sak s jöjjetek védelmére annak a hadosztálynak, mely a leg
nagyobb veszedelembe jutott. De ha magatokat is valamely kény
szerhelyzet tartana vissza, hogy segítségünkre siessetek, küldjétek 
el legalább íjászaitokat ; így is hálára köteleztek bennünket. Elis
merjük, hogy a jelen háború alait ti voltatok a legeslegbuzgóbbak; 
reméljük tehát, hogy ezt a kérésünket is meg fogjátok hallgatni.»
A mint az athéniek ezt az izenetet meghallották, segítségükre 61 
akartak menni, hogy a mennyii’e csak lehet, védelmezzék őket ; 
de alig indúltak el, rájuk törtek a király ügye mellett harczoló 
görögök, a kik ellenök voltak fölállítva ; s annyira szorongatták 
őket, hogy nem nyújthattak segítséget. így hát a lakedaimoniak 
és a tegeiak (kik sohasem szakadtak el a lakedaimoniaktól) egye
dül maradtak ; s beleszámítva a könnyű fegyverzetűeket, az előb
biek ötvenezren valának, tegeaiak pedig háromezren.45) Midőn Mar- 
doniossal és seregével össze akartak csapni, áldozatot mutattak be; 
azonban a jelek nem voltak kedvezők, s egy ideig sok görög esett 
el, de még többen kaptak sebet. Mert a perzsák bástyát raktak
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άπίεσαν των τοξευμάτων πολλά άφειδέως, οδτω ώστε πιε- 
ζομένων των Σπαρτιητέων καί των σφαγίων οό γινομένων 
άποβλέψαντα τον Παυσανίην προς το "Ηραιον το Πλαταιέων 
έπικαλέσασθαι τήν θεόν, χρηίζοντα μηδαμώς σφέας ψευ-

62 σθήναι της έλπίδος. ταύτα δ’ ετι τούτου έπικαλεομένου 
προεξαναστάντες πρότεροί οί Τεγεήται έχιυρεόν Ις τούς 
βαρβάρους, καί τοισι Λακεδαίμονίοίσϊ αύτίκα μετά τήν ευ
χήν" τήν~~ ΙΙαυσανίεω έγίνετο θυομένοισι τα σφάγια χρη
στά · ως δε χρόνιο κοτέ έγίνετο, έχώρεον καί ουτοι έπ'ι 
τούς Πέρσας, καί οί Πέρσαι άντίοι τα τόςα μετεντες. έγί
νετο δέ πρώτον περί τα γερρα μάχη, ιός δε ταύτά έπε- 
πτώκεε, ήδη έγίνετο ή μάχη ισχυρή παρ’ αυτό το Δη μητριό ν 
καί χρόνον επί πολλόν,/ ες δ)άπίκοντο ές ώθισμόν τα γάρ 
δορατα^επιλα'μβανόμένοι κατέκλων οί βάρβαροι, λήματι μέν 
νυν καί ρώμ.η ουκ ήσσονες ήσαν οί Πέρσαι, άνοπλοι δέ 
έόντες καί προς άνεπιστήμονες ήσαν καί ουκ ομοιοι τοισι 
έναντίοισι σοφίην, προεξαίσσοντες δέ κατ’ ένα καί δέκα, 
καί πλεϋνές τε καί έλάσσονες συστρεφόμενοι, έσέπιπτον ές

63 τους Σπαρτιήτας καί διεφθείροντο. τή δέ έτύγχανε αυτός 
έών Μαρδόνιος, άπ’ ίππου τε μαχόμενος λευκού εχων τε 
περί έωυτόν λογάδας Περσέων τούς άρίστους χιλίους, ταότη 
δέ καί μάλιστα τούς έναντίους έπίεσαν. οσον μέν νυν χρό
νον Μαρδόνιος περιήν, οί δέ άντεΐχον καί αμυνόμενοι κα- 
τέβαλλον πολλούς τών Λακεδαιμονίων · ως δέ Μαρδόνιος 
άπέθανε καί τό περί έκεΐνον τεταγμένον έόν ίσχυρότατον 
επεσε, ουτω δή καί οί άλλοι έτράποντο καί ειςαν τοισι 
Λακεδαιμονίοισι. πλεΐστον γάρ σφεας έδηλέετο ή έσθής έρη
μος έοϋσα οπλών * προς γάρ όπλίτας έόντες γυμνητες αγώνα

64έποιεύντο. ένθαύτα ή τε δίκη τού φόνου τού Λεωνίδειο κατά 
τό χρηστήριον τοισι Σπαρτιήτησι έκ Μαρδονίου έπετελέετο, 
καί νίκην άναιρέεται καλλίστην άπασέων τών ημείς ιδμεν 
ΙΊαυσανίης ο Κλεομβρότου τού Άναξανδρίδεω · τών δέ κα- 
τόπερθέ οί προγόνων τα ούνόματα ε’ίρηται ές Λεωνίδην ώυ- 
τοί γάρ σφι τυγχάνουσι έόντες. αποθνήσκει δέ Μαρδόνιος υπό 
Άειμνήσιου άνδρός έν Σπάρτη λογίμου, δς χρόνφ ύστερον 
μετά τα Μηδικά εχων άνδρας τριηκοσίους συνέβαλε έν 
Στενυκλήρψ πολέμου έόντες Μεσσηνίοισι πάσι, καί αυτός τε

65 άπέθανε καί οί τριηκόσιοι. έν δέ Πλαταιήσι οί Πέρσαι ώς έτρα-



össze pajzsaikból, s oly nagy nyílzáporral árasztották el a spár
taiakat, hogy azok szorongatott helyzetbe jutottak.48) Az áldozati 
jelek folyton kedvezőtlenek voltak, végre Pausanias föltekintett 
Hérának plataiai szentélyére, s könyörgött hozzá, hogy no hiúsul
janak meg reményeik. Még mialatt ő így imádkozott, a tegeaiak a 02 
többieket megelőzve előre rohantak és a barbárokra törtek; a lake- 
daimoniaknak is mindjárt Pausanias imája után kedvező jeleket 
mutatott áldozatuk. Midőn ez végre megtörtént, maguk is a per
zsák ellen vonultak ; viszont a perzsák abbahagyván a nyilazást, 
támadólag közeledtek. A csata először a pajzsbástya körül folyt, s 
midőn ez betört, erős viadal támadt Demeter szentélye körül, 
mely sokáig tartott ; míg végre bírókra került a dolog. Mert a 
barbárok kicsavarták a dárdákat a görögök kezéből és összetörték.
A perzsák nem állottak ugyan hátrább erőre és bátorságra nézve, 
de védtelenek és tapasztalatlanok voltak, s ügyesség tekintetében 
sem vetélkedhettek ellenségeikkel.4T) Majd egyenként, majd tizen
ként rohantak előre, néha többen, néha kevesebben tömörültek 
össze, úgy támadtak a spártaiakra s elvesztek. Ott rohantak leg- f>:i 
ádázabb hévvel az ellenségre, a hol maga Mardonios harczolt 
fehér lován, kit a legvitézebb perzsa csapat, ezer kiválasztott 
katona környezett. A míg már most Mardonios életben volt, ezek 
is ellenállottak és védekezés közben sok lakedaimoni embert fel- 
konczoltak; de midőn Mardonios elesett, s a melléje kirendelt 
legerősebb csapat is elhullott, akkor a többiek is hátráltak a lake- 
daimoniak elől és megszaladtak. Leginkább ártott nekik vérte- 
zetlen ruházatuk, mert nehéz fegyverzetűek ellen harczoltak, ma
guk pedig nem voltak ilyen fegyverrel ellátva. Ekkor teljesedett be 64 
a jóslat, a mennyiben Leonidas haláláért Mardonios lakolt meg.4") 
Pausanias pedig, a Kleombrotos fia és Anaxandrides unokája, a 
legszebb győzelmet vívta ki mindazok közül, a melyekről csak 
tudunk. Egyéb őseit már megemlítettem, mikor Leonidasról volt 
szó, mert törzsfájuk közös. Mardoniost egy tekintélyes spártai 
ember, Aeimnestos ölte meg, ki a méd háborúk után Stenykleros 
mellett ' háromszáz főnyi csapatával vívott csatát a messeneiek 
összes haderejével szemben, mikoron háromszáz katonájával együtt 
maga is elesett.4“) Midőn a lakedaimoniakPlataia mellett megszalasz- 65
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ποντο υπό τών Λακεδαιμονίων, εφευγον ουδένα κόσμον ές τό 
στρατοπέδου τό έωυτών καί ές το τείχος το ξόλινον το έποιή- 
σαντο εν μοίρη τή Θηβα'ίδι. θώυμα δέ μοι όκως παρά της 
Δήμητρος το άλσος μαχομένων ου'δέ είς έφάνη τών Περ- 
σέων ούτε έσελθών ές τό τέμενος ούτε έναποθανών, περί τε 
το ίρόν οί π) εΐστοι έν τφ βεβήλφ Ιπεσον. δοκέω δέ, εϊ 
τι περί τών θείων πρηγμάτων δοκέειν δεί, ή θεός αυτή 
σφεας ουκ έδέκετο έμπρήσαντας τό ίρόν το έν Έλευσινι άνά- 
κτορον.

66 Αυτή μέν νυν ή μάχη έπί τοσοδτο έγένετο. Αρτάβαζος 
δέ ο Φαρνάκεος αύτίκα τε ουκ ήρέσκετο κατ’ άρχάς λειπο- 
μένου Μαρδονίου άπό βασιλέος, καί τότε πολλά άπαγορεόων 
ουδέν ήνυε, συμβάλλειν ουκ έών * έποίησέ τε αυτός τοιάδε ώς 
ουκ άρεσκόμενος τοίσι πρήγμασι τοϊσι έκ Μαρδονίου ποιευμέ- 
νοισι· τών έστρατήγεε ό Αρτάβαζος (είχε δέ δύναμιν ουκ όλί- 
γην άλλα καί ές τέσσερας μυριάδας ανθρώπων περί έωυτόν), 
τούτους, οκως ή συμβολή έγίνετο, ευ έξεπιστάμενος τα εμελλε 
άποβήσεσθαι άπό τής μάχης, ήγε κατηρτημένως, παραγγείλας 
κατά τώυτό ίέναι πάντας τή αν αυτός έξηγέηται, οκως αν 
αυτόν όρέωσι σπουδής εχοντα · ταΰτα παραγγείλας ώς ές μά
χην ήγέ δήθεν τόν στρατόν, προτερέων δέ της όδοΰ ώρα 
καί δη φεύγοντας τους Πέρσας · ουτω δή ουκέτι τόν αυτόν 
κόσμον κατηγέετο, αλλά τήν ταχίστην έτρόχαζε φευγων ούτε 
ές τό ξύλινον ούτε ές τό Θηβαίων τείχος άλλ’ ές Φωκέας, 
έθέλων ώς τάχιστα έπί τόν Ελλήσποντον άπικέσθαι. καί δή 
ουτοι μέν ταύτη έτράποντο' τών δε άλλων Ελλήνων τών μετά 
βασιλέος έθελοκακεόντων, Βοιωτοί Άθηναίοισι έμ,αχέσαντο χρό
νον επί συχνόν οί γάρ μηδίζοντες τών Θηβαίων, ουτοι είχον 
προθυμίην ουκ ολίγην μαχόμενοί τε καί ουκ έθελοκακέοντες, 
ουτω ώστε τριηκόσιοι αυτών οί πρώτοι καί άριστοι ένθαότα 
έπεσον υπό Αθηναίων' ώς δέ έτράποντο καί ουτοι, εφευγον ές 
τάς Θήβας, ου τή περ οί ΤΙέρσαι καί τών άλλων συμμάχων ό 
πας όμιλος, ούτε διαμαχεσάμενος ουδενί ούτε τι άποδεςάμενος, 

68 εφευγον. δηλοί τέ μ.οι ότι πάντα τά πρήγματα τών βαρβάρων 
ηρτητο εκ ΓΙερσέων, εί καί τότε ουτοι πριν ή καί συμμίία.ι 
τοίσι πολεμίοισι εφευγον, ότι καί τους Πέρσας ώρων. ουτω τε
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tották a perzsákat, azok rendetlen futással táborukba és fal
bástyáik mögé menekültek, melyeket Thebai határában emeltek 
vaia. Csodaszerének tartom, hogy bár a csata Demeter berke mel
lett történt, egyetlen egy perzsa sem hatolt a szentélybe, s nem 
itt veszett el, míg a legtöbben a templom körül, föl nem szentelt 
földön estek el. S ha szabad valamit gyanítani az isteni dolgokat 
illetőleg, azt hiszem, hogy maga az istennő nem fogadta be őket, 
mert Eleusisban szent templomát felgyújtották.

így végződött tehát ez a csata. Artabazos, Pharnakes fia, ki(j6 
mindjárt kezdetben hibáztatta, hogy a király Görögországban 
hagyta Mardoniost, most is, bár hiába, iparkodott Mardonicst 
lebeszélni a csatáról ; minthogy pedig intézkedéseivel nem tu 
dott megbarátkozni, a következőkép cselekedett. Mivel jól tudta 
hogy mikép fog végződni a csata, összecsapás után a vezetése alatt 
álló hadsereget (mely nem volt megvetendő, mert körülbelül 
negyvenezer emberből állott) rendezett sorokban elvezette ; meg
parancsolta, oda kövessék, a hová vezetni fogja őket, s ép oly 
gyors menetben, a mint őt haladni látják. E rendelete után 
úgy tett, mintha csatára vezetné seregét ; de midőn az úton előre 
haladva látta, hogy a perzsák már megfutnak, többé nem a régi 
rendben vezette katonáit, hanem a leggyorsabb futásnak eredt, s 
nem a fabástya, sem Thebai falai mögé, hanem Phokisba sietett) 
mert innen akart mielőbb a Hellespontoshoz jutni. Katonái tehát 
szintén arra fordultak. A görögök, kik a király zászlója alatt har- 67 
czoltak, valamennyien szándékosan gyáván viselték magukat, csak 
a boiotiaiak harczoltak sokáig az athéniekkel. Mert a kik a thebai- 
beliek közül méd érzületűek valának,50) azok nem csekély buzgalmat 
fejtettek ki, s föltett szándékból nem harczoltak gyáván ; úgy hogy 
háromszáz legelőkelőbb és legvitézebb emberük esett el a csata
téren az athéniekkel szemben. Végre ők is megfutottak és The- 
baiba menekültek, de nem abban az irányban, merre a perzsák 
meg a többi szövetséges csapatok, melyek részt sem vettek a csa
tában és semmi vitéz dolgot sem hajtottak végre. Ebből pedig 6& 
világos előttem, hogy a barbárok ügye teljesen a perzsáktól függött ; 
mert amazok megfutottak a nélkül, hogy beleelegyedtek volna 
a csatába, s csak azért, mert a perzsákat is futni látták. így tehát
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πάντες εφευγον πλήν τής ίππου τής τε άλλης καί τής Βοιω- 
τίης ' αυτή δε τοσαύτα προσωφέλεε τούς φεύγοντας, αίεί τε 
προς των πολεμίων άγχιστα έούσα άπέργουσά τε τούς φιλίους 

69 φεύγοντας από τών Ελλήνων, οί μέν δή νικώντες είποντο τούς 
Ξερξεω διώκοντές τε καί φονεύοντες. έν δε τούτιρ τίρ γινομένιρ 
φόβιρ άγγέλλεται τοίσι άλλοισι "Ελλησι τοισι τεταγμένοισι περί 
το "Ήραιον καί άπογενομέν οισι τής μάχης, δτι μάχη τε 
γέγονε καί νικψεν οι μετά Παυσανίεω · . οί δέ άκούσαντες 
ταύτα, ούδένα κόσμον ταχθέντες, οί μέν άμφί Κορινθίους 
έτράποντο διά τής ύπωρέης καί τών κολωνών τήν φέρουσαν 
άνω ιθύ τού ίρού τής Δήμητρος, οί δέ άμφί Μεγαρέας 
τε καί Φλιασίους διά τού πεδίου τήν λειοτάτην τών οδών, 
έπείτε δε άγχού τών πολεμίων έγίνοντο οί Μεγαρέες καί Φλιά- 
σιοι. άπιδόντες σφέας οί τών Θηβαίων ίππόται έπειγομένους ' 
ουδένα κόσμον ήλαυνον έπ’ αυτούς τούς ίππους, τών ίππάρ- j 
χεε Άσωπόδωρος δ Τιμάνδρου, έσπεσόντες δέ κατεστόρεσαν 
αυτών έςακοσίους, τούς δέ λοιπούς κατήραςαν διώκοντές ές τον 
Ιν.θαιρώνα.

70 Ούτοι μέν δή έν ούδενί λόγιρ άπώλοντο ' οί δέ ΙΙέρσαι 
καί ο άλλος όμιλός, ώς κατέφυγον ές το ξύλινον τείχος, έφθη- ! 
σαν επί τούς πύργους άναβάντες πριν ή τούς Λακεδαιμονίους 
άπικέσθαι, άναβάντες δέ έφράξαντο ώς ήδυνέατο άριστα 
το τείχος ’ προσελθόντων δέ τών Λακεδαιμονίων κατεστήκεέ 
σφι τειχομαχίη έρρ ωμενεστέρη. εως μέν γάρ άπήσαν οί 
Αθηναίοι, οί δ' ήμύνοντο καί πολλψ πλέον είχον τών Λακε
δαιμονίων ώστε ούκ έπισταμένων τειχομαχέειν ■ ώς δέ σφι 
Αθηναίοι προσήλθον, ουτω δή ισχυρή έγίνετο τειχομαχίη καί 
χρόνον επί πολλόν. τέλος δέ αρετή τε καί λιπαρίη έπέβησαν 
Αθηναίοι τού τείχεος καί ήριπον · τή δή έσεχέοντο οί "Ελληνες· : 
πρώτοι δέ έσήλθον Τεγεήται ές το τείχος, καί τήν σκηνήν τήν 
Μαρδονίου ούτοι ήσαν οί διαρπάσαντες, τά τε άλλα ές αυτής 
καί τήν φάτνην τών ίππων έούσαν χαλκέην πάσαν καί θέης 
άςίην. τήν μεν νυν φάτνην ταύτην τήν Μαρδονίου ανέθεσαν ές τον 
νηύν τής Άλέης Αθηναίης Τεγεήται, τα δέ άλλα ές τώυτό, όσα 
περ έ'λαβον, έσήνεικαν τοίσι "Ελλησι. οί δέ βάρβαροι ούδέν έ'τι 
στίφος έποιήσαντο πεσόντος τού τείχεος, ουδέ τις αυτών άλκής ί 
έμέμνητο, άλύκταζόν τε οία έν ολίγιρ χώριρ πεφοβημένοι τε καί 
πολλαί μυριάδες κατειλημέναι ανθρώπων, παρήν τε τοίσι "Ελλησι



az egész hadsereg megfutott, csak a perzsa és boiotiai lovasság 
nem, mely annyiban volt hasznára a menekülőknek, hogy mindig 
az ellenség közelében volt, s így a szaladó barátságos csapatoktól 
elzárta a görögöket. A győzők tehát Xerxes katonáinak nyomában 69 
voltak és kaszabolták őket. Ép midőn a futás kezdődött, jutott el 
a hír a többi görög csapatokhoz, melyek Hera temploma mellett 
álltak és távol voltak a csatától, hogy a harcznak vége van és 
Pausanias katonái győztek. E hírre azok rendetlen futásban rohan
tak előre ; a korinthosiak a hegy aljában azon útra vágtak be, 
mely a dombokon át egyenesen Demeter szentélyéhez vezet ; 
míg a megaraiak és phliusiak a lapályon a legegyenesebb utat vá
lasztották. Midőn ez utóbbiak közel értek az ellenséghez, s a the- 
baibeli lovascsapat, melynek Asopodoros állt az élén, észrevette, 
hogy minden rend nélkül törnek előre, rájuk csapott és hatszáz 
emberüket terítette le a síkon, a többieket pedig üldözve ker
gette föl a Kithaironra.

Ezek tehát dicsőség nélkül hullottak el. A perzsák és a többi 70 
csapatok, melyek a fabástya mögé menekültek, liamarébb föl
másztak a tornyokba, mintsem a spártaiak megérkeztek ; s 
itt elhelyezkedvén, teljes erőfeszítéssel eltorlaszolták a bástyát. 
Midőn a lakedaimoniak odaértek, erős küzdelem keletkezett a 
falak körül ; de míg az athéniek távol valónak, a barbárok védel
mezték magukat és sokban fölülmúlták a lakedaimoniakat, m int
hogy ezek nem értettek a falak ostromlásához. De midőn az 
athéniek is odaérkeztek, a bástyáknak heves ostromlására került a 
dolog, s ez sokáig tartott. Végre az athéniek vitézségük és kitartá
suk következtében megmászták a falat, rést ütöttek rajta 8 így 
a görögök beözönlöttek. A falak közé a tegeaiak rontottak be elő
ször ; ők kerítették kézre Mardonios sátrát s egyéb kincseken kívül 
a lovak jászolát, mely teljesen érczből készült és érdemes meg
nézni. Mardoniosnak ezt a jászolát a tegeaiak az aleai Athene temp
lomában sl) ajánlották föl, míg a többi zsákmányt a görögök közös 
szerzeményéhez rakták. A barbárok a bástya lerombolása után 
nem maradtak tovább csatarendben, senki sem gondolt már véde
lemre ; eszüket vesztve futásnak eredtek azon a szűk téren, a hol 
annyi sok ezer ember volt beszorítva. A görögöknek olyan ritka
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φονεύειν ουτω ώστε τριήκοντα μυριάδων στρατού, καταδεουσέων 
τεσσέρων τάς έχων Άρτάβαζος έφευγε, των λοιπέων μηδέ τρεις 
χιλιάδας περιγενέσθαι. Λακεδαιμονίων δέ των έκ Σπάρτης 
άπέθανον οι πάντες έν τη συμβολή εις καί ένενήκοντα, Τεγεη- 
τέων δέ έκκαίδεκα, Αθηναίων δέ δόο καί πεντήκοντα.

71 Ή ρ ίστεοσε δέ τών βαρβάρων πεζός μέν ό Περσέων, ίππος 
δέ ή Σακέων, άνήρ δέ λέγεται Μαρδόνιος · Ελλήνων δέ, αγα
θών γενομένων καί Τεγεητέων καί Αθηναίων, υπερεβάλοντο 
αρετή Λακεδαιμόνιοι, αλλφ μέν ούδενί Ιχω άποσημήνασθαι 
(άπαντες γάρ ούτοι τούς κατ’ έωοτούς ένίκων), δτι δέ κατά τό 
ισχυρότερον προσηνείχθησαν καί τούτων έκράτησαν. καί άριστος 
εγένετο μακρφ Αριστόδημος κατά γνώμας τάς ήμετέρας, δς έκ 
Ηερμοπυλέων μούνος τών τριηκοσίων σωθείς είχε όνειδος κα- 
άτιμίην. μετά δέ τούτον ήρίστευσαν Ποσειδώνιός τε καί Φιλο- 
κύων καί Άμομφάρετος ό Σπαρτιήτης. καίτοι,, γενομένης λέ
σχης δς γένοιτο αυτών άριστος, έγνωσαν οί παραγενόμενοι 
Σπαρτιητέων Αριστόδημον μέν βουλόμενον φανερώς άποθανείν 
έκ τής παρεούσης οί αίτίης, λυσσώντά τε καί έκλείποντα τήν 
τάςιν έργα άποδέςασθαι μεγάλα, ΙΙοσειδώνιον δέ ου βουλόμε
νον άποθνήσκειν άνδρα γενέσθαι αγαθόν" τοσούτω τούτον είναι 
άμείνω. άλλα ταύτα μέν καί φθόνψ αν είποιεν · ούτοι δέ τούς 
κατέλεςα πάντες, πλήν Αριστοδήμου, τών άποθανόντων έν 
ταύτη τή μάχη τίμιοι έγένοντο " Αριστόδημος δέ βουλόμενος 
άποθανείν διά τήν προειρημένην αίτίην ούκ έτιμήθη.

72 Ουτοι μέν τών έν ΙΙλαταιήσι ονομαστότατοι έγένοντο. 
Καλλικράτης γάρ έξω τής μάχης άπέθανε, έλθών άνήρ κάλ- 
λιστος ές τό στρατόπεδον τών τότε Ελλήνων, ού μούνον αυ
τών Λακεδαιμονίων άλλα καί τών άλλων Ελλήνων " δς, επειδή 
έσφαγιάζετο ΙΙαυσανίης, κατήμενος έν τή τάςι έτρωματίσθη 
τοξεύματι τά πλευρά, καί δή οί μέν έμάχοντο, ό δ’ έξενηνειγ- 
μένος έδυσθανάτεέ ■ τε καί έλεγε πρός Λρίμνηστον άνδρα Πλα- 
ταιέα ού μέλειν οί δτι πρό τής Ελλάδος άποθνήσκει, άλλ’ δτι ούκ

332
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alkalmuk kínálkozott az öldöklésre, hogy alig háromezer ember 
élte túl a csatát a háromszázezer közűi, leszámítva azt a negyven
ezer embert, a kikkel Artabazos elmenekült. A spártai lakedaimo- 
niak közül összesen kilenczvenegy ember esett el a csatában, a 
tegeaiak közül tizenhat, az athéniek közül ötvenkettő'.52)

A barbárok részéről legnagyobb bátorságot tanúsítottak a 71 
gyaloghadban a perzsák, a lovas seregben a sakák ; míg egyes fér
fiak között Mardonios vált ki. A görögök között a tegeaiak és athé
niek vitézül harczoltak, de mindannyiukat felülmúlták a lakedai- 
nioniak. Ezt pedig semmi más tényből nem következtethetem (mert 
ógörögök mindnyájan legyőzték a velők szemben állott csapatokat), 
mint abból, hogy a lakedaimoniak támadták meg és győzték le az 
ellenség legerősebb részét, iá ekkor nézetem szerint Aristodemos 
vált ki leginkább bátorságával, ugyanaz, a ki egyedül menekült 
vaia meg háromszáz társa közül Thermopylaiból, s kit ezért gya
lázat és közmegvetés sújtott. Utána következett Poseidonios, Phi- 
lokyon és a spártai Amompharetos.63) Egy alkalommal azonban, 
midőn a csatában résztvett spártaiak azon vitatkoztak, hogy ki 
volt közöttük a legvitézebb, úgy ítéltek, hogy Aristodemos a rajta 
száradt gyalázat miatt szemlátomást kereste a halált, s őrjöngő 
ember módjára a csatarendből kitörve hajtott végre nagy tetteket ; 
Poseidonios azonban nem akart meghalni, s mégis vitéz ember
nek bizonyult ; ennyivel kiválóbb tehát, mint amaz. Ámde talán 
az irigység mondatta ezt velők. Mindezek, a kiket e csata halott
jaiként fölsoroltam, Aristodemos kivételével valamennyien nagy 
halotti tisztességben részesültek. Aristodemostól azonban, ki 
készakarva halt meg, az előbb kifejtett okból megvonták a tisz
teletet.

Ezek tüntették ki magukat leginkább a plntaiai csatában. 70 
Mert Kallikrates, nemcsak a spártaiak között, hanem az egész- 
görög táborban legszebb görög ember, a csatán kívül halt meg. 
Mialatt Pausanias áldozatot mutatott be, ő a csatarendben ült, s 
ekkor egy nyíl megsebezte az oldalát. Míg tehát társai a csatába 
indultak, őt félre kellett vinni, s nyomorult módon lehelte ki lel
két ; a mint ő maga is mondta a plataiai Arimnestosnak,54) hogy 
nem azért búsul, mert hazájáért hal meg, hanem azért, mert nem
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έχρήσατο τη χειρί καί ott ούδέν έστί οι άποδεδεγμένον έ'ργον 
έωυτού άξιον προθυμευμένου άποδέξασθαι.

Αθηναίων δέ λέγεται ευδοκιμήσαι Σωφάνης ό Ευτυχί- 
δεω, έκ δήμου Δεκελεήθεν, Δεκελέων δέ τών κοτε έργασαμέ- 
νων εργον χρήσιμον ές τον πάντα χρόνον, ως αυτοί Αθηναίοι 
λέγοοσι. ως γάρ δή το πάλαι κατά Ελένης κομιδήν ϊυνδαρίδαι 
έσέβαλον ές γην τήν Αττικήν συν στρατού πλήθεϊ καί άνίστα- 
σαν τούς δήμους, ουκ είδότες Τνα ύπεξέκειτο ή Ελένη, τότε 
λέγουσι τούς Δεκελέας, οί δέ αυτόν Δέκελον άχθόμενόν τε τη 
Θησέος υβρι καί δειμαίνοντα περί πάση τη Αθηναίων χώρη, 
εξηγησάμενον σφι το παν πρήγμα κατηγήσασθαι επί τάς 
Άφίδνας, τάς δή Τιτακός έών αυτόχθων καταπροδιδοΐ Τυνδα- 
ρίδησι. τοίσι δέ Δεκελεύσι έν Σπάρτη άπο τούτου τού έργου 
άτελείη τε καί προεδρίη διατελέει ές τόδε αιεί έ'τι έούσα, 
ουτω ώστε καί ές τον πόλεμον τον ύστερον πολλοισι ετεσι τού
των γενόμενον ’Αθηναίοισί τε καί [ίελοποννησίοισι, σινομένων 

4 τήν άλλην Αττικήν Λακεδαιμονίων, Δεκελέης άπέχεσθαι. τού
του τού δήμου έών ό Σωφάνης καί άριστεύσας τότε Αθηναίων 
δικούς λόγους λεγομένους έχει, τον μέν ως έκ τού ζωστήρος 
τού θώρηκος έφόρεε χαλκέη άλυσι δεδεμένην άγκυραν σιδη- 
ρέην, τήν ο'κως πελάσειε άπικνεόμενος τοίσι πολεμίοισι βαλέ- 
σκετο, Τνα δή μιν οί πολέμιοι έκπίπτοντες έκ τής τάςιος μετα
κίνησα'. μή δυναίατο * γινομένης δέ φυγής τών εναντίων 
δέδοκτο τήν άγκυραν άναλαβόντα ουτω διώκειν. ούτος μεν 
ουτω λέγεται, ό δ’ έ'τερος τών λόγων τώ πρότερον λεχθέντι 
άμφισβατέων λέγεται, ώς έπ’ άσπίδος αίεί περιθεούσης καί 
ούδαμά άτρεμιζούσης έφόρεε άγκυραν, καί ουκ έκ τού θώ- 

5 ρηκος δεδεμένην σιδηρέην. έ'στι δέ καί έτερον Σωφάνεΐ λαμ
πρόν έ'ργον έξεργασμένον, ό'τι περικατημένων Αθηναίων Αίγι
ναν Εύρυβάτην τον Αργείον άνδρα πεντάεθλον εκ προκλήσιος 
έφόνευσε. αυτόν δέ Σωφάνεα χρόνω ύστερον τούτων κατέλαβε 
άνδρα γενόμενον αγαθόν, Αθηναίων στρατηγέοντα αμα Αεάγρω 
τιο Γλαύκωνος, άποθανείν υπό Ήδωνών έν Δάτω περί τών 
μετάλλων τών χρυσέων μαχόμενον.

ίίς δέ τοίσι "Ελλησι έν ΙΊλαταιησι καεέστρωντο οί βάρβα-6



használhatta kezét s nem hajthatott végre hírnevéhez méltó tettet, 
a mire annyira vágyott.

Az athéniek közül hagyomány szerint Sophanes, Eurytychi- 73 
des fia, egy Dekeleia-községbeli ember tűnt ki. Dekeleiának pol
gárai, mint maguk az athéniek beszélik, olyan tettet vittek egy
szer végbe, mely minden időkre hasznot hajtott nekik. Midőn 
ugyanis hajdanában a Tyndaridák Helene fólkeresése végett ha
talmas sereggel Attikába törtek, s nem tudván, hogy hova rejtet
ték el Helenót, a községeket feldúlták : akkor a hagyomány szerint 
a dekeleiaiak, vagy mint némelyek mondják, maga Dekelos, föl 
lévén bőszülve Theseus gőgje miatt, s egész Attikát féltvén, föl
tárta a spártaiak előtt az egész dolgot, s elvezette őket Aphidnaiba, 
melvet az odavaló Titakos a Tyndaridák kezére játszott. A deke
leiaiak e tettükért adómentességet kaptak Spártától, meg első sor
beli széket játékai alkalmával, s ezt a jogot még ma is élvezik ; 
úgy hogy abban a háborúban, mely sok évvel később tört ki az 
athéniek és a peloponnesosiak között, a lakedaimoniak Attikának 
egyéb részeit elpusztították, Dekeleiát azonban megkímélték.56) 
Ebből a községből származott Sophanes, ki leginkább kitüntette 74 
magát az athéniek között. Róla különben kétféle hagyomány 
kering ; az egyik szerint pánczélövéről egy érczlánczczal odaerősí
tett vashorgony lógott le, melyet az ellenséghez közeledve mindig 
hi szokott vetni, hogy így az ellenség, ha a csatarendből kitör, ki 
ne mozdíthassa helyéből ; ha pedig az ellenség megfutott, a hor
gonyt rendesen fölvette és így vett részt az üldözésben. Ez az 
egyik hagyomány ; a másik azonban ellentmond az előbbinek, s e 
szerint a horgony nem volt pánczéljához erősítve, csak kiverve 
pajzsán, melyet szüntelenül forgatott és sohasem hevertetett. 
Ugyanez a Sophanes egy másik vitéz tettet is hajtott végre ; 75 
midőn ugyanis az athéniekAiginát ostromolták, az ötös küzdelem
ben győztes argosi Eurybatest viadalra hívta és megölte. Magát 
Sophanest később érte utói a balvégzet ; mint vitéz ember Leagros- 
sal, Glaukon fiával volt vezére az athénieknek a Datos mellett 
levő aranybányákért vívott csatában, s ekkor az edonok meg
ölték.50)

Miután a görögök Plataia mellett legyőzték a barbárokat, egy 7<>
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poi, ένθαύτα οφι έπήλθε γονή αοτόμολος, ή επειδή εμαθε άπο- 
λωλότας τού; Πέρσας καί νικώντας τούς 'Έλληνας, έούσα παλ- 
λακή Φαρανδάτεος τού Τεάσπιος άνδρός Πέρσεω, κοσμησα- 
μένη χροσφ πολλφ καί αυτή καί άμφίπολοι καί έσθήτι τή 
καλλίστη των παρεοοσέων, καταβάσα έκ τής άρμαμάξης έχώρεε 
ές τούς Λακεδαιμονίους ετι έν τήσι φονήσι έόντας, δρέοοσα δέ 
πάντα έκεΐνα διέποντα Παυσανίην, πρότερόν τε το οδνομα 
έξεπισταμένη καί την πάτρην ώστε πολλάκις άκούσασα, έγνω 
τε τον Παοσανίην καί λαβομένη τών γοονάτων Ιλεγε τάδε, 
«ώ βασιλεύ Σπάρτης, λύσαί με τήν ίκέτιν αιχμαλώτου δουλο- 
σόνης. σύ γάρ καί ές τάδε ώνησας, τοόσδε άπολέσας τούς 
οδτε δαιμόνων οδτε θεών δπιν 'έχοντας, είμί δέ γένος μέν 
Κψη, θυγάτηρ δέ Έγητορίδεω τού Άνταγόρεω. βίη δέ με 
λαβών έν Κφ είχε ο Πέρσης.» ό δέ αμείβεται τοΐσιδε. «γό- 
ναι, θάρσεε καί ως ίκέτις καί εί δή προς τοότφ τογχάνεις 
αληθέα λέγοοσα καί εις θογάτηρ 'Ηγητορίδεω τού Κφοο, δς 
έμοι ξείνος μάλιστα τυγχάνει έών τών περί έκείνοος τούς χώ
ρους οίκημένων.» ταοτα δέ εϊπας τότε μέν έπέτρεψε τών έφο
ρων τόίσι παρεοΰσι, ύστερον δέ άπέπεμψε ές Αίγιναν, ές τήν 
αυτή ήθελε άπικέσθαι.

77 Μετά δέ τήν άπιξιν τής γοναικός, αυτίκα μετά ταοτα 
άπίκοντο Μαντινέες έπ5 έξεργασμένοισι · μαθόντες δέ δτι υστε- \ 
ρον ήκουσι της συμβολής, συμφορήν έποιεΰντο μεγάλην, άξιοι ,t 
τε έ'φασαν είναι σφέας ζημιώσαι. πυνθανόμενοι δέ τούς Μή- 
δοος τούς μετά Άρταβάζου φεύγοντας, τούτους έδίωκον μέχρι 
Θεσσαλίης· Λακεδαιμόνιοι δέ ουκ έ'ων φεύγοντας διώκειν. οι 
δέ άναχωρήσαντες ές τήν έωοτών τούς ηγεμόνας τής 
στρατιής έδιωξαν έκ τής γης. μετά δέ Μαντινέας ήκον 
Ήλεΐοι, καί ώσαύτως οί Ήλεΐοι τοΐσι Μαντινεύσι συμ
φορήν ποιησάμενοι άπαλλάσσοντο ' άπελθόντες δέ καί οδτοι 
τούς ηγεμόνας έδιωξαν, τα κατά Μαντινέας μ,έν καί Ιίλείοος 
τοσαύτα.

78 Έ ν δέ Πλαταιήσι έν τφ στρατοπέδω τών Λίγινητέων 
ήν Λάμπων Πυθέω, Λίγινητέων έών τα πρώτα, δς άνοσιώ- 
τατον ε'χων λόγον ιετο προς Παοσανίην, άπικόμενος δέ σπουδή 
έ'λεγε τάδε, «ώ παΐ Κλεομβρότοο, εργον Ιργασταί τοι υπερφυές 
μέγαθός τε καί κάλλος, καί τοι θεός παρέδωκε ρυσάμενον



asszony szökött át hozzájuk az ellenségtől. A perzsa Pharandates- 
Bek, Teaspis fiának az ágyasa 57) volt, s midőn meghallotta, hogy a 
perzsák elpusztultak, s a görögök győztek, magát és szolganőit 
sok arany ékszerrel, meg a magával hozott legszebb ruhával föl- 
piperézte, leszállott kocsijáról és átment a lakedaimoniakhoz, 
kik még az öldökléssel valának elfoglalva. Midőn a mindenben 
intézkedő Pausaniast meglátta, kinek nevét és hazáját régebben 
sokszor hallotta emlegetni, s fölismerte, hogy neki Pausaniasnak 
kell lenni, térdét átfogva, így szólt: «Oh Spárta királya, szaba
díts meg engem oltalomkeresőt a hadi fogságból. Már eddig is 
szolgálatot tettél nekem, hogy tönkre tetted ezeket az embere
ket, kiknek sem a szellemek, sem az istenek nem szentek. Én Kos 
szigetéről származom, s Hegetoridesnek, Antagoras fiának vagyok 
a leánya. A perzsa Kos szigetén elfogott, s erőszakkal magával 
hurczolt.» — «Asszony, feleié Pausanias, bízzál bennem; már 
mint oltalomkereső is szabad vagy, annál inkább azonban, ha 
igazat beszélsz és a kosi Hegetorides az atyád, ki azon a tájon leg
kedvesebb vendég-barátom.» így szólván, az akkor ép jelenlevő 
ephorosok gondjára bízta, később pedig Aiginába küldte, a hova az 
maga is kívánkozott.58)

Mindjárt az asszonynak megérkezése után jelentek meg a 77 
mantineaiak, de már mindennek vége volt. Mikor látták, hogy 
későn jöttek s nem vehetnek részt a csatában, nagyon röstelték a 
dolgot, s méltóknak jelentették ki magukat a büntetésre ; meg
hallván pedig, hogy a médek egy része Artabazos vezérlete 
alatt elmenekült, Thessaliáig akarták őket üldözni, de a lake- 
daimoniak nem engedték meg a menekülők üldözését. Vissza
tértek tehát hazájukba, vezéreiket azonban száműzték. A manti
neaiak után az elisiek is megérkeztek, s szintén elröstelték ma
gukat; majd pedig haza térvén, ők is száműzték vezéreiket. 
Ennyit a mantineaiakra és az elisiekre vonatkozólag.

Plataiánál, az aiginaiak táborában, volt egv igen előkelő aiginai 7X 
ember, Lampon, Pytheas fia,53) ki nagy hévvel Pausaniashoz ment 
és a legnyomorultabb ajánlattal állott eléje, így szólván : «Kleom- 
brotos fia ! Olyan tettet vittel véghez, mely minden nagyságot és 
szépséget fölülmúl. Az isten kegye megengedte, hogy Görögorszá-
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τήν Ελλάδα κλέος καταθέσθαι μέγιστον Ελλήνων των ημείς 
ϊδμεν. σύ δέ καί τα λοιπά τα επί τούτοισι ποίησον, δκως 
λόγος τέ σε έ'χη έτι μέζων καί τις ύστερον φυλάσσηται τών 
βαρβάρων μή υπάρχειν έργα ατάσθαλα ποιέων ές τοός "Έλλη
νας. Λεωνίδεω γάρ άποθανό/τος έν Θερμοπύλησι Μαρδόνιός 
τε καί Ξέρξης άποταμόντες τήν κεφαλήν άνεσταύρωσαν · τή> 
σύ τήν δμοίην άποδιδούς έπαινον έξεις πρώτα μεν οπό πάντων] 
Σπαρτιητέων, αύτις δέ καί προς τών άλλων Ελλήνων * Μαρ- 
δόνιον γάρ άνασκολοπίσας τετιμωρήσεαι ές πάτρων τον σόν

7!) Λεωνίδην.» ό μ έν ’δοκέων χαρίζεσθαί έλεγε τάδε, δ δ’ άντα- 
μείβετο τοίσιδε. «ώ ξεΐνε Αιγινήτα, τό μέν ευνοέειν τε και 
προοράν άγαμαί σεο, γνώμης μέντοι ήμάρτηκας χρηστής * |  
έςαείρας γάρ με υψού καί τήν πάτρην καί τό εργον, ές το i 
μηδέν κατέβαλες παραινέων νεκρψ λομαίνεσθαι, καί ήν ταύτα 
ποιέω, φας άμεινόν με άκούσεσθαι· τα πρέπει μάλλον βαρ· 
βάροισι ποιέειν ή περ Ελλησι * καί έκείνοισι δέ έπιφθονέο- |  
μεν. εγώ δ’ ών τούτου εινεκα μήτε Αίγινήτησι άδοιμι μήτε 1 
τοίσι ταύτα άρέσκεται, άποχρά τέ μοι Σπαρτιήτησι άρεσκό- | 
μενον όσια μέν ποιέειν, όσια δέ καί λέγειν. Λεωνίδη δέ, τώ > 
με κελεύεις τιμωρήσαι, φημί μεγάλως τετιμωρήσθαι, ψυχήσί τε I 
τήσι τώνδε άναριθμήτοισι τετίμ ητα ι αυτός τε και οί άλλοι οί έ ν | 
Θερμοπύλησι τελευτήσαντες. σύ μέντοι ετι έχων λόγον τοιόνδε i 
μήτε προσέλθης έ'μοιγε μήτε συμβουλεύσης, χάριν τε ίσθι εών 
απαθής.»

so Ό  μέν ταύτα άκούσας άπαλλάσσετο. ΙΙαυσανίης δέ κήρυγμα 
ποιησάμενος μηδένα απτεσθαι τής ληίης, συγκομίζειν έκέλευε 
τούς είλωτας τά χρήματα, οί δέ άνά τό στρατόπεδον σκιδνάμε- 
νοι ευρισκον σκηνάς κατεσκευασμένας χρυσή) καί άργύρφ, κλίνας 
τε έπιχρύσους καί έπαργύρους, κρητήράς τε χρυσέους καί φιάλας 
τε καί άλλα έκπώματα" σάκκους τε έπ’ άμαξέων ευρισκον, 
έν τοίσι λέβητες έφαίνοντο ένεόντες χρύσέοί τε καί άργύρεοι * I 
από τε τών κειμένων νεκρών έσκύλευον ψέλιά τε καί στρεπτούς 
παί τούς άκινάκας έόντας χρυσέους, έπεί έσθήτός γε ποικί
λης λόγος εγίνετο ούδείς. ένθαύτα πολλά μεν κλέπτοντες επώ- 
λεον προς τούς Αίγινήτας οί είλωτες, πολλά δέ καί άπεδείκνυ- 
σαν, δσα αυτών ούκ οίά τε ήν κρύψαι ' ώστε Αίγινήτησι 
οί μεγάλοι πλούτοι αρχήν ένθεύτεν έγένοντο, οι τον χρυσόν
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got megmentsd, s a legnagyobb dicsőség jusson osztályrészedül, 
melyet mi görögök csak ismerünk. Fejezd be művedet, hogy még 
nagyobb legyen a híred, s hogy ezentúl minden barbár nép óva
kodjék tőlünk, s ne fogjon a görögök ellen istenkáromló dologba. 
Midőn Leonidas Thermopylainál meghalt, Mardonios és Xerxes 
rendeletéből lefejezték és keresztre feszítették. Torold meg ha
sonlóval, s fennen fognak magasztalni a spártaiak, szintúgy a 
többi görögök is. Mert ha Mardoniost keresztre feszítteted, nagy
bátyádért, Leonidasért is bosszút állsz.» Abban a hiszemben 79 
szólt ígyLampon, hogy lekötelezi Pausaniast; de ez így válaszolt :
«Aiginai barátom! Dicsérem jóindulatodat és gondoskodásodat, 
tanácsodat azonban nem helyeslem ; mert míg egyrészt engem, ha
zámat és tettemet az égig magasztaltad, másrészt azonban a földig 
tiportál buzdításoddal, hogy gyalázzam meg a halottat, meg sza
vaiddal, hogy így nagyobb lesz még a hírem. Ilyen tett inkább a 
barbárokhoz iUik.mint a görögökhöz; pedig még őket is meg- 
rójjuk érte. Ilyetén módon nem kívánok én tetszeni az aiginaiak- 
nak, sem azoknak, kik az ilyen tettet dicsérik. Megelégszem én 
azzal, ha a lakedaimoniaknak tetszem, mikor becsületeset cselek
szem és becsületeset beszélek. Midőn pedig arra buzdítasz, hogy 
álljak bosszút Leonidasért : hidd el, fényesen bosszút álltam e 
halottak végtelen száma által ő érte is, azokért is, a kik Thermo
pylainál elestek. Te pedig ilyen beszéddel és javaslattal ne jöjj 
többé hozzám, s köszönd meg, hogy büntetlenül elbocsátlak. »

Lampon e válaszra eltakarodott. Pausanias ezután kihirdette, SO 
hogy senki se nyúljon a zsákmányhoz, s a helotáknak megparan
csolta, hogy a kincseket hordják egy helyre. Ezek tehát elszéled- 
tek a táborban, s aranynyal meg ezüsttel földiszített sátrakat ta
láltak, szintúgy aranyozott és ezüstözött ágyakat, arany edénye
ket, csészéket és egyéb ivóeszközöket. Zsákokat is leltek a szeke
reken, melyekben arany és ezüst üstök valának. A földön heverő 
halottakról leszedték a karpereczeket, nyaklánczokat és aranynyal 
díszített kardokat, mert a tarka ruházattal senki sem törődött.
A heloták ekkor sokat elorzottak és eladtak az aiginaiaknak, azon
ban sokat is beszolgáltattak, különösen a mit nem lehetett elrej
teni. Innen eredt az aiginaiak nagy gazdagsága, kik az aranyat

HERODOTOS. IX. KÖNYV : 7 9 -8 0 . FEJEZET. 339

22*



ΉΡΟΛΟΤΟΓ I.I 340

81 ατε έόντα χαλκόν δήθεν παρά των ειλώτων ώνέοντο. συμφο- 
ρήσαντες δέ τά χρήματα καί δεκάτην έξελόντες τφ εν Δελ- 
φοίσι θεφ, άπ’ ής ό τρίπους ό χρύσεος άνετέθη ό επί τού 
τρικαρήνου δφιος τοδ χαλκέου έπεστεώς άγχιστα τού βωμού, 
καί τφ έν ’Ολαμπό-η θεφ έξελόντες, άπ’ ής δεκάπηχυν χάλ- 
κεον Δία άνέθηκαν, καί τφ έν Ίσθμφ θεφ, άπ’ ής έπτάπηχυς 
χάλκεος Ποσειδέων έξεγένετο, ταύτα έςελόντες τα λοιπά διαι- 
ρέοντο, καί έλαβον έκαστοι των άξιοι ήσαν, καί τάς παλλακάς 
των Περσέων καί τον χρυσόν καί τον άργυρον καί τά άλλα 
χρήματά τε καί υποζύγια, δσα μέν νυν εξαίρετα τοΐσι άριστεύ- 
σασι αυτών έν Ιΐλαταιήσι έδόθη, ου λέγεται προς ούδαμών, 
δοκέω δ’ εγωγε καί τούτοισι δοθήναι ’ Παυσανίη δέ πάντα δέκα 
έξαιρέθη τε καί έδόθη, γυναίκες ίπποι τάλαντα κάμηλοι, ώς 
δέ αυτως καί τάλλα χρήματα.

82 Λέγεται δέ καί τάδε γενέσθαι, ώς Ξέρξης φευγων έκ τής 
Ελλάδος Μαρδονίφ τήν κατασκευήν καταλίποι τήν έωυτοδ· 
ΙΙαυσανίην ών όρέοντα τήν Μαρδονίου κατασκευήν χρυσφ τε 
καί άργύρφ καί παραπετάσμασι ποικίλοισι κατεσκευασμένην, 
κελεΰσαι τους τε άρτοκόπους καί τούς όψοποιούς κατά ταύτά 
καθώς Μαρδονίφ δεϊπνον παρασκευάζειν. ώς δέ κελευόμενοι ούτοι 
έποίευν ταύτα, ένθαύτα τον Παυσανίην ίδόντα κλίνας τε χρυ- 
σέας καί άργυρέας εύ εστρωμένας καί τραπέζας τε χρυσέας 
καί άργυρέας καί παρασκευήν μεγαλόπρεπέα τού δείπνου, 
έκπλαγέντα τά προκείμενα άγαθά κελεύσαι έπί γέλωτι τούς 
έωυτοδ διηκόνους παρασκευάσαι Λακωνικόν δεϊπνον. ώς δέ τής 
θοίνης ποιηθείσης ήν πολλύν το μέσον, τον Παυσανίην γελά- 
σαντα μεταπέμψασθαι των Ελλήνων τούς στρατηγούς, συνελ- 
θόντων δέ τούτων είπεΐν τον ΙΙαυσανίήν, δεικνύντα ες εκατέ- 
ρην τού δείπνου παρασκευήν, «άρδρες "Έλληνες, τώνδε εινεκα 
εγώ ύμέας συνήγαγον, βουλόμενος ύμϊν τούδε τοδ Μήδων ήγε-

/ μόνος τήν άφροσύνην δέςαι, δς τοιήνδε δίαιταν έχων ήλθε ές 
ήμέας ουτω όιζυρήν έχοντας άπαιρησόμενος.» ταύτα μέν Παυ
σανίην λέγεται είπεΐν προς τούς στρατηγούς τών Ελλήνων.

83 Ύστέρφ μέντοι χρόνφ μετά ταύτα καί τών Πλαταιέων 
ευρον συχνοί θήκας χρυσού καί άργύρου καί τών άλλων 
χρημάτων, έφάνή δέ καί τόδε ύστερον έπί τούτων τών νεκρών



,így vették meg a helotáktól, mint ha érez lett volna.00) Midőn a 81 
zsákmányt összegyűjtötték, egy tizedet a delphoibeli istennek tet
tek félre, s ebből készült az arany tripusz, mely mindjárt az oltár 
mellett a háromfejű érczkigyó fölött áll.61) Az olympiai istennek 
fölajánlott tizedből készült Zeusnak tíz rőf magas érezszobra, az 
isthmosi istennek fölajánlott tizedből pedig Poseidonnak hét rőf 
magas érezszobra.62) Ennyit tettek félre, a többit pedig szétosztot
ták, s mindegyik annyit kapott, a mennyit megérdemelt. Ily módon 
osztották szét a perzsák ágyasait, aranyat, ezüstöt, egyéb kincse
ket és az igás állatokat. Hogy miféle külön jutalomban részesültek 
azok, a kik magukat a plataiai csatában kitüntették, arról semmi
féle hagyomány sem emlékezik meg ; de azt hiszem, hogy kaptak. 
Pausaniasnak mindenből kiválasztottak és odaajándékoztak egy 
tizedet, asszonyokat, lovakat, pénzt, tevéket, szintúgy más kin
cseket is.

A szóbeli hagyomány a következő adomát is megőrizte. Midőn 82 
Xerxes Görögországból elmenekült, Mardoniossal együtt hadi sát
rát is odahagyta : Pausanias pedig meglátván Mardoniosnak arany
nyal, ezüsttel és tarka szőnyegekkel földiszített sátrát, megparan
csolta a sütőknek és szakácsoknak, hogy olyan ebédet készítsenek, 
a minőt Mardoniosnak szoktak. Ok tehát a parancs értelmében 
jártak el, s midőn Pausanias az aranynyal, ezüsttel díszített, jól 
fölpárnázott és drága szőnyegekkel betakart köreveteket, az arany
nyal és ezüsttel kivert asztalokat, valamint az ebédnek ragyogó 
készletét meglátta : elámult az előtte heverő kincseken, s jó kedvé
ben meghagyta a saját szolgáinak, hogy készítsenek neki egy 
spártai ebédet. A mint a két ebéd felszolgálása közben kitűnt a 
nagy különbség, Pausanias nevetett és előhívatta a görögök vezé
reit. Összejövetelük után a kétféle asztalkószletre mutatva, így 
szólt: «Görög emberek! Azért hivattalak egybe, hogy kimutassam 
a méd vezérnek ostobaságát, ki ilyen asztal birtokában hozzánk 
jött kirabolni nyomorúságunkat. « így szólt a hagyomány szerint 
Pausanias a görög vezérekhez.

A csata után még később is sok plataiai ember talált arany- 83 
nyal, ezüsttel és egyéb kincsekkel teli ládákat. Nemrég pedig a 
következő különös dolgokra akadtak. Midőn a halottak húsa a
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περιψιλωθέντων τάς σάρκας ■ συνεφόρεον γάρ τά όστέα οι 
ΙΙλαταιέες ές ένα χώρον ' εύρέθη κεφαλή ούκ έχουσα ραφήν 
ούδεμίαν άλλ’ έ£ ενός έοόσα όστέου, έφάνη δε καί γνάθος καί 
το άνω τής γνάθου έχουσα όδόντας μουνοφυέας εξ ένος όστέου 
πάντας τούς τε δδόντας καί γομφίους · καί πενταπήχεος άνδρός

84 όστέα έφάνη . . . .  έπείτε δέ Μαρδονίου δεύτερη ήμερη 6 νεκρός 
ήφάνιστο, υπό δτευ μεν ανθρώπων το άτρεκές ουκ έχω είπεΐν, 
πολλούς δέ τινας ήδη καί παντοδαπούς ήκουσα θάψαι Μαρδό· 
νιον, καί δώρα μεγάλα οίδα λαβόντας πολλούς παρά Άρτόντεω 
τού Μαρδονίου παιδός διά τούτο το εργον · δστις μέντοι ήν 
αυτών ό ύπελόμενός τε καί θάψας τον νεκρόν τον Μαρδονίου, 
ου δύναμαι άτρεκέως πυθέσθαι, έ'χει δέ τινα φάτιν καί Διονυ-

85 σοφάνης άνήρ Έφέσιος θάψαι Μαρδόνιον. άλλ’ ό μέν τρόπφ 
τοιούτφ έτάφη. οί δέ "Ελληνες ώς έν ΓΙλαταιήσι τήν ληίην 
διείλοντο, εθαπτον τούς έωυτών χωρίς έκαστοι. Λακεδαιμόνιοι 
μέν τριςάς έποιήσαντο θήκας · ένθα μέν τούς ίρένας έθαψαν, 
τών καί ΙΙοσειδώνιος καί Άμομφάρετος ήσαν καί Φιλοκύων τε 
καί Καλλικράτης, έν μέν δή svi τών τάφων ήσαν οί ιρένες, έν 
δέ τψ έτέρω οί άλλοι Σπαρτιήται, έν δέ τψ τρίτψ οί είλωτες, 
ούτοι μέν ουτω έθαπτον, Τεγεήται δέ χωρίς πάντας άλέας, καί 
Αθηναίοι τούς έωυτών όμού, καί Μεγαρέες τε καί Φλιάσιοι τούς 
ύπύ τής Ιππου διαφθαρέντας. τούτων μέν δή πάντων πλήρεες 
έγένοντο οί τάφοι' τών δέ άλλων όσοι καί φαίνονται έν Ιΐλα- 
ταιήσι έόντες τάφοι, τούτους δέ, ώς έγώ πυνθάνομαι, έπαισχυ- 
νομένους τή άπεστοΐ τής μάχης έκάστους χώματα χώσαι κείνα 
τών έπιγινομένων εινεκεν ανθρώπων, έπεί καί Αίγινητέων έστί 
αυτόθι καλεόμενος τάφος, τον έγώ ακούω καί δέκα έτεσι 
ύστερον μετά ταύτα δεηθέντων τών Αίγινητέων χώσαι Κλεάδην 
τον Αύτοδίκου άνδρα Πλαταιέα, πρόςεινον έόντα αυτών.

80 'Ως δ’ άρα έθαψαν τούς νεκρούς έν ΓΙλαταιήσι οί "Ελλη
νες, αύτίκα βουλευομένοισί σφι έδόκεε στρατεύεσθαι επί 
τάς Θήβας καί έςαιτέειν αυτών τούς μηδίσαντας, έν πρώ- 
τοισι δέ αυτών Τιμηγενίδην καί Άτταγίνον, οί άρχηγέται 
άνά πρώτους ήσαν * ήν δέ μή έκδιδώσι, μή άπανίστασθαι 
από *τής πόλιος πρότερον ή έςέλωσι. ώς δέ σφι ταύ:α έδοςε, 
ουτω δή ένδεκάτη ήμερη από τής συμβολής άπικόμενοι 
έπολιόρκεον Θηβαίους, κελεύοντες έκδιδόναι τούς άνδρας ' ού 
βουλομένων δέ τών Θηβαίων έκδιδόναι, τήν τε γήν αυτών

87 έταμνον καί προσέβαλλον προς το τείχος, καί ού γάρ έπαύοντο



csontokról levált, a plataiaiak egy helyre hordották össze a csonto 
kát, s ekkor egy olyan koponyát is találtak, melynek sehol sem 
volt varratja, az egész egy csontból volt ; találtak azután egy alsó 
és egy felső állkapcsot, melyeken az összes fogak elől és hátul egy 
csontból álltak és össze voltak nőve. Egy öt rőf magas ember 
csontvázára is akadtak. A csata után másnap Mardonios holtteste 84 
eltűnt. Hogy ki lopta el, nem mondhatom meg pontosan, mert 
nagyon sok és mindenféle vidékű emberről mondják, hogy elte 
mette volna Mardoniost ; s tudom, hogy sok ember kapott ezért 
nagy ajándékot Artontestől, Mardonios fiától. De én nem nyomoz
hattam ki biztosan, hogy ki lopta el és rejtette sírba a halottat ; 
némi valószínűség a mellett szól, hogy Mardoniost az ephesosi Dio- 
nysophanes temette el, s így jutott örök nyugvóhelyhez.63) Midőn 85 
a görögök Plataia mellett elosztották a zsákmányt, minden egyes 
nép külön temette el haloitait. A lakedaimoniak három sírt ástak.
Az elsőbe temették az ifjakat, s ide került még Poseidonios, 
Amompharetos, Philokyon és Kallikrates ; “*) a másodikba kerültek 
a többi spártaiak, a harmadikba a heloták. így temették el ezeket.
A tegeaiak összes halottaikat egy sírba tették, szintúgy az athéniek 
a magukét, valamint a megaraiak és phliusiak azokat, kiket a lo
vasság konczolt vaia fel.65) Ezek a sírok mind tele vannak halottak
kal ; a többiek azonban, melyek Plataia mellett láthatók, tudomá
som szerint csak üres dombok, melyeket az egyes államok emel
tettek szégyenből az utókor előtt, hogy távol voltak a csatától, 
így van itt egy sír, mely az aiginaiak nevét viseli, s melyről azt 
hallom, hogy tíz évvel a csata után hántolta a plataiai Kleades, 
Autodikos fia, az aiginaiak kérelmére, a kiknek vendégbarátja volt.

Midőn a görögök a plataiai síkon eltemették halottaikat, rög- stj 
tön tanácsot tartottak és elhatározták, hogy Thebai ellen vonul
nak és kikövetelik azokat, a kik a médekhez szítottak, első sorban 
Timagenidast és Attaginost, a főkolomposokat; ha pedig nem ad
nák ki őket, nem távoznak el addig, míg be nem veszik a várost.
E határozatuk után a csatát követő tizenegyedik napon Tliebai 
elé értek és az ostromzár után kikövetelték az embereket. De mi
vel a thebaibeliek nem akarták kiadni, elpusztították szántóföld
jüket és rohamot iutéztek a falak ellen. Midőn még a huszadik X7
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σινόμενοι, εικοστή ήμερη ελείε τοίσι Θηβαίοισι Τιμηγενίδης 
τάδε, «άνδρες Θηβαίοι, επειδή ουτω δέδοκται τοίσι "Ελλησι, 
μή πρότερον άπαναστήναι πολιορκέοντας ή έξέλωσι Θήβας ή 
ήμέας αύτοΐσι παραδώτε, νυν ών ήμέων εΐνεκα γή ή Βοιωτίη 
πλέω μή άναπλήση, άλλ’ εί μέν χρημάτων χρηίζοντες πρόσχημα 
ήμέας έςαιτέονται, χρήματά σφι δώμεν εκ τοϋ κοινού (σύν γάρ 
τώ κοινώ και έμηδίσαμεν ουδέ μοδνοι ημείς), εί δέ ήμέων 
άληθέως δεόμενοι πολιορκέοοσι, ήμεΐς ήμέας αυτούς ές άντι- 
λογίην παρέζομεν.» κάρτα τε εδοςε εδ λέγειν καί ές καιρόν, 
αδτίκα τε έπεκηρυκεύοντο προς Παοσανίην οι Θηβαίοι θέλον-

S8 τες έκδιδόναι τούς άνδρας. ως δέ ώμολόγησαν επί τούτοισι, 
Ατταγΐνος μέν έκδιδρήσκει έκ τοδ άστεος, παίδας δέ αδτοδ 
άπαχθέντας Παυσανίης απέλυσε τής αίτίης, φας τοδ μη- 
δισμοδ παίδας ουδέν είναι μεταιτίους. τούς δέ άλλους άνδρας 
τούς εξέδοσαν οί Θηβαίοι, οί μέν έδόκεον άντιλογίης τε κυρή- 
σειν καί δή χρήμασι έπεπο Εθεσαν διωδέεσθαι · ό δέ ως παρέ
λαβε, αυτά ταδτα δπονοέων τήν στρατ.ήν τήν τών συμμάχων 
απασαν άπήκε καί εκείνους άγαγών ές Κόρινθον διέφθειρε. 
ταδτα μέν τα έν Ιΐλαταιήσι καί Θήβησι γενόμενα.

8ί» Αρτάβαζος δέ ό Φαρνάκεος φευγων έκ ΓΙλαταιέων και 
δή πρόσω εγίνετο. άπικόμενον δέ μιν οί Θεσσαλοί παρά σφέας 
επί τε ςείνια. έκάλεον καί άνειρώτευν περί τής στρατιής τής 
άλλης, ουδέν έπιστάμενοι τών έν Πλαταιήσι γενομένων. ό δέ 
Αρτάβαζος γνούς οτι, εί εθέλει σφι πάσαν τήν άληθείην τών 
αγώνων είπεΐν, αυτός τε κινδυνεύσει άπολέσθαι καί ό μετ’ 
αυτού στρατός * έπιθήσεσθαι γ-άρ οί πάντα τινά οίετο πυνθανό- 
μενον τα γεγονότα * ταδτα έκλογιζόμενος ούτε προς τούς Φω- 
κέας έςηγόρευε ουδέν πρός τε τούς Θεσσαλούς έ'λεγε τάδε, 
«εγώ μέν, ώ άνδρες Θεσσαλοί, ώς όράτε, επείγομαι τε τήν 
ταχίστην έλών ές Θρηίκην καί σπουδήν έχω. πεμφθείς κατά 
τι πρήγμα εκ τοδ στρατοπέδου μετά τώνδε · αυτός δέ υμΐν 
Μαρδόνιος καί ό στρατός αύτοδ ούτος κατά πόδας έμεδ έλαό- 
νων προσδόκιμος έατι. τούτον καί ξεινίζετε καί εύ ποιεδντες 
φαίνεσθε * ού γάρ ϋμΐν ές χρόνον ταδτα ποιεδσι μεταμελή- 
σει.» ταδτα δέ εϊπας άπήλαυνε σπουδή τήν στρατιήν διά 
Θεσσαλίης τε καί Μακεδονίης ίθύ τής Θρηίκης, ώς άληθέως
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napon sem szűntek meg pusztítani, Timageni das így szólt honfi
társaihoz : «Thebai polgárai! Minthogy a görögök elhatározták, 
hogy nem hagynak föl eló'hb az ostrommal, míg vagy he nem ve
szik Thebait, vagy minket ki nem adtok, ne szenvedjen tovább is 
miattunk Boiotia. Ha ők pénzre vágynak s csak ürügyből követel
nek ki bennünket, adjunk nekik pénzt az állampénztárból (mert 
az állam tartott a médekkel, nem csupán mi) ; ha pedig tényleg 
minket kívánnak, s ezért ostromolják a várost, majd tartunk mi 
magunkért védőbeszédet.» A tbebaibeliek nagyon helyesnek és 
időszerűnek találták javaslatát, s rögtön megizenték Pausanias- 
nak, hogy ki fogják adni az embereket. A mint e föltételbe bele- 88 
egyeztek, Attaginos megszökött a városból ; s midőn gyermekeit 
Pausaniashoz vezették, az szabadon bocsátotta őket, mert (úgy
mond) a méd érzület miatt gyermekeket nem lehet büntetni.
A többiek, kiket a thebaibeliek kiszolgáltattak, azt hitték, hogy 
védőbeszédet fognak tarthatni, s bizton remélték, hogy pénzzel 
megdönthetik a vádat. Pausanias azonban, ki szintén gyanított 
ilyesmit, mihelyt őket átvette, a szövetségesek seregét teljesen 
szétoszlatta, a tbebaibelieket pedig Korinthosba vitte és megölette. 
Ezek a dolgok történtek Plataia és Thebai mellett.

Artabazos, Pbarnakes fia, ki a plataiai csatából megszökött, 89' 
már jól előre haladt. Midőn Thessaliába ért, a lakosok vendég- 
szeretőleg fogadták, és semmit sem hallván a plataiai események
ről, a többi sereg után kérdezősködtek. De Artabazos tudta, hogy 
ha egészen őszintén szól a csatáról, a sereggel együtt a maga éle
tét is koczkáztatja, — úgy vélekedett ugyanis, hogy mindnyájan 
rátörnek, ha elterjed a hír ; — megfontolta tehát a dolgot, s vala
mint a phokisiaknak sem szólt semmit, úgy a tbessaliaiaknak is 
következőkép válaszolt: «A mint látjátok, tbessaliai barátaim, én 
Tbrakiába sietek és sürgősen teszem az útat, mert egy megbízás
sal küldöttek el a táborból ezekkel az emberekkel együtt. Mardo- 
nios és serege nyomon követ engem, és rövid idő múlva elvárhat
játok. Fogadjátok vendégszeretettel és lássátok el őket jól, mert 
idővel nem fogjátok megbánni, hogy így tettetek.» így szólván, 
seregét Tbessalián és Makedonián át gyorsan átvezette Tbrakiába, 
az országon keresztül a legrövidebb úton, mintha valóban sietős
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έπειγόμενος, καί τήν μεσόγαιαν τάμνων τής οδού. καί άπικνέε- 
ται ές Βυζάντιον, καταλιπών τού στρατού τού έωυτού συχνούς 
υπό Θρηίκων κατακοπέντας κατ’ οδόν καί λιμφ συστάντας καί 
καμάτφ · εκ Βυζαντίου δέ διέβη πλοίοισι. αυτός μεν ούτω άπε- 
νόστησε ές τήν 'Ασίην.

ΐιο ϊή ς  δέ αυτής ήμερης τής περ έν Πλαταιήσι το τρώμα 
έγένετο, συνεκύρησε γενέσθαι καί έν Μυκάλή τής Ίωνίης. 
έπεί γάρ δή έν τή Δήλω κατέατο οί "Ελληνες οί έν τήσι 
νηυσί άμα Αευτυχίδη τφ Αακεδαιμονίφ άπικόμενοι, ήλθόν σφι 
άγγελοι από Σάμου Λάμπων τε Θρασυκλέος καί Άθηναγόρης 
Άρχεστρατίδεω καί Ήγησίστρατος Άρισταγόρεω, πεμφθέντες 
ύπό Σαμίων λάθρή τών τε ΙΙερσέων καί τού τυράννου Ηεο- 
μήστορος τού Άνδροδάμαντος, τον κατέστησαν Σάμου τύραν- 

'Ψ7)—et ΓΙέρσαι. έπελθόντων δέ σφέων έπί τούς στρατηγούς 
έλεγε Έγησίστρατος πολλά καί παντοία, ώς ήν μούνον ίδων- 
ται αυτούς οί "Ιωνες άποστήσονται από [Ιερσειον, καί ώς οί 
βάρβαροι ούκ ύπομενέουσι * ήν δέ καί άρα όπομείνωσι, ούκ 
ετέρην άγρην τοιαύτην εύρεϊν αν αυτούς · θεούς τε κοινούς 
άνακαλέων προετραπε ούτούς ρύσασθαι άνδρας "Ελληνας έκ 
δουλοσύνης καί άπαμύναι τον ράρβαρον. εύπετές τε αύτοίσι 
έφη ταύτα γίνεσθαι · τάς τε γάρ νέας αυτών κακώς πλέειν 
καί ούκ άςιομάχους κείνοισι είναι * αυτοί τε, εί τι ύποπτεύ- 
ουσι μή δόλφ αυτούς προάγοιεν, έτοιμοι είναι έν τήσι νηυσί

■91 τήσι έκείνων αγόμενοι ομηροι είναι, ώς δέ πολλός ήν λισσό- 
μενος ό ξείνος ό Σάμιος, εϊρετο Αευτυχίδης, είτε κληδόνος 
είνεκεν θέλων πυθέσθαι είτε καί κατά συντυχίην θεού ποιεύν- 
τος, «ώ ζεινε Σάμιε, τί τοι το ούνομα;» ό δέ είπε «Έ γη
σίστρατος». ό δέ υπαρπάσας τον έπίλοιπον λόγον, εί τινα 
ώρμητο λέγειν ό Έγησίστρατος, είπε «δεκομαι τον οιωνόν τον 
Έγησιστράτου, ώ ζεΐνε Σάμιε. σύ δέ ήμίν ποίεε οκως αυτός 
δε δούς πίστιν άποπλεύσεαι καί οί σύν σοί έόντες οίδε, ή μέν

92 Σαμίους ήμίν προθύμους έ'σεσθαι συμμάχους. » ταύτά τε αμα 
ήγόρευε καί το εργον προσήγε · αύτίκα γάρ οί Σάμιοι πίστιν 
τε καί δρκια έποιεύντο συμμαχίης πέρι προς τούς "Ελλη
νας. ταύτα δέ ποιήσαντες οί μέν άπεπλεον μετά σφέων 
γάρ έκέλευε πλέειν τον Έγησίστρατον, οιωνόν το ουνομα ποιεύ- 
μενος · οί δέ Έλληνες έπισχόντες ταύτην τήν ήμέρην τή ΰστε- 
ραίη έκαλλιερέοντο, μαντευομένου σφι Δηιφόνου τού Εύηνίου

I 346



lenne a dolga. így jutott el Byzantionig, seregének nagy része 
azonban a thrákok vérengzése, meg éhség és kimerültség miatt 
elpusztult. Byzantionban azután hajóra szállt, és így tért haza 
Ázsiába.

Ugyanarra a napra, mikor a perzsákat a plataiai vereség érte ,!M> 
esett véletlenül Ioniában is, Mykale mellett  a csata. Mialatt 
ugyanis a görög hajóhad a lakedaimoni Leutychides vezérlete 
alatt Delosnál vesztegelt, három ember jött hozzá Samoshól kö
vetségbe: Lampon, Thrasykles fia, Athenagoras, Archestratidas 
fia és Hegesistratos, Aristagoras fia. A samosiak titokban küldöt
ték el őket, a nélkül, hogy tudtak volna róla a perzsák és Theo- 
mestor, Andromadas fia, kit a perzsák Samos kényurává tettek.00) 
Midőn a követek a vezérek elé értek, Hegesistratos sok minden
félét beszélt nekik, hogy ha az iónok csak megpillantanák őket, 
fellázadnának a perzsák ellen, s hogy a barbárok nem állhatnának 
ellen ; ha pedig ellenállnának is, soha máskor nem ejthetnének a 
görögök olyan gazdag zsákmányt. A közös istenek nevében kérte 
őket, hogy szabadítsanak meg egy görög népet a szolgaság alól és 
űzzék el a barbárokat. Mert, úgymond, ez könnyen fog sikerülni ; 
a perzsák lassan eveznek, s nem vetélkedhetnek a görögökkel ; ha 
pedig gyanakodnának, hogy a samosiak furfanggal akarják őket rá
szedni, ők maguk készek kezesek gyanánt velők menni a hajókon. 
Miután a samosi idegen buzgón esedezett, Leutychides kérdőleg'.*1 
fordult hozzá, akár azért, mert előjelet akart kapni, akár pedig 
isteni végzetből, s így szólt: «Mi a te neved, samosi barátom?» 
Mire ő azt mondta, hogy Hegesistratos (=  seregvezető) ; s talán 
tovább akart volna szólni, de Leutychides szavába vágva fölkiál
to tt: «Samosi barátom, nevedet jósjelül fogadom el,; de mielőtt 
elhajóznál, esküdjél meg társaiddal együtt, hogy a samosiak buzgó 
szövetségeseink lesznek. » Alig mondotta ezt, már is tett követte 92 
szavát: mert a samosiak rögtön esküvel fogadtak hűséget, és szö
vetséget kötöttek a görögökkel. Ennek végeztével a két követ el
hajózott, Hegesistratost azonban Leutychides magánál tartotta a 
hajótáborban, mert nevét jó előjelnek tekintette. A görögök még 
egy napig állomásukon tartózkodtak, s a következő napon ked
vező jeleket kaptak az áldozatból. Jóspapjuk Deiphonos, Euenios
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άνδρός Απολλωνιήτεω, Απολλωνίης δέ της έν τψ Ίονίψ κόλπψ.
93 τούτου τόν πατέρα κατέλαβε Εοήνιον πρήγμα τοιόνδε. έ'στι εν τη 

Απολλωνίη ταότη ί,οά ήλιου πρόβατα, τα τάς μέν ημέρας βόσκε- 
ται παρά Χώνα ποταμόν, δς έκ Αάκμονος δρεος ρέει διά της 
Απολλωνίης χώρης ές θάλασσαν παρ’ νΩρικον λιμένα, τάς δέ 
νύκτας άραιρημένοι άνδρες οί πλούτιρ τε καί γένεϊ δοκιμώτατοι 
τών αστών, ουτοι φυλάσσουσι ενιαυτόν έκαστος · περί πολλοδ γάρ 
δή ποιεδνται Άπολλωνιηται τά πρόβατα ταδτα έκ θεοπροπίου 
τινός · έν δέ άντρψ αόλίζονται από της πόλιος έκάς. ένθα δή 
τότε ό Εόήνιος οδτος άραιρημένος έφύλασσε. καί κοτε αυτού 
κατακοιμήσαντος φυλακήν παρελθόντες λύκοι ές το άντρον 
διέφθειραν τών προβάτων ώς εξήκοντα, ό δέ ώς έπήισε, είχε 
σιγή καί έφραζε ουδενί, έν νόψ έχων άντικαταστήσειν άλλα πριά- 
μενος. καί ου γάρ ελαθε τούς Απολλωνιήτας ταδτα γενόμενα, 
άλλ’ ώς έπύθοντο, όπαγαγόντες μιν ύπο δικαστήριον κατέκριναν 
ώς τήν φυλακήν κατακοιμήσαντα, τής οψιος στερηθήναι. έπείτε δέ 
τον Ευήνιον έςετύφλωσαν, αυτίκα μετά ταδτα ούτε πρόβατά σφι 
ετικτε ούτε γή έφερε ομοίως καρπόν, πρόφαντα δέ σφι εν τε 
Δωδώνη καί έν Δελφοϊσι έγίνετο. έπείτε έπειρώτευν 'τους προ- 
φήτας το αίτιον του παρεόντος κακού, [οί δε αυτοίσι έφραζον] 
ότι αδίκως τον φύλακον τών ίρών προβάτων Ευήνιον τής οψιος 
εστέρησαν ■ αυτοί γάρ έπορμήσαι τους λύκους, ου πρότερόν τε 
παόσεσθαι τιμωρέοντες έκείνψ πριν ή δίκας δώσι τών έποίησαν 
ταύτας τάς αν αυτός έληται καί δίκαιοί · τούτων δέ τελεομένων 
αυτοί δώσειν Ευηνίφ δόσιν τοιαότην τήν πολλούς μιν μακαριείν

94 ανθρώπων Ιχοντα. τά μέν χρηστήρια ταύτά σφι έχρήσθη, οί δέ 
Απολλωνιήται απόρρητα ποιησάμενοι προέθεσαν τών αστών άν- 
δράσι διαπρήςαι · οί δέ σφι διέπρηςαν ώδε. κατημένου Ευηνίου έν 
θώχψ έλθόντες οί παρίζοντο καί λόγους άλλους έποιεδντο, ές 
ό κατέβαινον συλλοπεύμενοι τψ πάθεϊ. ταότη δέ ύπάγοντες 
είρώτεον τίνα δίκην αν ελοιτο, εί έθέλοιεν Απολλωνιήται δίκας 
ύποστήναι δώσειν τών έποίησαν. ό δέ ουκ άκηκοώς το θεοπρό- 
πιον είλετο εϊπας εΐ τις οί δοίη αγρούς, τών άστών δνομάσας
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ga volt, Apollóniából ; értem azt az Apollóniát, mely az ión öböl 
mellett fekszik."7) Deiphonos apjával, Eueniossal, a következő 93 
dolog történt. Ennek az Apollóniának területén egy jnhnyáj van 
szentelve a Napistennek ; nappal a Ckos folyó mellett legeTfmely 
á Lakmon"négyből ered és Apollóniát végig szelvén, az Orikos 
kikötő mellett ömlik a tengerbe), éjjel pedig a leggazdagabb és leg
nemesebb polgárok őrizete alatt áll, kiket e czélból kit-kit egv-egy 
évre megválasztanak."8) Mert az apolloniaiak egy jóslat miatt nagy 
becsben tartják e juhokat, melyek éjjel a várostól távol egy barlang
ban tanyáznak. Egy ízben ezt az Eueniost is megválasztották őrize
tükre, s midőn egyszer fölvigyázat közben elaludt, farkasok mentek 
a barlangba, és hatvan juhot szétszakítottak. Midőn Euenios föl
ébredt, eltitkolta a dolgot ; nem szólt senkinek, s úgy gondolta, 
hogy majd másokat vásárol helyökbe. De az apolloniaiak megtud
ták, hogy mi történt, s Eueniost törvény elé állítva, arra ítélték, 
hogy mivel az őrizet ideje alatt elaludt, fosztassék meg szeme vilá
gától. A mint azonban Eueniost megvakították, azóta nem ellettek 
a juhok, sem a föld nem hozott termést. Az apolloniaiak tehát 
Dodonába és Delphoiba küldöttek s megkérdezték a jóspapot, 
hogy mi okozta a csapást, a mely most őket érte ; mire azt a fele
letet kapták, hogy igazságtalanul fosztották meg Eueniost, a szent 
juhok őrét, szeme világától ; mert maguk az istenek küldötték a 
farkasokat, s nem szűnik meg előbb a bosszújok, míg olyan elég
tételt nem adnak tettükért Eueniosnak, a minőt az maga kíván és 
kijelöl ; ha pedig ezt megteszik, ők maguk is olyan ajándékot 
adnak majd Eueniosnak, a miért sok ember boldognak fogja 
mondani. Ez volt a jóshelyek válasza, melyet az apolloniaiak 94 
titokban tartottak, s megbíztak néhány polgárt, hogy végezzék el 
az ügyet. Ezek pedig a következőkép jártak el a dologban. Midőn 
egyszer Euenios a piaczon ült, mellette foglaltak helyet és min
denféléről beszélgettek vele, míg végre rátértek bajára és rész
vétüket fejezték ki ; lassanként azután tovább fonták a beszéd 
fonalát és megkérdezték, vájjon minő kárpótlást választana magá
nak, ha az apolloniaiak a rajta elkövetett tettükért elégtételt akar
nának adni. Erre Euenios, ki nem tudott a jóslatról, úgy nyilat
kozott : ha neki annyi szántóföldet adnának (s itt megnevezett
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τοϊσι ήπίστατο είναι καλλίστους δύο κλήρους τών έν τή Άπολ- 
λωνίή, καί οίκησιν προς τούτοι σι τήν ήδεε καλλίστην έούσαν 
τών έν πόλι · τούτων δέ εφη έπήβολος γενόμενος τού λοιπού 
αμήνιτος είναι, καί δίκην οί ταύτην άποχράν γενομένην. καί ό ' 
μέν ταύτα έ'λεγε, οί δέ πάρεδροι είπαν υπολαβόντες «Εύήνιε, 
ταύτην δίκην Άπολλωνιήται τής έκτοφλώσιος έκτίνοοσί Tot κατά 
θεοπρόπια τα γενόμενα.» ό μέν δή προς ταύτα δεινά έποιέετο, 
ένθεύτεν πυθόμενος τον πάντα λόγον, ώς εξαπατήσεις · οί δέ I 
πριάμενοι παρά τών έκτημένων διδούσί οί τα ειλετο. καί μετά I 
ταύτα αύτίκα έ'μφυτον μαντικήν είχε, ώστε καί ονομαστός γε- I

95νέσθαι. τούτου δή δ Δηίφονος έών παΐς τού Ευηνίου αγόντων [ 
Κορινθίων έμαντεύετο τή στρατιή. ήδη δέ καί τόδε ήκουσα, ώς ' 
ό Δηίφονος έπιβατεύων τού Ευηνίου ουνόματος έξελάμβανε επί I 
τήν Ελλάδα έργα, ούκ έών Ευηνίου παϊς.

9(! Τοΐσι δέ Έ λλη σι ώς έκαλλιέρησε, άνήγον τάς νέας έκ I 
τής Δήλου προς τήν Σάμον, έπεί δέ έγένοντο τής Σαμίης προς I 
Καλαμίσοισι, οί μέν αυτού δρμισάμενοι κατά το "Ιίραιον το 
ταύτη παρεσκευάζοντο ές ναυμαχίην, οί δέ ΓΙέρσαι πυθόμε- 
νοί σφεας προσπλέειν άνήγον καί αυτοί προς τήν ήπειρον τάς 
νέας τάς άλλας, τάς δέ Φοινίκων άπήκαν άποπλέειν. βου- I 
λευομένοισι γάρ σφι έδόκεε ναυμαχίην μή ποιέεσθαι * ου γάρ 
ών έδόκεον όμοιοι είναι, ές δέ τήν ήπειρον άπέπλεον, δκως 
ε'ωσι υπό τον πεζόν στρατόν τον σφέτερον έόντα έν τή Μυ- 
κάλη, δς κελεύσαντος Ξέρξεω καταλελειμμένος τού άλλου 
στρατού Μωνίην έφύλασσε ' τού πλήθος μέν ήν εξ μυριάδες, 
έστρατήγεε δέ αυτού Χιγράνης κάλλεϊ καί μεγάθεϊ υπερφέρων 
ΙΙερσέων. υπό τούτον μέν δή τον στρατόν έβουλεύσαντο κατα- 
φυγόντες οί τού ναυτικού στρατηγοί άνειρόσαι τάς νέας καί 
περιβαλέσθαι ερκος έ'ρυμα τών νεών καί σφέων αυτών j

97 κρησφύγετον. ταύτα βουλευσάμενοι άνήγοντο. άπικόμενοι δέ 
παρά το τών Ποτνιέων ίρόν τής Μυκάλης ές Γαίσωνά τε j 
καί Σκολοπόεντα, τή Δήμητρος Έλευσινίης ίρόν, το Φίλι- 
στος ό Πασικλέος ίδρύσατο Νείλειρ τφ Κόδρου έπισπόμενος ; 
έπί Μιλήτου κτιστόν, ένθαύτα τάς τε νέας άνείρυσαν καί πε- 
ριεβάλοντο ερκος καί λίθων καί ξύλων, δένδρεα έκκόψαντες
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két polgárt, kikről tudta, hogy a legszebb gazdaságuk van Apol
lóniában), s azonfölül azt a házat, mely a városban a legszebb, 
akkor ő ezeknek birtokában nem haragudnék többé s beérné ezzel 
a kárpótlással. Alig mondotta ezt Euenios, a mellette ülők szavába 
vágva így szóltak : «Euenios ! Az adott jóslat értelmében ezzel a 
kárpótlással lakóinak az apolloniaiak megvakításodért. » Ekkor 
értette csak meg Euenios, hogy rászedték, s nagyon megharagu
dott ; a polgárok pedig megvették a birtokostól a földet, melyet 
kiválasztott, és neki ajándékozták. Nyomban ezután jósihlet szál
lotta meg, úgy hogy híres emberré lön. Ennek az Eueniosnak volt 95 
Peiphonos a fia, ki a korinthosiak hajóján jött a hadhoz és jós
papként szerepelt. De azt is hallottam, hogy Deiphonos csak bifo- 
rolta Euenios nevét, s pénzért adott jóslatokat Görögországban, 
tényleg azonban nem volt Euenios fia.

A görögök kedvező jeleket kapván, Delosból Samos felé irá- 95 
nyitották hajóikat, s midőn Kalamisához, Samosnak egyik helysé
géhez értek, Hérának itten épült templomával szemben horgonyt 
vetettek és tengeri csatára készültek.09) Közeledésük hírére a perzsák 
a phoinikiai hajókat haza bocsátották, a többi hajókkal pedig szin
tén a szárazföldhöz vitorláztak ; mert tanácsot tartva, elhatározták, 
hogy nem bocsátkoznak tengeri csatába, minthogy az ellenséggel 
szemben gyengéknek érezték magukat. A szárazföldhöz pedig azért 
hajóztak, hogy a Mykale mellett táborozó szárazföldi sereg ol
talma alatt legyenek, mely Xerxes parancsára a többi seregtől 
visszamaradva Ióniát őrizte. A sereg hatvanezer emberből állott, s 
Tigranes volt a vezére, ki minden perzsát fölülmúlt szépségével és 
nagyságával. A hajóskapitányok elhatározták, hogy ezen sereg 
oltalma alatt a hajókat partra vonják és védőbástyát építenek a 
hajók védelmére, mely egyszersmind nekik is menedékül fog szol - 
gálni. E tanácskozásuk után elvitorláztak. Az Eumenidák temp - 97 
loma mellett elhaladván, Gaison és Skolopoeis nevű helységek
hez értek, melyek Mykale mellett terülnek el.70) I tt  áll az eleusisi 
Demeternek egy temploma, melyet Philistos, Pasikies fia építte
tett, mikoron Neileossal, Kodros fiával Ázsiába ment Miletos ala
pítása végett.71) Ezen a helyen húzták partra a hajókat, s kövekből 
meg fatörzsekből épült bástyákkal kerítették be ; e czélból kivág-
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ήμερα, καί σκόλοπας περί τό Ιρκος κατέπηξαν, καί παρε- 
σκευάδατο ώς πολιορκησόμενοι καί ώς νικήσοντες · εκ’ άμφό- 
τερα επιλεγόμενοι γάρ παρεσκευάζοντο.

Οί δε "Ελληνες ώς έπύθοντο οίχωκότας τούς βαρβάρους 
ές τήν ήπειρον, ήχθοντο ώς έκπεφευγότων άπορίη τε ε’ίχοντο ο 
τι ποιέωσι, είτε άπαλλάσσωνται όπίσω είτε καταπλέωσι επ’ 
'Ελλησπόντου, τέλος δ’ εδοξε τούτων μεν μηδέτερα ποιέειν, έπι- 
πλέειν δέ επί τήν ήπειρον, παρασκευασάμενοι ών ές ναυμαχίην 
καί αποβάθρας καί αλλα όσων έδεε, επλεον επί τής Μυκάλης. 
επεί δε άγχοΰ τε έγίνοντο του στρατοπέδου καί ούδείς έφαίνετό 
σφι επαναγόμενος, άλλ’ ώρων νέας άνελκυσμένας έσω του 
τείχεος, πολλόν δέ πεζόν παρακεκριμένον παρά τον αίγιαλόν, έν- 
θαύτα πρώτον μέν εν τή νηί παραπλέων, έγχρίμψας τψ αίγιαλψ 
τα μάλιστα, Λευτυχίδης υπό κήρυκος προηγόρευε τοΐσι νΙωσι 
λέγων «άνδρες "Ιωνες, οι υμέων τυγχάνουσι έπακούοντες, μάθετε 
τα λέγω * πάντως γάρ ουδέν συνήσουσι ΓΙέρσαι τών εγώ υμϊν 
εντέλλομαι, έπεάν συμμίσγωμεν, μεμνήσθαί τινα χρή έλευθερίης 
μέν πάντων πρώτον, μετά δέ του συνθήματος "Ηβης, καί τάδε 
’ίστω καί ό μή άκούσας υμέων πρός τού άκούσάντος.» ώυτός 
δέ ουτος έών τυγχάνει νόος του πρήγματος καί ό Θεμιστοκλέος 
ό έπ’ Αρτεμισίιο · ή γάρ δή λαθόντα τά ρήματα τούς βαρβά
ρους έμελλε· τούς 'Ιωνάς πείσειν, ή έπειτα άνενειχθέντα ές 
τούς βαρβάρους ποιή'σειν απίστους τοίσι "Ελλησι.

i Λευτυχίδεω δέ ταύτα υποθεμένου δεύτερα δή τάδε 
έποίευν οί Έλληνες * προσσχόντες τάς νέας άπέβησαν ές 
τόν αίγιαλόν. καί ουτοι μέν έτάσσοντο, οί δέ ΙΙέρσαι ώς 
είδον τούς Έλληνας παρασκευαζομένους ές μάχην καί τοΐσι 
Ίωσι παραινέσαντας, τούτο μέν υπονοήσαντες τούς Σαμίους 
τά Ελλήνων φρονέειν άπαιρέονται τά όπλα, οί γάρ ών Σάμιοι 
άπικομένων Αθηναίων αιχμαλώτων έν τήσι νηυσί τών βαρ
βάρων, τούς έλαβον άνά τήν Αττικήν λελειμμένους οί Ξέρξεω, 
τούτους λυσάμενοι πάντας άποπέμπουσι έποδιάσαντες ές Α θή
νας · τών εινεκεν ούκ ήκιστα ύποψίην είχον, πεντακοσίας κεφά
λας τών Ξέρξεω πολεμίων λυσάμενοι. τούτο ·δέ τάς διόδους τάς 
ές τάς κορυφάς τής Μυκάλης φερούσας προστάσσουσι τοΐσι
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tik  a gyümölcsfákat, s karókat vertek a földbe a védőfal körük 
így készültek az ostromra és a győzelemre, mert erre a két eshe
tőségre számítottak.

Midőn a görögök megtudták, hogy a barbárok a szárazföldhöz 98 
vonultak, nagyon bosszankodtak elszökésükon, s zavarban voltak, 
mitévők legyenek, vájjon haza térjenek-e, avagy a Hellespontos- 
boz vitorlázzanak ; végre elhatározták, hogy egyiket sem teszik, 
hanem ők is a szárazföldhöz hajóznak. Előkészületeket tettek 
tehát a tengeri csatára, beszéreztek hajólétrákat meg egyéb szük
séges eszközöket és' Mykaléhoz eveztek. Midőn a hajótábor köze
lébe jutottak, senki sem jött velők szemben ; látták, hogy a hajó
kat a bástyafal mögé húzták föl, s a part mentében nagy száraz
földi sereg van csatarendbe állítva. Ekkor Leutychides először a 
szárazföld mellé hajózott, s a mennyire csak lehetett, a parthoz 
közeledvén, egy hírnök által a következő szózatot intézte az 
iónokhoz : «Ión férfiak, kik szavamat meghalljátok, figyeljetek 
arra, a mit mondok ; mert a perzsák semmit sem értenek beszédem
ből. Ha majd összecsapunk, mindenek előtt kiki gondoljon .a sza
badságra, azután pedig csatakiáltásunkra, melyet ez a szó jelöl : 
Hebe. Ha valaki nem hallaná meg szavamat, tudja meg attól, a 
ki meghallotta.# Leutychidesnek ezen intézkedésével ugyanaz 
vaia czélja, mint Themistoklesnek Artemision mellett. Mert vágj' 
nem hallják meg szavait a barbárok, s ő az iónokat elpártolásra 
bírja ; vagy pedig a perzsáknak besúgják a dolgot, s a görögöket 
gyanúsakká teszik előttük.’2)

Leutychidesnek ezen felszólítása után a görögök következőkép 99 
intézkedtek ; hajóikat a parthoz vonva, kiszállottak és csatarend
ben állottak föl. Midőn a perzsák észrevették, hogy a görögök 
csatára készülnek és az iónokat fölbátorították, először is a sa- 
mosiakat fosztották meg fegyvereiktől, mert gj’anakodtak rájuk, 
hogy hazafias érzülettíek. A samosiak ugyanis a barbárok hajóin 
hozzájuk érkezett athéni hadi foglyokat, kiket Xerxesnek katonái 
Attikában elfogtak vaia, kiváltották és mindennel ellátva vissza
küldték Athénbe. Ezért tehát erős gyanú élt bennök a samosiak 
ellen, kik Xerxesnek ötszáz ellenségéért fizettek váltságdíjat.
A miletosiakat pedig azon hegyszorosok őrizetére rendelték ki,
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Μιλησίοισι φυλάσσειν ώς έπισταμένοισι δήθεν μάλιστα τήν 
χώρην ‘ έποίευν δέ τοδτο τούδε εινεκεν, Τνα έκτος του στο α
τοπέδου έωσι. τούτους μεν Ίώνων, τοίσι καί κατεδόκεον νεοχμόν 
αν τι ποιέειν δυνάμιος έπιλαβομένοισι, τρόποισι τοιούτοισι προε- 
φυλάσσοντο οί Πέρσαι, αυτοί δέ συνεφόρησαν τα γέρρα ερκος 
είναι σφίσι.

100 'Ως δέ αρα παρεσκευάδατο τοίσι Έλλησι, προσήισαν προς 
τούς βαρβάρους ‘ ίοδσι δέ σφι φήμη τε έσέπτατο ές το στρα- 
τόπεδον παν καί κηρυκήιον έφάνη επί τής κυματώγης κείμε
νον- ή δέ φήμη διήλθέ σφι ώδε, ώς οί 'Έλληνες τήν Μαρ- 
δονίου στρατιήν νικφεν έν Βοιωτοισι μαχόμενοι. δήλα δή πολ- 
λοΐσι τεκμηρίοισί έστι τά θεία τών πρηγμάτων, εί καί τότε, 
τής αυτής ήμερης συμπιπτοόσης τού τε έν Πλαταιήσι καί του 
έν Μυκάλη μέλλοντος έσεσθαι τρώματος, φήμη τοίσι Έλλησι 
τοίσι ταύτη έσαπίκετο, ώστε θαρσήσαί τε τήν στρατιήν πολλφ

101 μάλλον καί έθέλειν προθυμότερον κινδυνεύειν. καί τόδε έτερον 
συνέπεσε γενόμενον, Δήμητρος τεμένεα Έλευσινίης παρά άμφο- 
τέρας τάς συμβολάς είναι- καί γάρ δή έν τή Ιΐλαταιίδι παρ’ 
αυτό το Δημήτριον έγίνετο, ώς καί πρότερόν μοι είρηται, ή 
μάχη, καί έν Μυκάλη έμελλε ώσαότως εσεσθαι. γεγονέναι δέ 
νίκην τών μετά Παυσανίεω Ελλήνων όρθώς σφι ή φήμη συνέ- 
βαινε έλθοδσα - το μέν γάρ έν Πλαταιήσι πρωί έτι τής ήμέρης 
έγίνετο, το δέ έν Μυκάλη περί δείλην. δτι δέ τής αυτής ήμέ
ρης συνέβαινε γίνεσθαι μηνός τε του αύτοδ, χρόνιο ου πολλψ 
σφι ύστερον δήλα άναμανθάνουσι έγίνετο. ήν δέ άρρωδίη σφι, 
πρίν τήν φήμην έσαπικέσθαι, ουτι περί σφέων αυτών ουτω 
ώς τών 'Ελλήνων, μή περί Μαρόονίω π:αίση ή 'Ελλάς, ώς 
μέντοι ή κληδών αυτή σφι έσέπτατο, μάλλον τι καί ταχύτερον 
τήν πρόσοδον έποιευντο. οί μέν δή Έλληνες καί οί βάρβαροι 
έ'σπευδον ές τήν μάχην, ώς σφι καί αί νήσοι καί ο Έλλή-

102 σποντος αεθλα προέκειτο. τοίσι μέν νον Άθηναίοισι καί τοίσι 
προσεχέσι τούτοισι τεταγμένοισι, μέχρι κου τών ήμισέων, ή 
όδος έγίνετο κατ’ αιγιαλόν τε καί απεδον χώρον, τοίσι δέ 
Λακεδαιμονίοισι καί τοίσι έπεξής τούτοισι τεταγμένοισι κατά 
τε χαράδραν καί δρεα. έν φ δέ οί Λακεδαιμόνιοι περιήι- 
σαν, ουτοι οί έπί τώ έτέρφ κέρεϊ έτι καί δή έμάχοντο. έως 
μέν νυν τοίσι Πέρσησι όρθια ήν τά γέρρα, ήμύνοντό τε καί 
ούδέν έλασσον έίχον τή μάχη * έπεί δέ τών Αθηναίων καί 
τών προσεχέων ό στρατός, δκως έωυτών γένηται το έργον καί μή
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melyek a Mykale magaslataira vezetnek, mert ők ismerték leg
jobban a vidéket ; tényleg azonban azért intézkedtek így, hogy 
a jniletosiak' távol legyenek a tábortól.’3) Ilyetén módon biztosí
tották magukat a perzsák az iónokkal szemben, a kikről legalább
sejtették, hogy ha szerét tehetik, föllázadnak ellenük; maguk pedig 
pajzsaikból védőbástyát raktak össze.

Miután a görögök mindennel elkészültek, a barbárok ellen 100 
vonúltak. Menet közben egy hír vonúlt végig az egész táboron, 
s egy hirnöki pálczát láttak heverni a tengerparton. A hír pedig 
az volt, hogy a görögök Boiotiában legyőzték Mardoníosnak sere
gét. Sok jel elárulja az isteni gondviselést ; mert különben ho
gyan történhetett volna, hogy bár a plataiai és a mykalei csata 
ugyanegy napra esett, mégis megtudták a hírt az e vidéken levő 
görögök ; úgy, hogy a sereg sokkal nagyobb bátorságot kapott, s 
bátrabban koczkáztatta életét. Az is különös véletlen volt, hogy 101 
mind a két csatát az eleusisi Demeter szentélye körül vívták. 
Mert a plataiai csata, mint már föntebb említettem, a Demeter szen
télye mellett történt ; s Mykale mellett is ugyanígy kellett a dolog
nak megesnie. A hír, hogy a görögök Pausanias vezérlete alatt 
győzelmet arattak, ép jókor érkezett ide ; mert a plataiai csata dél
előtt történt, a mykaléi pedig este felé. Hogy a két csata ugyan
azon hónapnak ugyanazon napjára esett, azt a kutatások rövid 
idő múlva kiderítették. De mielőtt a hír hozzájuk hatolt volna, 
félelemben voltak, nem annyira maguk, mint inkább honfitársaik 
miatt, hogy Görögország vereséget szenvedhetne Mardoniostól. 
Midőn tehát meghallották a hírt, valamivel buzgóbban és gyor
sabban nyomultak elő. A görögök és a barbárok tehát a csatába 
siettek, mert a szigetek és a Hellespontos birtoka forogtak koczkán.
Az athéniek és a melléjük beosztott csapatok, melyek a hadsereg 102 
felét alkották, a part mentében és sík területen törtek előre, a 
lakedaimoniak és a velők sorakozó népek pedig vízmosásokon és 
dombokon. Mialatt a lakedaimoniak még a kerülő úton valának, 
addig az athéniek a másik szárnyon már belementek a csatába.
A mig már most a perzsák pajzsbástyája szilárdan állott, addig 
védték magukat és bátran küzdöttek a csatában. De az athéniek 
és a szomszéd csapatok, hogy az egész az ő művük legyen, s ne a
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Λακεδαιμονίων, παρακελευσάμενοι έργου εΐχοντο προθυμότε- 
ρον, ενθεύτεν ήδη έτεροιούτο το πρήγμα. διωσάμενοι γάρ τά 
γέρρα ουτοι φερόμενοι έσέπεσον άλέες ές τούς ΙΙέρσας, οί δε 
δεζάμενοι καί χρόνον συχνόν αμυνόμενοι τέλος εφευγον ες το 
τείχος. Αθηναίοι δέ και Κορίνθιοι καί Σικυώνιοι καί Τροιζή- 
νιοι (ουτω γάρ ήσαν έπεξής τεταγμένοι) συνεπισπομενόι συνε- 
σεπιπτον ές το τείχος, ώς δέ καί το τείχος άραίρητο, ούτ’ 
ετι ττρός αλκήν έτράποντο οί βάρβαροι προς φυγήν τε όρμεατο 
οι άλλοι πλήν Περσέων · ούτοι δε κατ’ όλίγους γινόμενοι έμά- 
χοντο τοΐσι αίεί ές το τείχος έσπίπτουσι Ελλήνων, καί τών 
στρατηγών τών Περσικών δυο μεν άποφεύγουσι, δύο δε τελευ- 
τώσι · Άρταύντης μέν καί Ίθαμίτρης τού ναυτικού στρατη- 
γέοντες αποφεόγουσι, Μαρδόντης δέ καί ό του πεζού στρατηγός

103Ϊιγράνης μαχόμενοι τελευτώσι. ετι δέ μαχομένων τών Περσέων 
άπίκοντο Λακεδαιμόνιοι καί οί μετ’ αυτών, καί τά λοιπά συν- 
διεχείριζον. επεσον δέ καί αυτών τών Ελλήνων συχνοί ένθαύτα 
άλλοι τε καί Σικυώνιοι καί στρατηγός ΓΙερίλεως. τών τε Σα- 
μίων οι στρατευόμενοι έόντες τε έν τώ στρατοπεδφ τώ Μηδικφ 
καί άπαραιρημένοι τά δπλα, ώς ειδον αύτίκα κατ’ άρχάς γινο- 
μένην έτεραλκέα τήν μάχην, ερδον όσον εδυνέατο προσωφε- 
λεειν έθέλοντες τοίσι Έλλησι. Σαμίους δε ίδόντες οί άλλοι 
Ίωνες άρςαντας ουτω δή καί αυτοί άποστάντες άπύ Περσέων

104επέθεντο τοΐσι βαρβάροισι. Μιλησίόισι δέ προσετέτακτο μέν 
τών Περσέων τάς διόδους τηρέειν σωτηρίης εϊνεκά σφι, ώς, 
ήν άρα σφέας καταλαμβάνη οίά περ κατέλαβε, έχοντες ηγε
μόνας σώζωνται ές τάς κορυφάς τής Μυκάλης. έτάχθησαν 
μεν νυν επί τούτο το πρήγμα οί Μιλήσιοι τούτου τε εΤνεκεν 
καί ινα μη παρέοντες τφ στρατοπέδιρ τι νεοχμύν ποιέοιεν * οί 
δε παν τουναντίον τού προστεταγμένου έποίεον, άλλας τε κατη- 
γεόμενοί σφι όδούς φεόγουσι, αι δή εφερον ες τούς πολεμίους, 
καί τέλος αυτοί σφι έγίνοντο κτείνοντες πολεμιώτατοι. ουτω δή 
τό δεύτερον Ίωνίη από Περσέων άπέστη.

105 Έν δέ ταύτη τη μάχη Ελλήνων ήρίστευσαν Αθηναίοι 
καί Αθηναίων Έρμόλυκος ό Εύθοίνου άνήρ παγκράτιον 
έπασκήσας. τούτον δέ τον Έρμόλυκον κατέλαβε ύστερον τού
των, πολέμου έόντος Άθηναίοισί τε καί Καρυστίοισι, έν 
Κ*ρνψ τής Καρυστίης χώρης άποθανόντα έν μάχη κεΐσθαι



lakedaimoniaké, egymást buzdítva, lelkesebben fogtak a dologhoz, 
s’ekkor már máskép alakultak a viszonyok. A pajzsbástyát ugyanis 
áttörték, s tömegesen a perzsáknak estek, kilTugvan Helyt álltak 
és sokáig védelmezték magukat, végre azonban védőbástyájuk 
mögé futottak. De az athéniek, korinthosiak, sikyoniak és troize- 
niek (mert ezek következtek egymás után) nyomban követték 
őket, s velők együtt törtek be a táborba. Miután így a bástyát is 
bevették, a barbárok többé nem állottak ellen, hanem a perzsák 
kivételével a többiek futásnak eredtek ; míg a kis csapatra leolvadt 
perzsák még mindig küzdöttek a táborba betóduló görögök ellen.
A perzsa vezérek közül kettő megfutott, kettő pedig elesett ; Ar- 
tayntes és Ithamitres, a hajóhad vezérei, megmenekültek, Mar- 
dontes és a szárazföldi hadsereg vezére, Tigranes, a csatatéren ve
szett el. Még mialatt a perzsák küzdöttek, a lakedaimoniak is m eg-103 
érkeztek társaikkal, kik azután a többivel végeztek. Maguknak a 
görögöknek is sok halottjuk volt itt, különösen a sikyoniaknak, 
kiknek vezére, Perilaos is elesett. A samosiak, kik a méd táborban 
katonáskodtak, de fegyvereiktől meg voltak fosztva, midőn a csata 
kezdetén látták, hogy a győzelem kétséges, minden lehetőt elkö
vettek, hogy hasznára legyenek honfitársaiknak. A többi iónok 
pedig a samosiak példáját látván, maguk is odahagyták a perzsákat 
és a barbárokra törtek. A miletosiaknak az volt a feladatuk, hogy a 104 
perzsák biztonsága végett Őrizzék az utakat, hogy azután, ha 
olyan csapás érné őket, a milyen valóban érte is, kalauzolják őket 
és a Mykale csúcsaira meneküljenek. E ezélból voltak tehát a mile- 
tosiak kirendelve, meg azért is, hogy távol legyenek a tábortól és 
lázadást ne szítsanak. De ők a parancscsal ellenkezőleg jártak el, 
mert a menekülő perzsákat olyan utakon kalauzolták, melyek ép 
ellenségeikhez vitték vissza, végre pedig felkonczolásuk közben 
legdühösebb ellenségeiknek bizonyultak. így lázadt föl Iònia má
sodízben a perzsák ellen.

Ebben a csatában a görögök között leginkább az athéniek tűn- 105 
tették ki magukat, közöttük pedig Hermolykos, Euthoinos fia, a bir
kózásban és ökölharczban kiváló férfiú. Ez a Hermolykos később az 
athéniek és karystosiak közt kitört háborúban esett el, még pedig 
Kyrnos mellett karystosi területen ; sírja pedig a Geraistos közelében
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επί Γεραιστψ. μετά δέ Αθηναίους Κορίνθιοι καί Τροιζήνιοι καί 
Σικυώνιοι ήρίστευσαν. ·

Έπείτε δέ κατεργάσαντο οί "Ελληνες τους πολλούς τούς 
μέν μαχομένοος τούς δέ καί φεύγοντας των βαρβάρων, τάς νέας 
ένέπρησαν καί το τείχος απαν, την ληίην προεξαγαγόντες ές τον 
αίγιαλόν, καί θησαυρούς τινας χρημάτων εύρον · έμπρήσαντες 
δέ το τείχος καί τάς νέας άπέπλεον. άπικόμενοι δέ ές Σάμον 
οί "Ελληνες έβουλεύοντο περί άναστάσιος της Ίωνίης, καί οκη 
χρεύν είη της Ελλάδος κατοίκισα; της αυτοί εγκρατέες ήσαν, 
την δέ Ίωνίην άπεϊναι τοίσι βαρβάρο’.σ'. ' άδύνατον γάρ έφαί- 
νετό σφι είναι έωυτούς τε Ίώνων προκατήσθαι. φρουρέοντας τον 
πάντα χρόνον, καί έωυτών μη προκατημένων Ιωνάς ουδεμίαν 
ελπίδα είχον χαίροντας προς τών Ιίερσέων άπαλλάξειν. προς 
ταύτα Πελοποννησίων μέν τοίσι έν τέλεϊ έούσι έδόκεε τών μη- 
δισάντων έθνέων τών Ελληνικών τα εμπόρια έξαναατήσαντας 
δούναι τήν χώρην "Ιωσί ένοικήσαι, Άθηναίοισι ·δέ ούκ έδόκεε 
αρχήν Ίωνίην γενέσθαι άνάστατον ουδέ Πελοποννησίοισι περί 
τών σφετερέων άποικιέων βουλεύειν · άντιτεινόντων δέ τούτων 
προθύμους, είςαν οί Πελοποννήσιοι. καί ούτω δη Σαμίους τε καί 
Χίους καί Αεσβίους καί τούς άλλους νησιώτας, οί -έτυχον συ- 
στρατευόμενοι τοίσι Έλλησι, ές το συμμαχικόν εποιήσαντο, 
πίστι τε καταλαβόντες καί όρκίοισι έμμενέειν τε καί μη άπο- 
στήσεσθαι. τούτους δέ καταλαβόντες όρκίοισι επλεον τάς γέφυ
ρας λύσοντες · ετι γάρ έδόκεον έντεταμένας εύρήσειν. ουτοι μέν 
δή έπ’ Ελλήσποντον επλεον.

Τών δέ άποφυγόντων βαρβάρων ές τα άκρα της Μυκάλης 
κατειληθέντων, έόντων ού πολλών, έγίνετο κομιδή ες Σάρδις. 
πορευομένων δέ κατ’ οδόν Μασίστης ό Δαρείου παρατυχών τώ 
πάθεϊ τφ γεγονότι τον στρατηγόν“ Αρταυ ντην'ΊΓέγε πολλά τε καί 
κακά, άλλα τε καί γυναικός κακίω φάς αυτόν είναι τοιαύτα στρα- 
τηγήσαντα. καί άςιον είναι παντός κακού τον βασιλέος οίκον κα- 
κώσαντα. παρά δέ τοίσι Πέρσησι γυναικός κακίω άκούσαι δέννος 
μέγ,ιστός έστι. ό δέ έπεί πολλά ήκουσε, δεινά ποιεύμενος σπάται 
έπ; τον Μασίστην τον άκινάκην, αποκτείναι θέλων. καί μιν έπι- 
θέοντα φρασθείς Ξειναγόρης ό ΙΙρηςίλεω άνήρ Άλικαρνησσεύς 
δπισθε έσ εώς αυτού Άρταυντεω, αρπάζει μέσον καί έξαείρας 
παίει ές τήν γην'· καί έν τούτφ οί δορυφόροι οί Μασίστεω 
προέστησαν. ό δέ Ξειναγόρης ταύτα έργάσατο χάριτα αύτφ τε



van.’4) Az athéniek után a korintliosiak, troizeniek és sikyoniak 
váltak ki a csatában.

Miután a görögök a barbárok nagy részét a csatában és m e-106 
nekülésük közben lemészárolták, fölgyujtották a bajókat és az 
egész tábort, a zsákmányt pedig a parthoz czipelték, s több kincses 
ládát találtak benne. A tábor és a hajók elhamvasztása után 
visszatértek Samosba, s tanácsot tartottak Iònia kitelepítéséről, 
hogy a hatalmuk alatt álló görög területek közül melyikre ve
zessék át az iónokat, mert földjüket át kell engedni a barbárok
nak. Ugyanis lebetetetlennek látszott előttük, hogy maguk örökké 
őrt álljanak Ioniában ; s ha ezt nem teszik, nem remélhették, hogy 
az iónok lázadását büntetlenül hagyják a perzsák. Erre a peloponne- 
sosi vezérek azt javasolták, hogy a médpárti görögöket foszszákmeg 
kikötővárosaiktól, s az iónokat telepítsék beléjük. De az athéniek
nek semmi kép sem tetszett, hogy Ionia puszta maradjon, valamint 
hogy saját gyarmataik ügyébe a peloponnesosiak is beleszóljanak ; 
s midőn hevesen ellenkeztek, a peloponnesosiak visszavonták indít- 
nyukat. Erre a samosiakkal, chiosiakkal, lesbosiakkal és a többi 
szigetlakokkal, kik a görögök ügye mellett harczoltak, szövetséget 
kötvén, becsületszóval és esküvel kötelezték őket, hogy nem fognak 
tőlük elpártolni. Az esküvétel után a görögök abban a hiszemben, 
hogy a hidakat még épen találják kifeszítve a Hellespontoson, le
bontásuk végett oda hajóztak.

A Mykale hegycsúcsaira kis számban menekülő barbárok 107 
Sardis felé vonultak. Útközben Masistes, Dareios fia, ki jelen 
volt az őket ért vereségnél, mindenféle gyalázó szavakat szórt 
Artayntesre, a vezérre ; többek között azt is mondta, hogy ilyen 
vezérkedés által hitványabb lett a nőnél, s akárminő bünte
tésre érdemes, hogy a királyi házat megkárosította. A perzsák kö
zött pedig nincsen gyalázóbb szó, mint ha valakit hitványabbnak 
mondanak a nőnél. Artayntes egy ideig hallgatott, de végre fel
bőszülvén, Masistesre kardot rántott és meg akarta ölni. De egy 
Xeinagoras nevű halikarnassosi ember, Praxilaos fia, ki Artayntes 
háta mögött állott és észrevette, hogy Masistesre rohan, derékon 
kapta és fölemelvén, a földhöz vágta ; e közben Masistes testőrei 
is odaértek. E tette által Xeinagoras nemcsak Masistest köte-
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Μασίστη τιθέμενος καί Ξέρξη, έκσώζων τον άδελφεόν τον 
: κείνο ο · καί διά τούτο το έργον Ξειναγόρης Κιλικίης πάσης 
ήρξε δόντος βασιλέος. των δέ κατ’ οδόν πορευομένων ούδέν επί 
πλέον τούτων έγένετο, άλλ’ άπικνέονται ές Σάρδις.

Έ ν δε τήσι Σάρδισι έτύγχανε έών βασιλεύς εξ εκείνοι» τού 
χρόνο ο, έπείτε εξ Άθηνέων προσπταίσας τη ναυμαχίη φυγών 
άπίκετο. τότε δή έν τήσι Σάρδισι έών αρα ήρα τής Μασίστεο» 
γυναικός, έούσης καί ταύτης ένθαύτα. ώς δέ οί προσπέμποντι 
ούκ έδόνατο κατεργασθήναι, ουδέ βίην προσεφέρετο προμη- 
θεόμενος τον άδελφεόν Μασίστην · τώυτό δέ τούτο είχε καί την 
γυναίκα ' ευ γάρ έπίστατο βίης ου τευξομένη ■ ένθαύτα δή Ξερξης 
έργόμενος τών άλλων πρήσσει τον γάμον τούτον τώ παιδί το» 
έωυτού Δαρείιρ, θυγατέρα τής γυναικός ταύτης καί Μασίστεω, 
δοκέων αυτήν μάλλον λάμψεσθαι ήν ταύτα ποίηση, άρμόσας 
δέ καί τα νομιζόμενα ποιήσας άπήλαυνε ές Σούσα · έπεί δέ 
εκεί τε άπίκετο καί ήγάγετο ές έωυτού Δαρείιρ τήν γυναίκα, 
ουτω δή τής Μασίστεω μέν γυναικός έπέπαυτο, ό_δέ διαμει- 
ψάμενος ήρα τε καί έτόγχανε τής Δαρείου μέν γυναικός Μασί
στεω δέ θυγατρός · ούνομα δέ τή γυναικί ταύτη ήν Λρταυντη. 
χρόνου δέ προϊόντος άνάπυστα γίνεται τρόπφ τοιιρδε. έξυφή- 
νασα ΊΔμηστρις ή Ξέρξεω γυνή φάρος μέγα τε καί ποικίλον καί 
θέης άξιον διδοϊ Ξέρξη. ό δέ ήσθείς περιβάλλεται τε καί έρχεται 
παρά τήν Δρταΰντην. ήσθείς δέ καί ταύτη έκέλευσε αυτήν αίτή- 
σαι δ τι βούλεται οί γενέσθαι άντί τών αύτφ υπουργημένων * 
πάντα γάρ τεύξεσθαι αίτήσασαν τη δέ κακώς γάρ έδεε παν- 
οικίη γενέσθαι, προς ταύτα είπε Ξέρξη «δώσεις μοι το άν σε 
αιτήσω;» ό δέ παν μάλλον δοκέων κείνην αϊτήσαι ΰπισχνέετο 
καί ώμοσε. ή δέ ώς ώμοσε άδειος αϊτέετ το φάρος. Ξέρξης δέ 
παντοίος εγίνετο ού βουλόμενος δούναι, κατ’ άλλο μέν οόδέν, 
φοβεόμενος δέ Δμηστριν, μή καί πριν κατεικαζούση τα γινό
μενα ουτω έπευρεθή πρήσσων · άλλα πόλις τε έδίδου καί χρυσόν 
άπλετον -καί στρατόν, τού έμελλε ούδείς άρξειν άλλ’ ή εκείνη. 
Περσικόν δέ κάρτα ό στρατός δώρον. άλλ’ ού γάρ έπειθε, διδοϊ

360



lezte le, hanem Xerxest is, mint a kinek testvérét mentette meg ; 
s a király úgy hálálta meg tettét, hogy egész Kilikia kormányzó
jává nevezte ki.76) Menetközben semmi más nevezetes dolog nem 
történt, és a perzsák Sardisba érkeztek.

A király azóta mindig Sardishan volt, mióta a tengeri csatát 108 
elvesztvén, Athénből Ázsiába menekült. Sardishan való tartózko
dása alatt beleszeretett Masistes feleségébe, ki szintén e városban 
lakott. Minthogy azonban ajánlataival nem tudta hajlandóságát 
megnyerni, erőszakot pedig testvére iránt való tekintetből nem 
használt, — s ugyanez tartotta vissza a botlástól a nőt is, ki jól 
tudta, hogy nem kerül erőszakra a dolog ; — azért Xerxes más 
mód hiányában házasságot tervezett saját fia, Dareios,70) meg ennek 
az asszonynak és Masistesnek leánya között, remélvén, hogy e 
házasság által hamarébb meghódítja az asszonyt ; az’el jegyzés meg 
a szokásos szertartások után pedig Susába utazott. Midőn ide 
érkezett és a leányt, mint Dareios menyasszonyát, a palotába ho
zatta, szerelme Masistes felesége iránt megszűnt, s szive vágya 
Dareios menyasszonyához, Masistes leányához vonzotta, a ki vi
szonozta érzelmeit. Ennek a nőnek Artaynte volt a neve. Idő múl-109> 
tával következőképen tudódott ki e viszony. Amestris, Xerxesnek 
felesége, egy nagy, tarka és szemre való palástot szőtt a király 
számára. Xerxes megörült a ruhának, fölvette és Artayntéhez 
ment, ki ekkor szintén nagyon a kedvében járt, úgy hogy a király 
felszólította, kérjen a kedveskedései fejében bármit, a mit akar, 
mert minden kérelmét teljesíteni fogja. Minthogy azonban a nő
nek egész családjával együtt rosszul kellett járni, így szólt Xer- 
xeshez : «Igazán megadod nekem, a mit kérek?» A király, ki min
denre inkább számított, mint kérelme tárgyára, megígérte, sőt 
esküvel fogadta ; a nő pedig, alighogy megesküdött, vakmerőségé
ben a palástot kérte. Xerxes mindenkép csűrte-csavarta a dolgot, s 
nem akarta, odaadni, de semmi más okból, mint hogy félt Amestris- 
től, ki már eddig is gyanakodott, s hogy ilyetén módon kiderülne a 
viszonyuk. Akart neki adni egy várost, töméntelen aranyat, sőt· 
hadsereget is, melynek senki más nem lenne vezére, mint ő maga, 
Artaynte, — pedig a perzsák egy sereg odaajándékozását nagyra be
csülik. De mivel nem tudta rábírni, végre odaajándékozta neki a pa-
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το φάρος, ή δέ περιχαρής έούσα τφ δώρφ έφόρεέ τε καί
110 άγάλλετο. καί η Άμηστρις πυνθάνεταί μιν έ'χουσαν · μαθοΰσα

δέ το ποιεύμενον τή μέν γυναικί ταότγ) ούκ είχε εγκοτον, ή 
δέ έλπίζουσα τήν μητέρα αυτής είναι αίτίην καί ταΰτα εκεί
νην πρήσσειν, τή Μασίστεω γοναικί έβούλευε όλεθρόν. φυλά- 
ξασα ' δέ τον άνδρα τον έωοτής Ξέρςην βασιλήιον δεΐπνον
προτιθέμενον · τοΰτο δέ το δεΐπνον παρασκευάζεται άπας 
του ενιαυτού ήμερη τή έγένετο βασιλεύς " ούνομα δέ τψ
δείπνω τούτφ περσιστί μέν τυκτά, κατά δέ τήν Ελλήνων 
γλώσσαν τέλειον · τότε καί τήν κεφαλήν σμάται μοΰνον βα
σιλεύς καί Πέρσας δωρέεται. ταύτην δέ τήν ήμέρην φυλά- 
ξασα ή Άμηστρις χρηίζει εού Ξέρξεω δοθήναί οί τήν Μα
σίστεω γυναίκα, ο δέ δεινόν τε καί άνάρσιον έποιέετο τοΰτο 
μέν άδελφεοΰ γυναίκα παραδοΰναι, τοΰτ^ δέ άναιτίην έθυ
σαν του πρήγματος τούτου- συνήκε γάρ του είνεκεν έδεετο.

111 τέλος μέντοι εκείνης τε λιπαρεούσης καί υπό του νόμου έςερ-
γόμενος, δτι άτυχήσαι τον χρηίζοντα ου σφι δυνατΓόν έστι βα- 
σιληίου δείπνου προκειμένου, κάρτα δή άέκων κατανεύει, 
καί παραδούς ποιέει ώδε- τήν μέν κελεύει ποιέειν τα βού
λεται, ό δέ μεταπεμψάμενος τον άδελφεόν λέγει τάδε. «Μα- 
σίστα, σύ εις Δαρείου τε παίς καί εμάς άδελφεός, προς δ’ 
ετι τούτοισι καί εις άνήρ αγαθός " γυναικί δή ταύτη τή 
νΰν συνοικέεις μή συνοίκεε, αλλά τοι άντ’ αυτής εγώ δίδωμι
θυγατέρα τήν έμήν. ταύτη συνοίκεε" τήν δε νυν έχεις, ου γάρ
■δοκέει έμοί, μή έ'χε γυναίκα.» ό δέ Μασίστης άποθωυμά- 
σας τά λεγάμενα λέγει τάδε, «ώ δέσποτα, τίνα μοι λόγον 
λέγεις άχρηστον, κελεύων μοι γυναίκα, έκ τής μοι παΐδές 
τε νεηνίαι είσί καί θυγατέρες, των καί συ μίαν τψ παιδί 
τφ σεωυτοδ ήγάγεο γυναίκα, αυτή τέ μοι κατά νόον
τυγχάνει κάρτα έούσα, ταύτην με κελεύεις μετέντα θυγα
τέρα τήν σήν γήμαι. εγώ δέ βασιλεύ μεγάλα μέν ποιεΰ- 
μαι άςιεύμενος θυγατρός τής σής, ποιήσω μέντοι τούτων 
ουδέτερα, σύ δέ μηδαμώς βιώ πρήγματος τοιοΰδε δεόμενος ' 
άλλα τή τε σή θυγατρί άνήρ άλλος φανήσεται εμεύ ούδέν 
•ησσων, εμέ τε έ'α γυναικί τή έμή συνοικέειν.» ό αέν δή τοι- 
ούτοισι αμείβεται, Ξέρζης δέ θυμωθείς λέγει τάδε, «ούτω τοι, 
Μασίστα, πέπρηκται- ούτε γάρ αν τοι δοίην θυγατέρα τήν 
έμήν γήμαι, ούτε εκείνη πλεϋνα χρόνον συνοικήσεις, ώς



lástot. Artaynte nagyon megörült az ajándéknak, gyakran fölvette 
és büszkélkedett vele. így tudta meg Amestris, hogy a palást Ar- 110 
taynte birtokában van. De midó'n rájött a viszonyra, nem Artayntére 
haragudott meg. Azt hitte, hogy anyja az oka, s ő mesterkedett a 
dologban ; miért is Masistes felesége ellen forralt bosszút. Bevárta 
tehát az idó't, a mikor férje, Xerxes, királyi lakomáját tartja. Ezt 
az ünnepet évenként egyszer, a király születése napján ülik ; per
zsa nyelven, «tykta» a neve, mely szónak értelme az, hogy «töké
letes». Ekkor maga a király is bekeni haját és a perzsákat meg
ajándékozza.77) Ezt a napot várta be Amestris, mikor is azt kérte 
Xerxestől, hogy ajándékozza neki Masistes feleségét. De ő ször
nyűnek és istentelennek tartotta, hogy testvére feleségét ajándé
kozza másnak, mikor az különben is ártatlan a dologban ; mert 
sejtette, hogy mi ezélból kérte őt Amestris. Végre, minthogy ez 111 
nem szűnt meg őt kérni, s a bevett szokás is kényszerítette, — a 
mennyiben náluk a királyi lakománál senkinek -keféimét sem sza
bad megtagadni, — nagyon kelletlenül ugyan, de beleegyezett, és 
sógorasszonyát átadván, következőkép cselekedett. Arnesi risnek 
azt mondta ugyan, hogy tegyen ajándékával, a mit akar ; testvérét 
azonban magához idézte s igy szólt hozzá; «Masistes ! Te Dareios 
fia és az én testvérem vagy, azonkívül pedig derék embernek is 
tud a világ. Ne élj, kérlek, tovább azzal a nővel, a ki most felesé
ged ; odaadom helyébe az ón leányomat, legyen ő a te házastársad. 
Mostani feleségedtől pedig válj, el, mert ő nem tetszik nekem. » 
Masistes azonban elbámult a beszéden, és így felelt : «Oh uram, 
minő különös szó az, a mit hozzám beszélsz, hogy hagyjam el azt a 
nőt, ki fiakat és leányokat szült nekem, kinek egyik leányát tenfiad 
számára jegyezted el, s habár nagyon tetszik nekem, mégis a 
te leányodat vegyem feleségül ? Nagyra becsülöm ugyan, óh király, 
hogy leányodra méltatsz, mindazonáltal egyik ajánlatodat sem 
fogadom el. De azért ne erőszakoskodjál kérelmeddel ; találkozik 
majd leányod számára más is, ki semmivel sem hitványabb ná- 
lamnál, s engedd meg, hogy tovább is feleségemmel éljek.» Masis
tes e válaszára Xerxes felbőszülve így szólt: «Úgy hát eldőlt a 
koczkád, Masistes! Sem a leányomat nem adom hozzád felesé
gűi, sem pedig a mostanival nem fogsz tovább élni, hogy meg-
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μ , ά θ η ς  τ ά  δ ι δ ό μ ε ν α  δ έ κ ε σ θ α ι . »  6  δ έ  ώ ς  τ α ΰ τ α  ή κ ο υ σ ε ,  ε ϊ π α ς  
τ ο σ ό ν δ ε  έ χ ώ ρ ε ε  ε ς ω  « δ έ σ π ο τ α ,  ο ύ  δ ή  κ ο ύ  μ ε  ά π ώ λ ε σ α ς . »  ε ν  
δ έ  τ ο ύ τ ω  τ ψ  δ ι ά  μ έ σ ο υ  χ ρ ό ν ψ ,  έ ν  τ φ  Ξ έ ρ ς η ς  τ φ  ά δ ε λ φ ε φ  
δ ι ε λ έ γ ε τ ο ,  ή  ν Α μ η σ τ ρ ι ς  μ ε τ α π ε μ ψ α μ έ ν η  τ ο ύ ς  δ ο ρ υ φ ό ρ ο υ ς  τ ο ΰ  
Ξ έ ρ ς ε ω  δ ι α λ υ μ α ί ν ε τ α ι  τ ή ν  γ υ ν α ί κ α  τ ο ΰ  Μ α σ ί σ τ ε ω -  τ ο υ ς  τ ε  
μ α ζ ο ύ ς  ά π ο τ α μ ο δ σ α  κ υ σ ί  π ρ ο έ β α λ ε  κ α ί  ρ ί ν α  κ α ί  ώ τ α  κ α ί  χ ε ί -  
λ ε α  κ α ί  γ λ ώ σ σ α ν  έ κ τ α μ ο δ σ α  έ ς  ο ί κ ο ν  μ ι ν  α π ο π έ μ π ε ι  δ ι α λ ε λ υ -  
μ α σ μ έ ν η ν .  ό  δ έ  Μ α σ ί σ τ η ς  ο υ δ έ ν  κ ω  ά κ η κ ο ώ ς  τ ο ύ τ ω ν ,  έ λ π ό μ ε -  
ν ο ς  δ έ  τ ί  ο ί  κ α κ ό ν  ε ί ν α ι ,  έ σ π ί π τ ε ι  δ ρ ό μ φ  έ ς  τ ά  ο ι κ ί α ,  ι δ ώ ν  δ έ  
δ ι ε φ θ α ρ μ έ ν η ν  τ ή ν  γ υ ν α ί κ α ,  α ύ τ ί κ α  μ ε τ ά  τ α ΰ τ α  σ υ μ β ο υ λ ε ύ σ α μ ε -  
ν ο ς  τ ο ΐ σ ι  π α ι σ ί  έ π ο ρ ε ύ ε τ ο  έ ς  Β ά κ τ ρ α  σ υ ν  τ ε  τ ο ί σ ι  έ ω υ τ ο ΰ  
υ ί ο ΐ σ ι  κ α ί  δ ή  κ ο υ  τ ι σ ί  κ α ί  ά λ λ ο ι σ ι  ώ ς  ά π ο σ τ ή σ ω ν  ν ο μ ό ν  τ ο ν  
Β ά κ τ ρ ι ο ν  κ α ί  π ο ι ή σ ω ν  τ ά  μ έ γ ι σ τ α  κ α κ ώ ν  β α σ ι λ έ α -  τ ά  π ε ρ  α ν  
κ α ί  έ γ έ ν ε τ ο ,  ώ ς  έ μ ο ί  δ ο κ έ ε ι ν ,  ε ι  π ε ρ  ε φ θ η  ά ν α β ά ς  έ ς  τ ο ύ ς  
Β α κ τ ρ ί ο υ ς  κ α ί  τ ο ύ ς  Σ ά κ α ς -  κ α ί  γ ά ρ  ε σ τ ε ρ γ ό ν  μ ι ν  κ α ί  ή ν  ύ π α ρ 
χ ο ς  τ ώ ν  Β α κ τ ρ ί ω ν .  α λ λ ά  γ ά ρ  Ξ έ ρ ς η ς  π υ θ ό μ ε ν ο ς  τ α ΰ τ α  ε κ ε ί 
ν ο ν  π ρ ή σ σ ο ν τ α ,  π έ μ ψ α ς  έ π ’  α υ τ ό ν  σ τ ρ α τ ι ή ν  έ ν  τ ή  ό δ φ  κ α τ έ -  
κ τ ε ι ν ε  α υ τ ό ν  τ ε  έ κ ε ΐ ν ο ν  κ α ί  τ ο ύ ς  π α ί δ α ς  α ύ τ ο ΰ  κ α ί  τ ή ν  σ τ ρ α 
τ ι ή ν  τ ή ν  έ κ ε ί ν ο υ .  κ α τ ά  μ έ ν  τ ο ν  έ ρ ω τ α  τ ο ν  Ξ έ ρ ς ε ω  κ α ί  τ ο ν  
Μ ε σ ί σ τ ε ω  θ ά ν α τ ο ν  τ ο σ α ΰ τ α  έ γ έ ν ε τ ο .

Ο ί  δ έ  έ κ  Μ υ κ ά λ η ς  ό ρ μ η θ έ ν τ ε ς  " Έ λ λ η ν ε ς  έ π ’ Ε λ λ η σ π ό ν 
τ ο υ  π ρ ώ τ ο ν  μ έ ν  π ε ρ ί  Λ ε κ τ ό ν  δ ρ μ ε ο ν ,  ό π ύ  α ν έ μ ω ν  ά π ο λ α μ -  
φ θ έ ν τ ε ς ,  έ ν θ ε ΰ τ ε ν  δ έ  ά π ι κ ο ν τ ο  έ ς  Ά β υ δ ο ν  κ α ί  τ ά ς  γ έ φ υ ρ α ς  ■ 
ε υ ρ ο ν  δ ι α λ ε λ υ μ έ ν α ς ,  τ ά ς  έ δ ό κ ε ο ν  ε υ ρ ή σ ε ρ /  ε τ ι  έ ν τ ε τ α μ έ ν α ς ,  
κ α ί  τ ο υ τ έ ω ν  ο υ κ  ή κ ι σ τ α  ε ί ν ε κ ε ν  έ ς  τ ο ν  Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο ν  ά π ι κ ο ν τ ο .  
τ ο ί σ ι  μ έ ν  ν υ ν  ά μ φ ί  Λ ε υ τ υ χ ί δ η ν  Π ε λ ο π ο ν ν η σ ί ο ι σ ι  έ’ δ ο ξ ε  ά π ο -  
π λ έ ε ι ν  έ ς  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α ,  Α θ η ν α ί ο ι σ ι  δ έ  κ α ί  Ξ α ν θ ί π π φ  τ φ  σ τ ρ α -  
τ η γ ώ  α ύ τ ο ΰ  ύ π ο μ ε ί ν α ν τ α ς  π ε ι ρ ά σ θ α ί  τ ή ς  Χ ε ρ σ ο ν ή σ ο υ ,  ο ί  μ έ ν  
δ ή  ά π έ π λ ε ο ν ,  Α θ η ν α ί ο ι  δ έ  έ κ  τ ή ς  Ά β ό δ ο υ  δ ι α β ά ν τ ε ς  έ ς  τ ή ν  
Χ ε ρ σ ό ν η σ ο ν  Σ η σ τ ύ ν  έ π ο λ ι ό ρ κ ε ο ν .  έ ς  δ έ  τ ή ν  Σ η σ τ ύ ν  τ α ό τ η ν ,  ώ ς  
ε ό ν τ ο ς  ι σ χ υ ρ ό τ α τ ο υ  τ ε ί χ ε ο ς  τ ώ ν  τ α ό τ η ,  σ υ ν ή λ θ ο ν ,  ώ ς  ή κ ό υ σ α ν  
π α ρ ε ϊ ν α ι  τ ο ύ ς  ' Έ λ λ η ν α ς  έ ς  τ ο ν  Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο ν ,  ε κ  τ ε  τ ώ ν  ά λ λ έ ω ν  
τ ώ ν  π ε ρ ι ο ι κ ί δ ω ν ,  κ α ί  δ ή  κ α ί  έ κ  Κ α ρ δ ί η ς  π ό λ ι ο ς  Ο ι ό β α ζ ο ς  
ά ν ή ρ  Ι Ι έ ρ σ η ς ,  δ ς  τ ά  έ κ  τ ώ ν  γ ε φ υ ρ έ ω ν  ό π λ α  έ ν θ α ΰ τ α  ή ν  κ ε κ ο -  
μ ι κ ώ ς .  ε ί χ ο ν  δ έ  τ α ό τ η ν  ε π ι χ ώ ρ ι ο ι  Α ί ο λ έ ε ς ,  σ υ ν ή σ α ν  δ έ  
Ι Ι έ ρ σ α ι  τ ε  κ α ί  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  σ υ μ μ ά χ ω ν  σ υ χ ν ό ς  ό μ ι λ ο ς ,  έ τ υ ρ ά ν -  

ν ε υ ε  δ έ  τ ο ύ τ ο υ  τ ο ΰ  ν ο μ ο ΰ  Ξ έ ρ £ ε ω  ύ π α ρ χ ο ς  Α ρ τ α ΰ κ τ η ς  ά ν ή ρ  
μ έ ν  Ι Ι έ ρ σ η ς ,  δ ε ι ν ό ς  δ έ  κ α ί  ά τ ά σ θ α λ ο ς ,  δ ς  κ α ί  β α σ ι λ έ α  έ λ α ύ ν ο ν τ α  
ε π ’ Α θ ή ν α ς  έ ς η π ά τ η σ ε ,  τ ά  Ι Ι ρ ω τ ε σ ι λ ε ω  τ ο ΰ  Ί φ ί κ λ ο υ  χ ρ ή μ α τ α  έ ς
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tanúlj ajándékot elfogadni.» 0  pedig e szavakra csak annyit vála
szolt: »Még nem tettél tönkre, uram!» — s eltávozott. Időköz-112 
ben, míg Xerxes a testvérével beszélgetett, Amestris magához hívta 
a király testőreit, és Masistes feleségét megcsonkíttatta velük. 
Levágatta emlőit, orrát, füleit, ajkait, s odadobta a kutyáknak ; ki
metszette a nyelvét, s így megcsonkítva küldötte haza. Masistes, 
a ki még semmit sem tudott, de sejtette, hogy valami baj éri, 113 
gyorsan lakására rohant. A mint pedig feleségét nyomorúságos 
állapotában meglátta, rögtön megbeszélte a dolgot fiaival, s velők 
meg másokkal együtt el akart utazni Baktriába, hogy ezt a tarto
mányt föllázítsa és minél nagyobb kárt okozzon a királynak. S azt 
hiszem, ez meg is történt volna, ha ő hamarébb érkezik a bak· 
triaiakhoz és sakákhoz ; mert mint Baktria kormányzója nagyon 
népszerű volt. De Xerxes tudomást szerzett terveiről és sereget 
küldött utána, mely őt fiaival és katonáival együtt útközben fel- 
konczolta. Ez volt Xerxes szerelmének és Masistes halálának a 
története.

A Mykalétól Hellespontos.Jelé vonuló görögök a kedvezőtlen 114 
szolektőIXűsüzafartva, előszörJLekton mellett horgonyoztak ; ,s) in
nen azután Abydoslioz eveztek. A hidak azonban, melyekről azt hit
ték, hogy még sértetlen állapotban lesznek, már le voltak bontva) 
pedig főleg azért jöttek a Hellespontosba. Erre Leutychides 
és a peloponnesosiak elhatározták, hogy visszahajóznak Görög
országba ; viszont az athénieknek Xanthippos vezérlete alatt az 
volt a tervük, hogy itt maradnak és megtámadják a Chersone- 
sost. Amazok tehát elutaztak, az athéniek pedig Abydosból átkeltek 
a Chersonesosra és ostrom alá vették Sestost.J) Minthogy ezen a 115 
vidéken Sestos volt a legerősebb falakkal védett város, arra a 
hírre, hogy a görögök a Hellespontosban vannak, a szomszéd váro
sokból igen sokan oda sereglettek, így Kardia városából a perzsa 
Oiobazos, ki a hidakról ide szállította a köteleket. A várost bennszü
lött aeolok védelmezték, de voltak közöttük perzsák is, meg a többi 
szövetséges népek közül is nagy tömeg. E járásban Xerxesnek kor- 116 
mányzója, Artayktes uralkodott, kegyetlen és istentelen perzsa 
ember, ki még a királyt is megcsalta, midőn Athén ellen vonult, a 
mennyiben a Protesilaosnak, Iphikles fiának felajánlott kincseket
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3(i6 ΉΡΟΛΟΤΟν I.

Έλαιούντος υπελόμενος. έν γάρ Ελαιούντι της Χερσονήσου έστί 
ΓΙρωτεσίλεω τάφος τε καί τέμενος περί αυτόν, ένθα ήν χρήματα 
πολλά καί φιάλαι χρύσεαι καί άργύρεαι καί χαλκός καί έσθής 
καί αλλα άναθήματα, τα Άρταΰκτης έσύλησε βασιλέος δόντος. 
λέγων δέ τοιάδε Ξέρξην διεβάλετο. «δέσποτα, έ'στι οίκος άνδρός 
"Ελληνος ένθαύτα, δς επί γήν σήν στρατευσάμενος δίκης κυρήσας 
άπέθανε’ τούτου μοι δός τον οίκον, "να καί τις μάθη επί γήν τήν 
σήν μή στρατεύεσθαι.» ταΰτα λέγων ευπετέως εμελλε άναπείσειν 
Ξέρξην δούναι άνδρός οίκον, ούδέν δποτοπηθέντα των εκείνος έφρό- 
νεε. επί γήν δέ την βασιλέος στρατεύεσθαι Πρωτεσίλεων ελεγε 
νοέων τοιάδε' τήν Άσίην πάσαν νομίζουσι έωυ:ών είναι ΓΙέρσαι 
καί τού αίεί βασιλεύοντος, έπεί δέ έδόθη τα χρήματα, έ£ Έλαι- 
ούντος ές Σηστόν έςεφόρησε καί το τέμενος εσπειρε καί ένέμετο, 
αυτός τε όκως άπίκοιτε ές Έλαιούντα έν τφ άδύτφ γυναιςί έμί- 
σγετο. τότε δέ έπολιορκέετο υπό Αθηναίων ούτε παρεσκευασμένος 
ές πολιορκίην ούτε προσδεκόμενος τούς "Ελληνας, άφύκτως δέ

117κως αύτφ έπέπεσον. έπεί δέ πολιορκεομένοισί σφι φθινόπωρον 
έπεγίνετο, καί ησχαλλον οί Αθηναίοι από τε τής εωυτών άποδη- 
μέοντες καί ου δυνάμενοι έςελείν το τείχος, έδέοντό τε των στρα
τηγών όκως άπάγοιέν σφεας όπίσω, οί δέ ούκ εφασαν πριν ή 
έξέλωσι ή το Αθηναίων κοινόν σφεας μεταπέμψηται · ούτω δή

118 έστεργον τα παρεόντα. οί δέ έν τφ τείχεϊ ές παν ήδη κακού 
άπιγμένοι ησαν, ουτω ώστε τούς τόνους εψοντες των κλινέων 
εσιτέοντο. έπείτε δέ ουδέ ταύτα ετι είχον, ουτω δή υπό νύκτα 
οϊχονται άποδράντες οΐ τε ΓΙέρσαι καί ό Αρταΰκτης καί 
ό Οίόβαζος, δπισθε τού τείχεος καταβάντες, τή ην έρημότατον 
τών πολεμίων, ώς δέ ήμερη έγένετο, οί Χερσονησίται άπύ των 
πύργων έσήμηναν τοίσι Αθηναίοισι το γεγονός καί τάς πύ- 
λας άνοιαν, τών δέ οί μέν πλεύνες έδίωκον, οί δέ την πόλιν

119 είχον. Οίόβαζον μέν νυν έκφεύγοντα ές την Θρηίκην Θρήι- 
κες Άψίνθιοι λαβόντες έ'θυσαν ΓΙλειστώρφ έπιχωρίφ θεφ 
τρόπφ τφ σφετέρφ, τούς δέ μετ’ έκείνου αλλφ τρόπφ έφόνευ- 
σαν. οί δέ άμφί τον Αρταυκτην ύστεροι όρμηθέντες φεύγειν,



Elaiusból titkon elvitette. Mert Chersonesosnak ezen városában van 
Protesilaosnak sírja és e mellett szentélye, melyben sok kincs, arany 
és ezüst csészék, érczmüvek, ruhák és egyéb fogadalmi ajándékok 
valának fölhalmozva.80) Ezeket Artayktes a király engedelméből el
rabolta ; Xerxest ugyanis a következő beszéddel szedte rá : «Uram Γ 
Van itt egy görög embernek háza, a ki megtámadta országodat, 
de meglakolt érte és elveszett. Ajándékozd nekem a házát, hogy 
ezentúl mindenki óvakodjék a te országod ellen hadba vonulni!» 
Artayktes e szavai könnyen rávették Xerxest, hogy neki ajándé
kozza a házat, mert nem is sejtette szándékát ; s a kormányzó sza
vainak, hogy Protesilaos a királynak országát támadta meg, van 
is bizonyos tekintetben értelme. A perzsák ugyanis azt hiszik, 
hogy Ázsia az ő birtokuk, meg a királyé, a ki ép rajtuk uralkodik. 
Midőn tehát Xerxes engedett kérésének, ő a kincseket Elaiusból 
Sestosba vitette, a szentély területét szántófölddé és legelővé alakí
totta át, s valahányszor ő maga Elaiusba ment, a templomban 
asszonyokkal hált. De most az athéniek ostrom alá vették, a 
nélkül, hogy ő az ostromra előkészült, vagy a görögöket várta 
volna; egészen váratlanul törtek reá. De mivel az ostrom késő 117 
őszig elhúzódott, és az athéniek békétlenkedtek, hogy sokáig 
távol vannak övéiktől és nem bírják bevenni a falakat : kérték a 
vezéreket, hogy vezessék őket haza. De azok kijelentették, hogy 
míg a várost el nem foglalják vagy az athéniek néphatározata 
vissza nem hívja őket, addig nem távoznak. így hát ők is belenyu
godtak. De a falak közt levő nép szorongatottabb helyzetbejutott, 118 
úgy hogy már az ágyak szíjait főzték meg, úgy táplálkoztak. Mi
kor már ez is elfogyott, a perzsák Artayktes és Oiobazos vezér
lete alatt az éj folyamán megszöktek, s a hátsó bástyán másztak 
le, hol az ellenségnek alig volt őrsége. Midőn megvirradt, a cherso- 
nesosiak a tornyokról jelekkel adták tudtukra az athénieknek, hogy 
mi történt, és felnyitották a kapukat. Erre a görögök nagyobb 
része a szökevényeket fogta üldözőbe, a többiek pedig elfoglalták a 
várost. Oiobazos Thrakiába menekült, de itt a thrák apsinthiusok 119· 
elfogták és egy belföldi istenüknek, Pleistorosnak áldozták föl 
különleges szertartásaik szerint ;81) társait szintén megölték, de már 
más módon. Artayktest és katonáit, kik később eredtek futásnak,
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368 ΉΡΟΑΟΤΟΓ I.

κ α ί  ώ ς  κ α τ ε λ α μ β ά ν ο ν τ ο  ο λ ί γ ο ν  έ ό ν τ ε ς  υ π έ ρ  Α ί γ ό ς  π ο τ α μ - ώ ν ,  
ά λ ε ξ ό μ ε ν ο ι  χ ρ ό ν ο ν  ε π ί  σ υ χ ν ό ν  ο ί  μ ε ν  ά π έ θ α ν ο ν  ο ί  δ έ  ζ ώ ν τ ε ς  
έ λ ά μ φ θ η σ α ν .  κ α ί  σ υ ν δ ή σ α ν τ έ ς  σ φ ε α ς  ο ί  " Ε λ λ η ν ε ς  ή γ ο ν  έ ς  
Σ η σ τ ό ν ,  μ ε τ ’  α υ τ ώ ν  δ έ  κ α ί  Α ρ τ α υ κ τ η ν  δ ε δ ε μ έ ν ο ν  α υ τ ό ν  τ ε

1 2 0  κ α ί  τ ο ν  π α ί δ α  α υ τ ο ύ ,  κ α ί  τ ε ψ  τ ω ν  φ υ λ α σ σ ό ν τ ω ν  λ έ γ ε τ α ι  
υ π ό  Χ ε ρ σ ο ν η σ ι τ έ ω ν  τ α ρ ί χ ο υ ς  ό π τ ώ ν τ ι  τ έ ρ α ς  γ ε ν έ σ θ α ι  τ ο ι -  
ό ν δ ε "  ο ί  τ ά ρ ι χ ο ι  ε π ί  τ φ  π υ ρ ί  κ ε ί μ ε ν ο ι  έ π ά λ λ ο ν τ ό  τ ε  κ α ί  ή σ π α ι -  
ρ ο ν  ό κ ω ς  π ε ρ  ι χ θ ύ ε ς  ν ε ο ά λ ω τ & ι .  κ α ί  ο ί  μ έ ν  π ε ρ ι χ υ θ έ ν τ ε ς  έ θ ώ υ -  
μ α ζ ο ν ,  ό  δ έ  Α ρ τ α υ κ τ η ς  ώ ς  ε ί δ ε  τ ο  τ έ ρ α ς ,  κ α λ έ σ α ς  τ ο ν  ό π τ ώ ν τ α  
τ ο ύ ς  τ α ρ ί χ ο υ ς  έ φ η  « ξ ε ί ν ε  Α θ η ν α ί ε ,  μ η δ έ ν  φ ο β έ ο  τ ο  τ έ ρ α ς  τ ο ύ τ ο "  
ο ύ  γ ά ρ  σ ο ί  π έ φ η ν ε ,  ά λ λ ’ έ μ ο ί  σ η μ α ί ν ε ι  δ  έ ν  Έ λ α ι ο ύ ν τ ι  Π ρ ω -  
τ ε σ ί λ ε ω ς  ό τ ι  κ α ί  τ ε θ ν ε ώ ς  κ α ί  τ ά ρ ι χ ο ς  έ ώ ν  δ ό ν α μ , ι ν  π ρ ο ς  θ ε ώ ν  
έ χ ε ι  τ ο ν  ά δ ι κ έ ο ν τ α  τ ί ν ε σ θ α ι .  ν ύ ν  ώ ν  ά π ο ι ν ά  μ ο ι  τ ά δ ε  έ θ έ λ ω  έ π ι -  
θ ε ΐ ν α ι ,  ά ν τ ί  μ έ ν  χ ρ η μ ά . τ ω ν  τ ώ ν  έ λ α β ο ν  έ κ  τ ο ύ  ί ρ ο ύ  ε κ α τ ό ν  τ ά λ α ν τ α  
κ α τ α θ ε ΐ ν α ι  τ ψ  θ ε φ ,  ά ν τ ί  δ ’  έ μ ε ω υ τ ο ύ  κ α ί  τ ο ύ  π α ι δ ό ς  α π ο δ ώ σ ω  
τ ά λ α ν τ α  δ ι η κ ό σ ι α  Ά θ η ν α ί ο ι σ ι  π ε ρ ι γ ε ν ό μ ε ν ο ς .  »  τ α ύ τ α  υ π ι σ χ ό μ ε ν ο ς  
τ ο ν  σ τ ρ α τ η γ ό ν  Ξ ά ν θ ι π π ο ν  ο ύ κ  έ π ε ι θ ε "  ο ί  γ ά ρ  Έ λ α ι ο ό σ ι ο ι  τ ώ  Γ Ι ρ ω -  
τ ε σ ί λ ε φ  τ ι μ ω ρ έ ο ν τ ε ς  ε δ έ ο ν τ ό  μ ι ν  κ α τ α χ ρ η σ θ η ν α ι ,  κ α ί  α υ τ ο ύ  τ ο ύ  
σ τ ρ α τ η γ ο ύ  τ α ύ τ η  ν ό ο ς  έ φ ε ρ ε ,  ά π α γ α γ ό ν τ ε ς  δ έ  α υ τ ό ν  έ ς  τ η ν  α κ τ ή ν  
έ ς  τ η ν  Ξ έ ρ ξ η ς  έ ζ ε υ ς ε  τ ο ν  π ό ρ ο ν ,  ο ί  δ έ  λ έ γ ο υ σ ι  έ π ί  τ ο ν  κ ο λ ω ν ό ν  τ ο ν  
υ π έ ρ  Μ α δ ό τ ο υ  π ό λ ι ο ς ,  π ρ ο ς  σ α ν ί δ α ς  π ρ ο σ π α σ σ α λ ε ύ σ α ν τ ε ς  ά ν ε κ ρ έ -  
μ α σ α ν "  τ ο ν  δ έ  π α ί δ α  έ ν  ό φ θ α λ μ ο ΐ σ ι  τ ο ύ  Ά ρ τ α υ κ τ ε ω  κ α τ έ λ ε υ σ α ν .

1 2 1  τ α ύ τ α  δ έ  π ο ι ή σ α ν τ ε ς  ά π έ π λ ε ο ν  έ ς  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α ,  τ ά  τ ε  ά λ λ α  χ ρ ή 
μ α τ α  ά γ ο ν τ ε ς  κ α ί  δ ή  κ α ί  τ α  ό π λ α  τ ώ ν  γ ε φ υ ρ έ ω ν  ώ ς  ά ν α θ ή σ ο ν τ ε ς  
έ ς  τ ά  ί ρ ά .  κ α ί  κ α τ ά  τ ό  έ τ ο ς  τ ο ύ τ ο  ο υ δ έ ν  έ π ί  π λ έ ο ν  τ ο ύ τ ω ν  έ γ έ ν ε τ ο .

1 2 2  Τ ο ύ τ ο υ  δ έ .  τ ο ύ  Ά ρ τ α ΰ κ τ ε ω  τ ο ύ  ά ν α κ ρ ε μ α σ θ έ ν τ ο ς  π ρ ο π ά τ ω ρ  
Α ρ τ ε μ β ά ρ η ς  έ σ τ ί  ό  Π έ ρ σ η σ ι  έ ς η γ η σ ά μ ε ν ο ς  λ ό γ ο ν  τ ο ν  ε κ ε ί ν ο ι  ό π ο -  
λ α β ό ν τ ε ς  Κ ό ρ φ  π ρ ο σ ή ν ε ι κ α ν  λ έ γ ο ν τ α  τ ά δ ε ,  « έ π ε ί  Ζ ε υ ς  Π έ ρ σ η σ ι  
ή γ ε μ ο ν ί η ν  δ ι δ ο ί ,  ά ν δ ρ ώ ν  δ έ  σ ο ί  Κ ύ ρ ε ,  κ α τ ε λ ώ ν  Ά σ τ υ ά γ η ν ,  φ έ ρ ε ,  
γ ή ν  γ ά ρ  έ κ τ η  μ ε  θ α  ό λ ί γ η ν  κ α ί  τ α ύ τ η ν  τ ρ η χ έ α ν ,  μ ε τ α ν α σ τ ά ν τ ε ς  έ κ  
τ α ύ τ η ς  ά λ λ η ν  έ χ ω μ ε ν  ά μ ε ί ν ω .  ε ι σ ί  δ έ  π ο λ λ α ί  μ έ ν  ά σ τ υ γ ε ί τ ο ν ε ς  
π ο λ λ α ί  δ έ  κ α ί  ε κ α σ τ έ ρ ω ,  τ ώ ν  μ ί α ν  σ χ ό ν τ ε ς  π λ έ ο σ ι  έ σ ό μ ε θ α  
θ ω υ μ α σ τ ό τ ε ρ ο ι .  ο ί κ ο ς  δ έ  ά ν δ ρ α ς  ά ρ χ ο ν τ α ς  τ ο ι α ύ τ α  π ο ι έ ε ι ν "  κ ό τ ε
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a görögök nem messze Aigospotamoi fölött 8‘") utolérték, s huza
mos ellenállás után vagy megölték vagy pedig elevenen elfogták, s 
lánczokba verve visszavitték Sestosba. A foglyok között ott volt 
Artayktes is fiával együtt. A chersonesosiak hagyománya szerint 1 20 
ekkor a következő csoda történt. A foglyokat őrző katonák egyike 
szárított halakat sütött, s ezek a tűzön úgy ugrándoztak és csap
kodtak, mintha imént fogták volna ki őket a vízből. Az őrök oda
rohantak és elbámultak ; de midőn Artayktes is meglátta a csodát, 
magához hívta a halakat sütő embert és így szólt hozzá: «Athéni 
idegen, ne ijedj meg e csodán, mert nem számodra mutatkozott, 
hanem nekem adja tudtul általa az elaiusi Protesilaos, hogy bár 
meghalt és be van balzsamozva,83) mégis van hatalma az istenektől, 
hogy bosszút álljon a rajta elkövetett gyalázatért. Váltságdíjat aka
rok hát most fizetni ; még pedig azért, hogy a szentélyből a kincse
ket elvittem, száz talentumot ajánlok föl az istennek ; ha pedig 
meghagyják életemet és fiamat, kétszáz talentumot fogok fizetni 
az athénieknek.» Ez az ígéret azonban nem vesztegette meg 
Xanthippost ; mert az elaiusiak bosszút akartak állani Protesilaos- 
ért, és kikérték Artayktest, hogy megölhessék ; s magának Xan- 
thipposnak is erre hajlott a nézete. Elhurczolták tehát a parthoz, 
hol Xerxes hidat vert vaia a tengerszoroson, vagy némelyek szerint 
a Madytos városa fölött kiemelkedő dombra, s egy póznára szegezve 
fölakasztották.84) A fiút pedig Artayktes szeme láttára megkövez
ték. E tettük után visszahajóztak Görögországba s magukkal vitték 121 
egyéb kincseken kívül még a hidak fölszereléseit is, hogy a templo
mokban az isteneknek fölajánlják. Ebben az évben egyéb semmi 
sem történt.85)

Ennek a fölakasztott Artayktesnek a nagyapja volt az az A r-122 
tembares, ki oly tanácsot adott a perzsáknak, melyet ők szívesen 
elfogadtak s a következő szavakkal terjesztettek Kyros elé : «Mint
hogy Zeus Astyagest megbuktatta és a főhatalmat a perzsákra, az 
emberek közül pedig te reád ruházta, óh Kyros, rajta ! hagyjuk el 
ezt a földet, a melyen lakunk, úgy is kicsiny és zord, s költözzünk 
át egy jobb vidékre. Sok ilyen van a szomszédban, sok van távo
labb is ; s ha egy ilyet megszerzünk, még jobban megcsodál
nak az emberek. Illő is, hogy uralkodó nép ilyet tegyen : mert

24Herodotos III. köt.
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γ ά ρ  δ ή  κ α ί  π α ρ έ ς ε ι  κ ά λ λ ι α ν  ή  ο τ ε  γ ε  α ν θ ρ ώ π ω ν  τ ε  π ο λ λ ώ ν  
α ρ χ ο μ ε ν  π ά σ η ς  τ ε  τ η ς  Ά σ ί η ς ; »  Κ ύ ρ ο ς  δ έ  τ α ύ τ α  ά κ ο ό σ α ς  κ α ί  
ο υ  θ ω υ μ ά σ α ς  τ ο ν  λ ό γ ο ν  έ κ έ λ ε υ ε  π ο ι έ ε ι ν  τ α ύ τ α ,  ο δ τ ω  δ έ  α ύ τ ο ΐ σ ι  
π α ρ α έ ν ε ε  κ ε λ ε ό ω ν  π α ρ α σ κ ε ο ά ζ ε σ θ α ι  ώ ς  ο ο κ έ τ ι  ά ρ χ ο ν τ α ς  ά λ λ ’  
ά ρ ξ ο μ έ ν ο υ ς  * φ ι λ έ ε ι ν  γ ά ρ  ε κ  τ ώ ν  μ α λ α κ ώ ν  χ ώ ρ ω ν  μ α λ α κ ο ύ ς  
γ ί ν ε σ θ α ι *  ο υ  γ ά ρ  τ ι  τ η ς  α ύ τ η ς  γ η ς  ε ί ν α ι  κ α ρ π ό ν  τ ε  θ ω υ μ α σ τ ο ν  
φ ύ ε ι ν  κ α ί  ά ν δ ρ α ς  α γ α θ ο ύ ς  τ α  π ο λ έ μ ι α ,  ώ σ τ ε  σ υ γ γ ν ό ν τ ε ς  Π έ ρ -  
σ α ι  ο ί χ ο ν τ ο  ά π ο σ τ ά ν τ ε ς ,  έ σ σ ω θ έ ν τ ε ς  τ η  γ ν ώ μ η  π ρ ο ς  Κ ό ρ ο υ ,  
α ρ χ ε ι ν  τ ε  ε ί λ ο ν τ ο  λ ο π ρ ή ν  ο ί κ έ ο ν τ ε ς  μ ά λ λ ο ν  η  π ε δ ι ά δ α  σ π ε ί ρ ο ν -  
τ ε ς  ά λ λ ο ι σ ι  δ ο ο λ ε ύ ε ι ν .
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mikor kínálkozik majd erre szebb alkalom, mint most, midőn sok 
népnek és egész Ázsiának mi vagyunk az urai ? » Kyros meghall
gatta beszédüket, s bár nem helyeselte a tervet, mégis megen
gedte, hogy végrehajtsák ; azonban figyelmeztette őket, legyenek 
elkészülve, hogy nem ők lesznek ezután az urak, hanem mások 
lesznek az uraik ; mert gazdag vidéken el szoktak pulmini az embe
rek, s nincs olyan ország, melynek bámulatos termékenysége mellett 
háborúban bátrak lennének a lakosai. A perzsák így meggyőzve, 
eltávoztak ; belátták, hogy Kyros bölcsebb, mint ők, s inkább akar
tak urak lenni terméketlen földön, semmint gazdag síkságon má
soknak szolgái.



JEGYZETEK A HETEDIK KÖNYVHÖZ.

1. Az egyes népek, járások és városok állandóan megállapított 
járulékot szolgáltattak a király hadseregéhez (1. III. 89. s k.) ; ezúttal 
e járulékok arányát fokozták. Járóművek itt a háromsoros liarczi 
hajóktól megkiilönböztetőleg a ló- és gabonaszállító hajók.

2. Minthogy a marathoni csata a 490. év szeptemberében tör
tént, három évi készülődés után a negyedik év szükségkép a 486. 
évre esik.

3. A viszály éle valószínűleg Dareios ellen volt intézve, hogy 
kényszerítse utódának kijelölésére, a mint azt Kyros is tette, midőn 
a massageták ellen vonult (1. I. 208). Plutarchos (mór. 488) és Justi
nus (II. 10) szerint a viszály Dareios halála után tört ki, s a király 
testvére, Artabanos vagy Artaphrenes, döntötte el Xerxes javára a 
pert. Xerxesnek bizonyára több jussa volt a trónra, mert ő Kyrosnak 
véréből származott, míg Artobazanes nem.

4. Demaratos száműzetésére vonatkozólag 1. VI. 63—70.
5. Herod. úgy látszik, nem hiszi, hogy Demaratos tanácsot adót* 

volna Xerxesnek, a ki azt felhasználta volna. De azon, hogy »Atossá- 
nak oly nagy hatalma volt, nem igen lehet csodálkozni. Dareiosnak 
ugyan több felesége volt, így a Gobryas leányán kívül Phaidyme, 
Parmys, Artystone, Pliratagune stb., de valamint más királyi háre
mekben, úgy Dareios udvarában is egy asszony, itt Atossa volt már 
származásánál fogva is a leghatalmasabb. Xerxes udvarában Amestris 
(IX. 109), Dareios Nothos idejében Parysatis volt a mindenható. 
V. ö. még Esther könyvét (II. 4).

6. Dareio.s 521—485-ig uralkodott; sírja Persepolis mellett még 
ma is látható.

7. Az Aleuadák tulajdonkép nem egész Thessaliának, hanem 
csak Larissának voltak királyai, de az egész ország birtokára vágy
tak s ennek a reményében hívták be szolgálnikészen a perzsákat
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Görögország ellen. A családnak fejét abban az időben Thoraxnak 
liivták, ki két testvérével, Eurypylossal és Thrasydeiossal egyetértő
i g  (IX. 1, 58) volt Thessaliában a perzsa párt feje. Hazafiatlan 
iízelmeikért a spártaiak a plataiai csata után megbüntették őket. L. 
erre vonatkozólag VI. 72. és a hatodik könyv 64. jegyzetét.

8. A két költő közül a bermiouéi Lasos kiváló lyrai költő és 
zenész, Pindarosnak mestere volt ; Onomakritos pedig azáltal lett 
híressé, hogy a mythikus Orplieusnak és Musaiosnak műveit gyűj
tötte össze ; ezért bízta őt meg Peisistratos azzal a feladattal, hogy 
Homeros költeményeit is gyűjtse össze. Gyűjtő módszerének érdemét 
azonban sok önkényesség és hamisítás kisebbítette, annyira, hogy 
Aristoteles óta az orphikus és az állítólag Musaiostól származó köl
teményeket Onomakritos tákolmányainak tekintették. — Hipparchos 
Peisistratosnak három fia közül leginkább érdeklődött a tudományok 
és művészetek iránt ; környezetében éltek a többi között Anakreon 
és Simonides is.

9. Her. III. 12. és 15. (v. ö. a harmadik könyv 11. és 12. jegyz.) 
szól bővebben Inaros lázadásáról. L. még. Thuk. I. 104.

10. A következő beszédeknek alig van több históriai hitelük, 
mint a hét összeesküvő főnemes vitájának (III. 80. s k.). Bennök 
görög és perzsa szempontok vegyest fordulnak elő a háborút elő
idéző okok mérlegelésére nézve.

11. A czélzás nem egész világos; gondolhatni az Ilion előtt 
lefolyt küzdelmekre, a lakedaimoniak és tegeaiak háborújára (I. 66), 
a lelanthosi mezőségért vivott csatára (V. 99), valamint az eleusisi 
és thriai síkságon vívott küzdelmekre, melyekben Athén és a Pelo- 
ponnesos állottak egymással szemközt.

12. L. IV. 83. és a negyedik könyv 86. jegyzetét.
13. A perzsa királyok törzsfája Xerxesig a behistuni felirat sze

rint a következő :
A chaim enes

I
Teispes

K am byses A ria ram n es
I

K y fos A rsam es
K am byses

I H y s tap es  ,
__________K yros (a nagy)

K am byses Sm erdis A tossa D areios
X erxes



Xerxes tehát e helyütt az apai és azután az ani/ai ősöket sorolja 
föl, Telepest pedig, az apai és anyai ág közös ősét, kétszer sorolja 
föl; Kyros és Kambyses nevét azonban kétszer kellett volna emlí
tenie, s valószínűleg csak kimaradt a szövegből.

14. Her. már az I. könyv elején (4. fej.) jelzi a perzsák nézetét, 
hogy Ázsia összes népeivel együtt az ő fenhatóságuk alá tartozik. 
A mi Phrygiát és ennek urait, az assyriaiakat illeti, azt hitték, hogy 
ők az assyriaiaknak utódai, a mennyiben a perzsák Perseusnak és 
Andromedának, Keplieus leányának az ivadékai (61. fej.), Kepheus 
pedig fia volt Belosnak és testvére Ninosnak, ki az assyriai birodal
mat Ázsia nyugati partjáig, tehát Phrygiára és Lydiára is kiteijesz- 
tette. így Pelops, mint assyriai alattvaló, Xerxesnek felfogása szerint 
az ő rabszolgája is egyszersmind.

15. A perzsa király ruházata olyan volt, a minőt senki másnak 
nem volt szabad viselni : fején egyenesen álló tiara, melyet kék és 
fehér szalag vett körül ; testén bíborruha, melyre bíborpalást volt 
vetve. Ez utóbbin Ahuramazda madarai, sólymok és ölyvek, voltak 
kihimezve. A ruhát aranyöv tartotta össze, melyen a drágakövekkel 
díszített kard lógott. A király lábszárait szintén bíborszövet födte, 
sarui pedig sáfrányszinűre voltak festve.

16. A görögök, főleg pedig az athéniek, a^ álmot úgy magyaráz
hatták, hogy az olajfa Attikának és az athéni várhegynek a symbo- 
luma (1. V. 83. VIII. 55), míg az olajkoszorú eltűnése Xerxes vere
ségeire czéloz Athén elfoglalása után.

17. Egyiptom megfékezése 485-ben történt; a négy évi előkészü
let tehát 484—481-re esik. Az ötödik év, vagyis 480 tavaszán indúlt 
el Xerxes hadseregével Sardisból Görögország ellen.

18. L. I. 103—106. IV. 1., 11— 12.
19. Ión-tenger (vagy öböl) alatt itt Her., mint VI. 127. és IX. 

92., az Adriai tengert érti. Későbbi történetírók szerint a mysiaiak 
Európából Ázsiába bevándorlóit thrákok, míg mások, a többi között 
Herodotos is (I. 171), azt hiszik, hogy a mysiaiak, kik a lydiaiaknak 
és a phrygiaiaknak faj rokonaik, Ázsiából jöttek át Európába ; s ez a 
felfogás valószínűbb is. A teukrusok és mysiaiak Európába való ván
dorlásáról Her. később (VII. 75) is megemlékezik (v. ö. V. 1.), s 
némelyek Thrákiától északra a Duna mellett elterülő Moesia népét a 
mysiaiaktól származtatják.

20. L. VI. 44.
21. Sane az androsiak gyarmata volt és Xerxes csatornája mel

lett terült el. ügy ez, mint a többi később fölemlített város a pelo-
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ponnesosi háborúban az athéni szövetséghez tartozott (Thuk. IV. 109) ; 
különben jelentéktelen helységek, melyeket pelasg, bisalt, krestoni, 
edon és vegyes barbár gyarmatosok laktak.

22. Hajók átszállítása földszoroson Korinthosnál volt szokásban, 
s Her. nyilvánvalóig az itt használt járóművekre czéloz, melyek 
kisebb hajókat szállítottak át egyik tengertől a másikig. A mi a csa
tornát illeti, régebben kételkedtek létezésében, bár Thukydides is 
(IV. 109) említi; azonban az ásatások a csatornának biztos nyomára 
vezettek. De azon már lehetne vitatkozni, vájjon használta-e Xerxes, 
vagy nem; mert Demetrios állítása szerint (Strabonnál p. 331 fr. 35) 
a csatorna nagyon szűk volt, s tíz stadiumnyi ásás után a kemény 
kőtalaj a munka folytatását lehetetlenné tette. így magyarázható 
meg, hogy a csatornát később egészen betömték.

23. A Fehér-part Chersonesos közelében a Propontisba nyúló 
hegyfok volt; az ide szállított eleség a hadsereget Abydostól Doris- 
kosig tartó útjában látta el. Tyrodiza helye nem elég biztos ; való
színűleg a Serrheion hegyfok mellett keresendő Doriskos és Maroneia 
között.

24. Kritalla nevű helységet senki sem említ; bizonyára a Susá- 
tól Sardisig vezető királyi út mentében feküdt, a Halystól nem nagy 
távolságban.

25. Kelainai Ph^ygiának fővárosa volt, s a manapság Dumberi- 
Ovassi nevű hegység egyik völgyében terült el. A Maiandrosnak és 
Katarrhaktesnek ( =  Marsyas) vize itt nagy erővel tör elő a barlangos 
talajból, de a két folyó forrása a hegységnek egyik magasabb pont
ján van. Antiochos Soter a IH. század elején a várost a Marsyas 
torkolatához telepítette át, hol Kibotos feküdt, s anyjáról Apameiának 
nevezte el (ma Dineir). Xerxesnek nagy kitérőt kellett csinálnia a 
királyi útról, hogy Kelainaiba jusson ; lehetséges azonban, hogy sere
gének csak egy részével tette meg e kirándulást, vagy pedig vissza
térő útjában látogatta meg a várost, s Her. tévesen következtetett e 
körülményből. — A mi magát Marsyast, a silént illeti, tömlőjével 
együtt a Katarrhaktes forrásának a személyesítője. Az a nagy ellen
tét, mely a lármás phrygiai fuvola-zenét a nyugodtabb, finomabb 
húros zenétől elválasztja, volt annak a sokat emlegetett mythosznak 
alapja, mely azt regélte, hogy Marsyas volt a fuvola-zene föltalálója. 
Athene ugyanis észrevette, hogy fuvolázás közben arcza eltorzul ; 
ezért a hangszert eldobta, s Marsyas rábukkanva, oly tökéletes mű' 
vészetre tett rajta szert, hogy a lantot pengető Apollonnal versenyre 
szállott. Midas, Phrygia királya, volt a versenybíró, s mivel a díjat
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Marsyasnak ítélte oda, Apollon szamárfüleket növesztett neki, Marsyast 
pedig egy fára függesztvén, vakmerőségéért elevenen lenyúzta. A bőr
tömlőt Kelainaiban még Xenophon idejében is lehetett látni (Xen. 
Anab. I. 2. 8).

26. Alig lehet kételkedni, hogy Pythios Kroisosnak volt az uno
kája ; atyja pedig az oly korán elhunyt Atys vaia, kit Adrastos ölt 
meg véletlenül egy vadászaton (1. I. 34—35). Kyros ugyanis nem 
fosztotta meg a Mermnadákat vagyonuktól, s ezek Dareios ellen 
sohasem fondorkodtak ; így tehát Pythios nagyatyjától örökölte gaz
dagságát. Plutarchos szerint (Mór. 263. s k.) Pythios egy város és 
egy aranybánya birtokában volt. Az arany platánfa és szőlő a samosi 
Theodorosnak voltak művei, s nem annyira nagyságuk, mint az érté
kes drágakövek által mesés hírük keletkezett (1. Xen. Hell. V ili. 1. 38), 
úgy hogy még a középkorban is emlegették.

27. A perzsa birodalomban a babyloniai talentum (=  2910 frt 
aranyban) volt a számítás alapja ; 2000 ezüst talentum értéke e sze
rint 5.820,000 frt. Egy daveiosi arany értéke 10 frt 80 kr. (arany
ban), 397 ezer darab értéke 4.244,400 frt. Pythiosnak tehát kész
pénzben 10.064,400 frt vagyona volt, mi görög viszonyokhoz képest 
óriási összeg, ha meggondoljuk, hogy Athén egyik leggazdagabb pol
gárának, Kalliasnak (VI. 1-1. VII. 151) kétszáz talentum volt egész 
vagyona.

28. Anana város a mai Tus-r/jöl (=  sós-tó) északi partján terült 
el. Kolossal (m. Chonas) a Maiandrostól 45 km. távolságban a Lykos 
lm. Csuruksu) mellett terült el, mely ma is egy mély üregbe sza
kad. Kydrara valószínűleg a későbbi Hierapolis a Lykosnak jobb 
partján, mely Phrygia és Lydia határvonalán feküdt.

29. Kallatebos városát nem említi más író ; e vidék különben 
mindig híres volt platánjairól (Plin. XII. 9. XVI. 240). Hamilton a 
Lykos völgyében látta a legvastagabb platántörzset, melyet utazásai
ban talált.

30. Okát adja alább a 133. fej.
31. Bővebben szól e dologról Her. IX. 116—120.
32. A Hellespontos szélességét a régiek általában hét stádiumra 

becsülték, de ma legkisebb szélessége is több mint tíz stadium (1. IV. 
85. és a IV. könyv 89. jegyzetét), mert a keleti sík partot a tenger 
árja folyton kisebbíti, úgy hogy amaz abydosi síkság, mely Xerxes 
hadseregének elég helyet adott, ma már úgyszólván eltűnt.

33. Aschylos, ki személyesen részt vett a salamisi csatában, s 
így hiteles tanúnak tekintendő, szintén említi a lánczokat (Pers. 746.
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s k.), de alatta a hidakat érti. Lehet, hogy Her. a költői képet félre
értette, vagy pedig népies hagyományt követett.

34. E fejezet fordítását és magyarázatát illetőleg nagyon eltérők 
a nézetek. Azt hiszem, Grote magyarázata leginkább megfelel annak, 
a mit Herodotos mondani akart. Herodotos szerint ugyanis a hidat 
kötelek alkották (34. fej.), a hajók csupán támasztékul szolgáltak, a 
mennyire a Hellespontos szélessége megkövetelte. Her. sok folyóhidat 
látott Perzsiában kötelekből (v. ö. Xen. Anab. II. 4) ; ha a folyó 
medre nem volt széles, a partokat összekapcsoló köteleknek nem 
kellett támaszték ; ha pedig széles volt, hajókkal tartották fönn, vagy 
valami más módon segítettek a dolgon. Ez volt a vezéreszme Her. 
szerint ennél a hídnál is ; a hajókat horgonyok segítségével a Hel
lespontos árjával párhuzamosan megerősítették, s a hol a csatorna 
szélesebb volt, a Fekete-tenger felé, ott sziikségkép több hajót kellett 
alkalmazni. Háromsoros és ötvenevezős hajókat vegyest használtak e 
czélra, s valamennyi az ár irányában volt megerősítve. A hajók való
színűleg érintették egymást, csak ott nem, hol a hajózás végett ele
gendő rést hagytak.

35. Ez a 480. év április havában történt. A salamisi csata 
ugyanis szept. 20.án történt, Xerxes azután pár napig Attikában 
maradt (Her. VHI. 113), s 45 napi utazás után (VTH. 115), tehát 
november közepe táján ismét Ázsiában volt. Cornelius Nepos szerint 
(Them. c. 5) is hét hónapig volt Xerxes távol hazájától.

36. Csillagászok számítása szerint a 4SI·—478. év közt Sardisban 
csak 480 okt. 2-án és 478 február 16-án lehetett látni napfogyatko
zást ; valószínű tehát, hogy a perzsák a nagy vereség után a későbbi 
napfogyatkozást is rossz ómennek magyarázták. Különben az is bizo
nyítja Her. ezen adatának kétességét, hogy a perzsák ép úgy tisztel
ték a napot (Mithra), mint a görögök Apollont, s a két nép vallása 
közt e tekintetben nem volt ellentét.

37. V. ö. ezzel Oiobazos hasonló történetét (IV. 84). Ezek az 
adatok bizonyítják, hogy mily szigorúan követelte a perzsa király a 
személyes hadi szolgálatot, ha ő maga is harczba vonult.

38. Nesaioni (vagy más olvasás szerint nisai) síkságról, mely 
lovairól nagyhírű vaia, már a régiek sem tudtak bizonyosat. A be- 
histuni felirat szerint Médiában kellett lenni, Strabon (p. 525) és 
mások említenek is Média délnyugati részén királyi méneseket, 
ugyanott, hol Ispalian és Kirmansah között ma is tenyésznek teli- 
vérű lovak.

39. Xenophon (Kyrop. VIII. 3, 9) egy perzsa menetet leírva,



Zeusnak ( =  Ahuramazda) szekerén kívül a Mithráét is felsorolja. 
Xerxesnek azért volt szüksége kocsira, mert a perzsa királyok a ma
kedón korszakig szekéren harczoltak.

40. A Kané hegy a Lekton hegyfokkal képezte az adramytteioni 
öböl szélBő határát (ma Kara-dagh). Ezen öböltől Antandros városáig 
terjedt el a termékeny Thebe síkja, melynek ma is Adramyti a 
főhelye. A sereg Antandrosnál a tengerpartot odahagyva, a belföld 
felé fordult, s a Gargaron (=  Ida) keleti lábánál haladva, jutott 
IVója városához. Ugyanezen az úton haladt ellenkező irányban 
Xenophon 10,000 katonája Trójától Pergamonig (Anah. VII. 8).

41. E hely elárulja, hogy Her. Priamosnak várát nem kereste 
új Ilionban, szerinte az már rom volt és lakatlan. Az ilioni Athene 
tisztelete, úgy látszik, új Ilionban is virágzott (Xen. Hellen. I. 1, 4. 
Plut. Mór. 557), hol Nagy Sándor szintén mutatott be neki áldoza
tot. (Arrian. Ann. I. 11, 7).

42. Gergis városa Lampsakostól nem messze terült el, de már 
Strabon idejében nem létezett, csak a vidéknek volt Gergithion a 
neve. A gergithek a teukrusoktól származtatták magukat (V. 122), s 
Miletosig kellett terjeszkedniök, mert a Kaikos folyónál is több hely
ségnek volt hasonló neve (Strabon p. 589, 616) ; Miletosban pedig a 
leigázott benszülötteket hívták gergitheknek (Athen, p. 524).

43. Athén itt az iónok anyavárosaként szerepel, tehát inkább 
ethnographiailag van értve, mint földrajzilag.

44. A nap fölkeltének kellett a perzsa vallásos érzületnek meg- 
felelőleg a fontos hadjáratot bevezetni, mint a hét perzsa főúr király- 
választását is (III. 84).

45. Her. minden kétkedés nélkül közli e csodákat, mert meg 
volt győződve, hogy a gondviselés sokszor óvja áz embereket a fenye
gető csapásoktól. A Sardisban történt csodának megfejtése az, hogy 
bátor férfi gyanánt vonúl hadba a király, de asszonyi gyávasággal 
fog majd megfutamodni.

46. A Sarpedon hegyfok (ma Kap Paxi v. Gremia) a saroni 
öbölnek északi végpontja. — Helle a hagyomány szerint a tengerbe 
esett s ott lelte sírját ; más versio szerint azonban a Chersonesoson 
Paktya városában halt meg és temették el. — Agora a földszoroson 
épült, Paktya és Kardia között ; nevét pedig onnan kapta, hogy a 
szomszédok itt a határon alapítottak árúiknak piaczot.

47. Ainos (ma Enos) hatalmas aeol-telep volt, s közelében még 
ma is van két nagy tó a Hebros bal partján, torkolatához közel.
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Plinius (IV. 43) portus Stentoris-t említ, de alkalmasint tévedésből
cserélte föl /.ipjv-t λίανη-νβΐ.

48. Her. e szavait nem szabad úgy magyarázni, mintha Dareios 
Doriskoson át vonúlt volna a skythák ellen ; mert akkor ellenmon
dásba keverednénk a IV. könyv 8!). s k. fejezeteivel, melyek Dareios 
menetét Thrakia keleti részén jelölik. Ez a hely inkább Dareios 
visszavonuló útjára vonatkozik (v. ö. IV. 143), mert ekkor hagyott 
hátra Thrákiában megszálló csapatokat.

49. A Serreion a mai Kap Makri, mely az Orpheus-mythos 
következtében lett híres, a mennyiben itt tépték őt szét az őrjöngő 
kikon asszonyok. A kikonok a trójai háború idejében a leghíresebb 
thrák törzs voltak (Odyss. IX. 39—59), s Her. tanúsága szerint 
(VII. 108, 110) még Xerxes idejében is urai voltak a partvidék egy 
részének; de Xerxg3 hadjárata után eltűnnek a történet színteréről.

50. Xerxes hadseregének részletes felsorolását népek és fegyver
nemek szerint Herodotos azért fűzte be művébe, hogy a perzsa 
birodalomnak nagyságáról hű képet adjon olvasóinak, kik e dolog
ban nagyon tájékozatlanok lehettek. Adatai tehát a III. 90. s k. fel
sorolt járásokkal együtt ránk nézve a régi keletnek etlmographiai 
állapotára nézve a legbecsesebb forrás. Összesen hatvanegy népet sorol 
fel, s adatai a III. könyvben közölt járások sorával majdnem telje
sen megegyeznek ; csakhogy ott az adózás szempontja volt a kiinduló 
pont. A népek a felsorolás szerint négy csoportra oszthatók : a)  a 
perzsák, médek és a Tigris és Indus közt lakó keleti törzsek (60—68. 
fej.); b) a délvidéki törzsek (69—71. fej.); c) Elő-Ázsia népei 
(72—80. fej.); d)  az ázsiai partvidéknek és a Földközi-tenger szige
teinek lakói, kik a perzsáknak alattvalói voltak. Minden csoportban 
azután azok a népek vannak együtt felsorolva, melyeket rokonság, 
hasonló fegyverzet vágj- közös vezénylet fűzött egymáshoz.

51. Ez a hagyomány a régiek egyik önkényes combinatiójából 
származott. A kephenek a mythikus korban Elő-Ázsiában uralkodó 
assyriaiaknak a neve, a kik uralmukat a Földközi-tenger szigeteire 
is kiterjesztették; hérosz eponymusuk pedig Kepheus volt. Minthogy 
az Ázsiában egymásután kimagasló assyriaiakról, médekről és per
zsákról nemcsak a görögöknek, hanem az ázsiaiaknak is zavaros 
hagyományaik voltak : azon feltűnő hasonlatosság alapján, mely 
Perses, a perzsák ősatyja, és Perseus neve között van, azt regélték, 
hogy Perseus volt a perzsák őse ; sőt Kepheussal, Perses anyai nagy
atyjával is összeköttetésbe hozták, s így következtettek : minthogy 
Perses Kepheusnak unokája, a perzsák is egyenlők a régi kephenek-
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kel. Herodotos azonban nem veszi észre, hogy ez a genealogia ellen
kezik az I. 7-ben közölt genealógiával, mely szerint Belos Herakles- 
nek az unokája, míg itt Belos Perseus apósának az apja, Perseus 
pedig Heraklesnek a szépapja (VI. 53. és a III. k. 40. jegyz.).

52. A médeknek régi árius (valamint a perzsáknak artaius) neve 
a szanszkrit arya gyökből ered ; értelme : nemes ; csakhogy e nevet 
nemcsak a médek és perzsák, hanem az irán-méd törzsek valameny- 
nyien viselték, hogy megkülönböztessék tiszta és előkelő származásu
kat a vegyes eredetű külföldi népekkel szemben. — Hogy a médek 
később Medeiától nevezték volna el magukat, természetesen fictio, 
bár Hesiodos (Theog. 1000) Medeiosnak hívja Jason és Medeia fiát, 
s Pausanias is említi (II. 3, 8), hogy Medeia Athénből a médekhez 
szökött, s Aigeustól született fiát Medosnak nevezte el. Mindenesetre 
érdekes, hogy Her. korában az egyiptomiak (II. 91), perzsák (VI. 54) 
és médek kapcsolatot kerestek maguk és a rohamosan fejlődő görög 
nép között.

53. A kissiusokra vonatkozólag v. ö. III, 92. — Fejviseletükről, 
a mitráról, némelyek azt hiszik, hogy turbánszerű föveg; de ez nem 
bizonyos, sőt lehetséges, hogy csak egyszerű szalag, a minőt az assyriai 
domborművek mutatnak.

54. A hyrkaniusokat Her. a járások népei közt nem említi. 
Földjük a mai Gurgan, a Kaspi-tengernek délkeleti szélén terül el.

55. A syriaiak és az assyriaiak nevét a görögök tényleg föl- 
cserélték (Aiscli. Pers. v. 85., a delphoibeli jóslat VII. 140), pedig 
a két nép teljesen elütő. A syriaiak tényleg a tyrosiak ; mert midőn 
a görögök a Kis-Azsia és Egyiptom között elterülő vidéket megismer
ték, Tyros városa volt a legkiválóbb pontja a népnek, s erről a vá
rosról nevezték el a népet. Hejodotos az első, ki Syriát Assyriától 
megkülönbözteti, bár ő ez utóbbihoz Babyloniát is hozzáveszi (lásd
I. 178. es az I. k. 134. jegyzetét).

56. Dareios sírirata Naksi-Rustamban három saka-törzset említ, 
s az első az amyrgioni, mely keleten, India mellett tanyázott. Stepha
nus Byz. Amyrgionnak nevezi a síkságot, mely a skythák birtoka volt.

57. Artabazos volt Her. szerint a legokosabb perzsa vezér (VIII. 
126. s k. IX. 41, 66, 89). Később satrapa volt Daskyleionban és ő 
alkudozott Pausaniassal (Thuk. I. 129).

58. Her. és Aischylos ritkán egyeznek a vezérekre és a salamisi 
csata adataira vonatkozólag, de ez itt ép egy ily ritka hely. Persae 
37. sorában említi a költő a «nagy» Arsamest, mint Memphisnek 
kormányzóját.
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59. Her. az aithiopiakra vonatkozólag követi Homeros fölfogá
sát (Od. I. 23), hogy keleti és nyugati ágra oszlanak, de a nyugatia
kat bővebb földrajzi ismeretei alapján libyaiakká teszi. Az ázsiaiak 
Gedrosiában (Baludzsisztán) laktak, boi a fekete braliűi törzs a régi 
népnek maradványakép tekinthető.

60. Ugyanezt a megjegyzést 1. I. 72. és V. 49. V. ö. 55. jegyz.
61. Abban semmi valószínűtlenség sincsen, hogy phrygiaiak va

laha Makedonia területén is laktak. Midas királynak rózsás kertjei
ről pl. a később bevándorolt makedónok is regéltek (1. VIII. 138). 
De Her. téved, ha azt hiszi, hogy az egész phrygiai törzsnek Európa 
volt a hazája; az európai phrygiaiak inkább az Ázsiaiaknak gyar
matosai valának ; midőn pedig a makedón és illyr népek szorítani 
kezdték, visszavándoroltak rokonaikhoz. A brig (vagy bryg) elneve
zés különben teljesen megfelel a phryg-nek, mert a makedónok 
az aspiratát a médiával ejtették ki. (L. Steph. Byz. ad vocem 
Briges).

62. Modern ethnologusok ép ellenkezőleg azt hiszik, hogy a 
két nép közűi az armeniai volt az eredeti, a mennyiben ennek a 
nyelve is az indo-európai családhoz tartozik és így keletről kellett 
származnia.

63. V. ö. Her. I. 7.
64. Helyesebben : rokonai, testvérei. V. ö. Her. I. 171.
65. V. ö. Her. V. 13. (az ötödik könyv 8. jegyzetével) és VII. 20. 

valamint fentebb a 19. jegyzetet.
66. E helyütt a népnek neve a szövegből kiesett. A tudósok való, 

színű gyanítása szerint itt a chalybsokról vau szó, a kik bizonyára 
elég jelentékeny haderőt szolgáltiítfiáftak, hogy Her. külön fölemlítse 
őket; s ha igaza van Aischylosnak (Heten Thebai ellen 727. v.), hogy 
a chalybsok skythák, akkor az Ares jóshelye egészen rájok illik (v. ö. 
Her. IV. 62.).

67. A kabalisiak földjét Kária, Phrygia, Pisidia és Lykia hatá
rolta; a lakósok maionok vagyis lydiaiak voltak. Ruházatukról lásd 
alább 91. fej.

68. A milyasiakról 1. Her. I. 171.
69. E szigetlakokra vonatkozólag v. ö. Her. III. 93. ; — Mar- 

dontes haláláról 1. IX. 102.
70. Az ókor írói kivétel nélkül említik a perzsák fényűzését. 

A plataiai csatában is óriási aranyzsákmány jutott a győzők birtokába 
(Her. IX. 8<J.).

71. Hasonló szokást jegyez föl Pausanias (I. 21., 8.) a sár ma-
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tákról, Suidas (ad vocem σε'.οά) a parthusokról. Hasonlókép harczol- 
tak a hagyomány szerint a hunok, alánok és más ázsiai népek, me
lyek az érczhiány miatt ilyen harczi módra valának utalva.

72. A kéziratok itt a kaspiusokat említik, kik pedig előbb a 
baktriaiakkal együtt voltak fölemlítve. Reiske nyomán a kiadók a 
kaspiusok nevét a kaspeirusokéval helyettesítik, kik India határában 
laktak, talán a mai Kasmírban.

73. Palaestina kétségtelenül a philisteusok földjét jelölő görög név· 
A tengerparton mindig ők voltak az urak, még akkor is, mikor a 
zsidóké volt az ország ; mert ezek csak a belföldet lakták.

74. E királyokra vonatkozólag 1. Her. V. liO. és az ötödik könyv 
98. jegyzetét.

75. Kyprosnak mindig vegyes eredetű lakóssága volt. Az eredeti
leg kanaani kittiusokkal és amathusiakkal csakhamar elegyedtek 
pboinikiaiak, majd káriaiak, kilikiaiak, végre görögök. A mi Sala- 
mist illeti, 1. az V. könyv 97. jegyzetét. Athén csak azért van em
lítve, mert Salamis héroszaival együtt Attikához tartozott.

76. A «hypachajai» nevet senki más nem említi, s Kilikia régi 
lakosságának elgörögösített alakja. A kilikiaiak kétségtelenül a phoi- 
nikiaiak rokonai valának, Kilix pedig a phoinikiai gyarmatosításnak 
csak mythikus képviselője.

77. Pamphilia, úgy látszik, előbb lett göröggé, mint Lykia vagy 
Kilikia ; eredetileg azonban phrygiai és pisidiai lakóssága volt. Am- 
pliilochos és Kalchas bolyongásáról különböző hagyományok valának 
elterjedve. Trója elfoglalása után Klarosig hatoltak, s itt történt a 
jósló versengés Kalchas és Mopsos között, melyben az utóbbi győzött 
és ezért Kalchas bújában meghalt. Más hagyomány szerint Kalchas 
Pamphiliáig követte Amphilochost, s itt történt a verseny.

78. Bővebben szól erről Her. I. 173.
79. V. ö. I. 171. és 176. fej.
80. Az iónok vándorlását illetőleg 1. még I. 145. és az ötödik 

könyv 63. jegyzetét. A vándorlás Kr. e. 1050. körül történt, csak
hogy ehhez Danaosnak, ki Argosba vándorolt, semmi köze nem volt. 
Danaos különben is két nemzedékkel ifjabb volt Xatliosnál (Her.
II. 98.), kit testvérei, Aiolos és Doros, Thessaliából elűztek. Erre ő 
Attikába ment és Erechtheus királynak leányát, Kreusát vette nőül, 
kitől két fia született : Ion és Achaios. Apósának halála után a ten
gerparthoz ( =  Aigialos) kellett menekülnie, a hol meg is halt; de 
fia, Ion, később az egész országot hatalma alá kerítette, s utána ne
vezték magukat a tengerpartiak is iónoknak. Her. azért nevezi őket
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pelasgoknak, mert az autochthon lakósságot mindig ezzel a névvel 
jelöli.

81. Ugyanezt a megjegyzést 1. II. 51. és V. 26.
82. Ión, vagyis miletosi telepek valónak: Abydos, Lampsakos, 

Paisos, Priapos, Kyzikos, Artakes, Prokonnesos, Perinthos ; dór (me- 
garai) gyarmatok pedig : Selymbria, Kalchedon és Byzantion. Az seol- 
telepeket, Sestost és Madytost, Her. itt nem említi föl.

83. A felsorolt nevek közül Matten megfelel Matthán-nak (Kirá
lyok II. 11., 18.), Siromos Hiram-nak, Merbalos Makarbal-nak. Sien- 
nesisire vonatkozólag 1. az I. könyv 64. jegyzetét. Gorgosról, Sala
mis fejedelméről tudjuk (V. 104., 115.), hogy az ión-kyprosi lázadás 
alkalmával hű maradt a persákhoz. Damasithymos egy káriai város
nak, Kalyndának volt a fejedelme (VIH. 87.).

84. Ez a fejezet Her. honfiúi ragaszkodásának a jele, hogy bár 
szülővárosából távozni volt kénytelen, mindazonáltal nem mulasztja 
el magasztalólag kiemelni. Kalydnának más íróknál Kalymna (ma 
Kalymnos) a neve. E sziget Tenedos közelében fekszik, s Nysirossal 
együtt Kosnak volt gyarmata. Hogy Halikarnassos az argosi Troizen- 
nek, a többi dór telep pedig Epidaurosnak a gyarmata volt, az 
Pausanias (II. 39.), Strabon (p. 656.) és mások is bizonyítják.

85. E helyből joggal lehet következtetni, hogy Her. a hadsereg, 
hajóhad, fegyvernemek pontos leirását, valamint a vezérek és ki
válóbb tisztek neveit hivatalos adatok alapján közölte; de bizo
nyos, hogy akkor ez adatok túlzó színben tüntették föl a perzsa had
erőt.

86. Xerxes, úgy látszik, ismerte a spártai szokást, hogy a kirá
lyok lakoma alkalmával kétszer annyit kaptak, mint más (VI. 57.) 
s erxe czéloz.

87. Az állítmány praesens idejéből kitűnik, hogy akkor, midőn 
Her. történetét írta, Doriskos persa uralom alatt állott.

88. V. ö. Plutarch. Vit. Cím. 7. fej. és Paus. VIII. 8., 5. Kimou 
e vállalata 476—466. között történt, s ez volt az első kísérlet Athén 
hatalmának terjesztésére (Thuk. I. 98.).

89. L. V. 2—18. és VI. 44. s k.
90. V. ö. föntebb az 59. fejezetet. — Samothrake szárazföldi bir

tokainak biztosítására alapította az említett erődöket ; ép így tett 
más szigetek közül Chios (I. 160.), Lesbos (V. 94.), Thasos (VI. 46.) 
stb. — Mesambriát itt nem szabad összetéveszteni a hasonnevű város
sal a Fekete-tenger partján (IV. 93.) — Briantikát Livius (38., 41.) 
Priaticus campus-nak, lakósait Plinius (IV. 41.) Priantae-nek nevezi-
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91. Bistonis nem tó, hanem keskeny tengeröböl. A beléje ömlő 
Trauos (Trausos ?) mellett laktak valószínűleg a traususok (V. 4.)

92. Pistyros helyét nehéz meghatározni, mert nem lehet meg
állapítani biztosan a Her. által említett sóstónak a liélyét. Stephanus 
kikötőnek mondja, s Kiepert is így rajzolja.

93. A felsorolt törzsek közül a paitusok a Hebrostól délre, a ki
konok a Hehros és Nestos között laktak, a sapaiusok Thasossal 
szemben, a dersaiusok ez utóbbiaktól északra, az edonok nyugatra 
a Strymonig, a satrák pedig a Nestos és Strymon közt elterülő he
gyekben.

94. A Bessusok Strabon szerint (p. 318.) nem család, hanem 
hatalmas rabló néptörzs valának, kik egészen Illyriág terjeszkedtek. 
Az idevaló Dionysos tiszteletéről, úgy látszik, különös hírek kering
tek a görögök között, mert Her. szükségesnek tartotta megjegyezni 
hogy a görög jósló-helyek semmivel sem állanak nálánál hátrább.

95. Pieria eredetileg a Haliakmon és Peneios között terült el ; 
lakóit azonban a Temenidák kikergették ; mire ők a Strymon túlsó 
partján telepedtek le és Phagres volt főhelyük.

96. Az Angites kétségtelenül a mai Anghista, mely azonban nem 
Strymonba, hanem a Prasias tavába szakad. — A fehér ló főleg a 
napistennek volt kedvencz állatja, melynek vérét azonban nem a 
folyóba öntötték, minthogy azt bepiszkítani tiltották a szertartásos 
törvények (I. 138.), hanem egy gödörbe.

97. Ennea-hodoi helyén az athéniek később Amphipolist alapí
tották. — A földalatti isten a perzsáknál, Amjramainjus, Ahura- 
mazda ellensége, csak annyiban felel meg a görög Hadesnek, hogy ő 
hozza a halált az emberre, s csapatai a pokolnak fenekén laknak. 
Amestris kegyetlen természetére vonatkozólag különben 1. IX. 112.

98. Argilos az androsiak gyarmattelepe volt, ép úgy, mint Sta- 
giros és Akanthos, mely a hadseregnek egyik főállomáshelyéül szol
gált. — A syleusi síkságot ott kell keresnünk, hol a Bolbe tónak 
vize a tengerbe folyt le. Nevét Poseidonnak Herakles által megölt 
fiától, Syleustól kapta. — Xerxesnek hadi útját bizonyára azért tar
tották tiszteletben a thrákok, mert előlegesen elkészített műút vaia. 
Livius szerint (39., 27.) ezen vetus via regia Kr. e. 185-ben még 
használatban volt.

99. Egy perzsa rőfben 525 milliméter volt, Artachaies tehát úgy 
két és fél méter magas ember vaia.

100. Az élelmezés tehát Thasasnak többe került egy évi jöve
delménél, mely 200—300 talentumnál nem volt több (VI. 46.). A mi



pénzértékünk szerint 400 talentum több mint egy millió forint : 
borsos vendéglátó összeg!

101. T. i. a szárazföldi seregnek, mely Chalkidikét keresztül
vágta a nélkül, liogy egy harmada az eddigi szokás szerint a hajók
kal párhuzamosan a part mentén haladt volna előre.

102. Az említett városok közül Toronét és Galepsost nem hatá
rozhatjuk meg pontosan ; Sermyle, Mekyberne és Olynthos a Sitho
nia és Pallene félsziget között elterülő tengerparton voltak s ezek 
közt Olynthos lett a legfontosabb görög kikötő a tlirák tengerparton.

103. Therambos Pallene keleti felén épült, Skione, Mende és 
Sane a nyugati oldalon ; Potidaia az isthmoson terült el, s így nem
csak a toronéi, hanem a thermai öbölhöz is számítható.

104. Az itt említett városok kevésbbé ismeretesek. Thukydides 
a vidéket nem Krossaiának, hanem Krusisnak nevezi (Π. 79.), mely 
különben a makedoniai Mygdoniának egy része.

105. Bottiaiis nevét lakosaitól kapta, kiket a makedónok kiker
gettek, úgy hogy Clialkidikébe voltak kénytelenek átköltözni (Her. 
V ili. 127. Tkuk. II. 99). Határai az Axios és Haliakmon folyók 
voltak, meg a keskeny tengerpart a két folyó torkolata között. Ichnai 
a tengerparton épült, Pella azonban, a makedón királyok későbbi 
székvárosa, a Lydias folyó mellett terült el, torkolatától mintegy 120 
stadiumnyi távolságban.

106. A Cheidoros (v. Echeidoros) a mai Galliko, mely Saloni- 
kitól nyugatra ömlik a tengerbe. Torkolatától az Axios torkolatáig 
ma is sós mocsár lepi el a vidéket.

107. Ez az állítás semmikép sem oly naiv, mint a minőnek lát
szik. Aristoteles, e vidéknek fia, ép úgy beszél e vidék oroszlánjai
ról (Hist. Anim. VI. 31.), mint Herodotos, szint’ úgy Plinius is (Hist. 
Nat. VIH. 16.). Úgy látszik, csak az első keresztény században ve
szett ki az oroszlán e vidékről.

108. A Lydias (ma Karamask v. Mavronero) és Haliakmon (ma 
Vistricza) Her. korában egyesülve ömlött a tengerbe. Később mind
egyiknek külön torkolata volt (Skylax fr. 66.), ma pedig a Lydias 
az Axiosba ömlik. E változásnak a mocsaras tengerpart az oka, meg 
vízművek is a későbbi makedón korszakban.

109. A Peneios szűk völgytorkolatán kívül, melynek a meredek 
hegyhátak és a Peneios árja miatt néhol alig volt egy szekérnél 
nagyobb szélessége, még egy másik út is vezetett alsó Makedoniából 
Thessaliába, s úgy látszik, Xerxes ezen az úton haladt seregének 
egy részével (131. fej.). Ez az út az Olympos nyugati része és a
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pieriai hegyek között vezetett meredek magaslatokon és erdős csú
csokon át az Europosnak, a Peneios mellékfolyójának völgyébe ; 
innen a perrhaibnsok területén át Gonnos városáig vitt, mely a 
Tempe-szorosnak tkessaliai bejárása előtt terült el. — Ezen úton kí
vül az óriási tábornak másik része más, sokkal inkább nyugatra eső 
utat választatt Makedónjából Thessaliába ; ez az a felső Makedonián 
át vezető út, mely Elimeia vidékén keresztül a Haliakmon balpartja 
mentében vitt föl, majd délkeletre fordulva átvágta a Kambuni hegy- 
lánczon a mai Volucza-nyerget, s szintén az Europos völgyén ke
resztül vezetett a perrhaibusok földjén át Gonnos városáig (v. ö. Liv. 
42., 53.).

110. A Boibeis tó Bőibe városától kapta a nevét, s ma Kariá
nak hívják ; nagysága a Peneios vízmagasságától függ, mert ha ez 
megárad, Larissa városa alatt egy csatorna a fölös vízmennyiséget a 
Nessonis (ma Karatjair) tavába vezeti, s innen az Asmak folyó a 
Boibeisbe. — A mai geológiai tudomány teljesen igazat ad Her.-nak, 
hogy Thessaliát hajdan víz borította, s hogy a Tempe-szorost a víz 
áqa, meg vuleanicus erők idézték elő, a mennyiben itt nem hirte
len földrengés, hanem a vuleanicus erők hosszabb sorozata működött.

111. Ez azonban nem volt igaz, mert alább a 172—174. fej. 
bizonyítja, hogy Thessalia ne'pe meg akarta akadályozni Xerxes be
törését.

112. Pieriára vonatkozólag 1. a 95. jegyzetet. Mióta Makedoniá- 
hoz tartozott, rendesen alsó Makedonia részének tekintették ; azért 
nevezi Her. alább a pieriai hegyeket makedón hegyeknek.

113. A felsorolt népek közül a thessaliaiak Thesprotiából vándo
roltak be (176. fej.), csakhamar leigázták az itt lakó »sol-törzseket, 
úgy hogy az egész országot róluk nevezték el. — A dolopok a Pindos 
déli lábánál laktak, Phthiotistól nyugatra (v. ö. Hóm. II. IX. 484.); 
déli szomszédaik voltak az enienek. A perrhaibusok, pelasg törzs, 
Thessalia északi részében, az Olympos nyúlványain laktak. A lokri- 
siak itt bizonyára az epiknemisiek és opusiak. mert az ozolaiakhoz 
a korinthosi öböl fölött alig mentek a perzsa követek. — A magnetek 
a Pelion mellett és a pagasaii öbölnél laktak ; a malisiak a hason
nevű tengeröböl nyugati zugában, végre az achajaiak Plithiotisban, 
melyet róluk Achajának is neveztek.

114. V. ö. hatodik könyv 60, fej. és 51. jegyzetét.
115. L. rávonatkozólag a VI. könyv. 134. jegyzetét.
116. Ez az esemény a perzsa követek megölése után körülbelül 

60 évvel később, Kr. e. 430 bán történt. Thukydides (II. 67.) részle-
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tesen és Her.-sál megegyezőleg adja elő a dolgot ; a különbség csak 
az, liogy nála Aristeasnak Aristeus a neve, s a mit Her. Nymplio- 
dorosnak tulajdonít, azt Thuk.-nél Nymphodoros sógora, Sadokos, 
Sitalkesnek fia, teszi. — Bizanthének később Baideston volt a neve, 
ma Bodosto, a Propontis mellett.

117. Her. ezt a helyet vagy a peloponnesosi háború előtt köz
vetlenül, vagy mindjárt a háború elején írta, midőn az irigység, 
bosszú és félelem minden vádat összehordott az athéniek ellen, kik 
viszont a perzsa háborúra hivatkozva, szerzett érdemeikkel fennen 
dicsekedtek. L. Thuk. I. 68. sk.

118. A jóslatnak ezt a sorát tartja szem előtt Aischylos is a 
Perzsák 84. sorában. Syria itt Assyria, mert a szekérharczot ezek 
kultiválták s tőlük tanulták el a perzsák.

119. Kekrops vára az athéni várhegy, melyet Kekrops telepí
tett be először, ezért nevezték Iíekropiának. A Kithairon Attikának 
határa Delphoi irányában, ezért említi is a jósnő.

120. Themistokles Kr. e. 493-ban archon eponymos volt (Dionys. 
Halik. Arch. VI. 34.; talán 482-ben is), s ekkor kezdette meg a 
Peiraieus építését ; Marathon mezején kiválóan harczolt (Plut. Arist. 
5.) ; keresztülvitte, hogy Aiginia ellen hajóhadat szervezzenek (alább
144. fej.). 482-ben sikerült legkiválóbb ellenfelét, Aristeidest a nép 
által számkivetésre ítéltetni, s azóta Athén legbefolyásosabb férfia 
lett. Megjegyzendő különben, hogy Her. nem igen rokonszenvez The- 
mistoklessel, s minden vádat elhisz, a mit ellene hallott.

121. Ez komoly terv volt, s az alsó-italiai Sirist tartották a leg
alkalmasabb helynek. L. alább VIII. 62.

122. A laureioni ezüstbányatelep körülbelül 10 kilométernyire
terjedt a tengerparton Anapblystostól Thorikosig. Themistokles korá
ban nagy jövedelmet hajtott, később azonban keveset, s Strabon ko 
rában már alig művelték. A bányát vállalkozóknak adták bérbe, s a 
jövedelmet kezdetben szétosztották, míg Themistokles keresztül nem 
vitte, hogy a pénzt a hajóhad fölszerelésére fordítsák ; mert az aigi- 
naiak ellen 491-ben megindított háború idejében Athénnek összesen 
csak hetven hajójuk volt (VI. 8 9 \ 132.). — Kétszáz hajót azonban 
alig lehetett volna a kiosztandó pénzből (krbl. 80 talentumból) kiállí
tani. s más források valóban csak százat említenek; habár kétség
telen, hogy Athénnek 200 hajója küzdött a salamisi csatában (V in. 1., 
14., 44., 46., 61.) \

123. A gyűlést az Isthmoson tarlották. Az aiginiai háborúra vo
natkozólag 1. V. 81., 89. VI. 87—93. \

\
\
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124. Valamint ma, úgy az ókorban is a Fekete-tenger vidéke 
sok gabonát szállított a Földközi-tenger népeinek, különösen Athén
nek, mely nagy gabona-kereskedést űzött. A vidék termékenységére 
nézve 1. még IV. 17.

125. E csata Kr. e. 4í)4-ben történt, s ha Argosnak nem volt 
több polgára, mint Spártának (krbl. 10,000), akkor a vereség borzasztó 
nagy volt.

126. A trójai háborúban Agamemnon, Argosnak királya, volt a 
fővezér; s Aristomachos három fia közül, kik Peloponnesost örököl
ték, Temenos, Argos királya, volt a legidősebb. Argos a vezérszevep 
jogát mindig fentartotta és a maga számára követelte.

127. Az argosiak ezen védekezése nagyon problematikus értékű, 
mert az utolsó Temenidákat, a híres Pheidou (1. VI. 127) közvetlen 
utódait, az uralomtól megfosztották (Paus. II. 19.) ; legfölebb vallási 
functiójukat hagyták meg nekik, s ebben a megszorított értelemben 
újíthatták meg a Temenidák magvaszakadtéval a királyságot. Külön
ben is nem jelent meg mind a két spártai király a harczban (V. 75.), 
az egyik a törvény értelmében otthon maradt.

128. Perseus Argosból származott ; Persessel való állítólagos ro
konságát 1. föntebb 61. fej. — Es i  «más hír» különben csak 
görög fictió.

129. Susának «memnoni» jelzőjéről 1. V. 53. s k., és az ötödik 
könyv. 43. jegyzetét. — A mi Kallias követségét illeti, Dahlmann az 
ifjúbbikra gondolva, a dátumot 430 és 424 (Artaxerxes halálának éve) 
közé teszi ; de az ifjabb Kallias akkor még nem volt nagykorú, s 
nincs okunk kételkedni Diodorusban (XII. 3., 4.), hogy itt a hason 
nevű nagyatyáról van szó, ki a kyprosi győzelem után 449-ben volt 
Susában az úgynevezett kimoni békének követítője gyanánt.

130. Plutarchos e fejezet miatt is nagyon megtámadja Her.-t_ 
hogy részrehajló volt Argossal szemben, a mi pedig nem igaz (1. VIII. 
73.) ; továbbá az egésznek csak az az értelme, hogy peccatur intia 
muros et extra, a mi főleg Thebaira vonatkozólag találó.

131. Telos sziget (ma Episkopi) Knidos és Rhodos között fekszik. 
Gela gyarmatosítása Tliuk. szerint (VI. 4.) 45 évvel később történt, 
mint Syrakusaié, tehát Kr. e. .690-ben. Krétaiak és rhodosiak vettek 
részt benne, s némelyek szerint Deinomenes volt a tényleges alapító, 
ki Gelonnak egyik őse volt.

132. Kleandros, ki valószínűleg 505-ben foglalta el a trónt, volt 
az első kényúr ; előtte a kormányzat, mint más dór államokban, 
oligarchikus volt (Arist. Polit. V. 10.). Utóda testvére, Hippokrates lett



(498—491.), ezé pedig Gelon (491—478.). Atyjának, Deinomenesnek 
(145. fej.) ő volt a legidősebb fia, három testvére pedig: Hieron, 
Polyzelos és Tlirasybulos. Midőn Gelon 484-ben Syrakusai kénynra 
lett, testvére Hieron, vette át Gelában az uralmat, s ugyanő örökölte 
Gelon halálakor 478-ban Syrakusai trónját.

1.33. Ainesidemost azért nevezi meg Her. Gelonnak fegyvertársai 
közül, mert valószínűleg atyja volt a 165. fejezetben említett Theron- 
uak, Akragas kényurának, kivel szövetkezve Gelon Himeránál a kar- 
thagoiakat megverte (165— 167. fej.).

134. Eloros a mai Abysso ; Kamarina, melyet Syrakusai lakosai 
Kr. e. 599-ben alapítottak, a déli parton feküdt Gela és a Pachynns 
hegyfok között. A dologra vonatkozólag 1. Thuk. VI. 5.

135. Három Hybla volt Siciliában ; a leghíresebbet, melynek a 
keleti parton Megara Hiblaia volt a neve, Her. Megarának nevezi 
(1. a köv. fej.), a másik kettő a bennföldön alakúit, s az itt említett 
Hybla valószínűleg az Akragost és Syrakusait összekötő út mentében 
keresendő.

136. «Földbirtokosok» voltak az eredeti telepítők és utódaik, 
azonkívül olyanok, kik jogot nyertek földbirtok szerzésére. Tanyái
kon laktak az adózó parasztok és szolgák, bizonyára bensziilött sici- 
liaiak, kiket kyllyriusoknak hívtak. Kasmene Syrakusainak volt a 
gyarmattelepe, melyet Kr. e. 644-ben alapított (Thuk. VI. 5.) ; helyét 
azonban nem tudjuk.

137. A kegyetlen bánásmód a köznéppel szemben úgy magya
rázható, hogy az nagyrészt nem görög, hanem siciliai és phoinikiai 
elemből állott. Görög gyarmatosok rendszerint teljes jogú polgárok
ból lettek.

13S. Forrásaink mit sem szólnak Gelon háborújáról a phoini- 
kiaiakkal szemben. Valószínűleg mindkét félnek az volt a czélja, hogy 
a másikat Siciliából elkergesse, s Gelon talán Dorieus halálát hasz
nálta fül ürügyül a phoinikiaiakkal szemben, kiket úgy látszik, sikerült 
kikergetnie. Dorieus halálára vonatkozólag 1. V. 42—46.

139. Az athéniek mindjg azzal büszkélkedtek, hogy őslakók, a mi 
csak az ó-attikai lakosságra igaz, nem pedig a bevándorlóit iónokra, 
kik amazokkal egyesülvén, velők egy törzsnek tartották magukat 
(Thuk. II. 36.). Homeros az athéni Menestheusra mondja az itt fel
hozott élvet (II. II. 552—554. sor).

140. Aristoteles (Ehet. I. 7.) azt mondja, hogy Perikies is ezt a 
képet használta halotti beszédében. Minthogy azonban Tlmkydes mű
vében nem találjuk, valószínű, hogy abban a beszédben fordúlt
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elő, melyet Perikies a samosi háború (Kr. e. 400.) lialottai fölött 
tartott.

141. Nincs okunk kételkedni, hogy Kadmosnak atyja Skytlies, 
Zankle fejedelme volt, kit Hippokrates kergetett el. Skytliest azután 
Dareios kegyébe fogadta, Kos szigetével ajándékozta meg, melyet 
Skytlies fiának engedett át, maga pedig késő vénségében Perzsiában 
halt meg (VI. 23. sk.) Kadmos nem annyira demokratikus érzüle- 1 
ténél fogva mondott le Kos uralmáról, mint inkább szülővárosa, 
Zankle iránt érzett szeretetből, s több előkelő kosi családdal, többi ; 
között a vígjátékíró Epicharmossal is (Suidas s. v.), Siciliába költö
zött, s főleg a samosiak támogatásával ura lett Zanklénak (Her. VI. 
24.). Később azonban Kkegion kényura. Anaxilaos elkergette, s ez 
lehet oka, hogy most (481-ben) Anaxilaos ellenségének, Gelonnak 
érdekében járt közben Delphoiban.

142. Azaz sujfet, a kit élethossziglan választottak meg, tehát 
annyiban különbözött a spártai királydói, hogy méltósága nem volt 
örökölhető (Arist. Polit. II. 11.)

143. Ugyanígy nyilatkozik Aristoteles is (Poétika 23. fejezet) : 
«Ugyanazon időben történt a salamisi tengeri ütközet és Siciliá- 
ban a karthagóiakkal vívott csata».

144. A phoiuikiaiak és karthagóiak nem imádtak héroszokat, ép 
azért Movers azt hiszi, hogy Hamilkar a pún Abd-Melkart (=  Mel- 
kart szolgája) nevének elferdítése, s hogy itt Melkart istennek tiszte
letéről van szó, kinek mythosza és tisztelete a máglyahalállal szoro
san egybe volt fűzve (v. ö. Didó halálát).

145. A passatszelek július végétől szeptember vége feléig fúnak 
s a salamisi csata szeptember 20-a körül történt. Thukydides azonban 
(I. 32.) a kerkyraiakat a legnagyobb önzéssel vádolja, mert állandó 
elvük volt, hogy mások veszedelmében ne osztozkodjanak.

146. Diodoros szerint (IV. 79.) Kokalos, Likania királya, Minőst 
vendégszeretőleg fogadta, de azután leányai olyan forró fürdőt szol
gáltattak a krétai királynak, hogy meghalt.

147. Polichne kis helység volt Kydonia mellett, Praisos pedig 
Kréta délkeleti részén terült el. Valószínűleg még Minos előtti tele
pek, s ép azért nem vettek részt a vállalatban.

148. Hyria Tarentum és Brundisium között feküdt, még ma is 
Oria a neve. Strabon szerint ezek a krétaiak alpították Brundisiu- 
mot is, majd átkeltek Illyriába és azon túl a tkermai öbölnél tele
pedtek le boitiaiusok neve alatt.

149. A tarentumiak veresége 473-ban történt. — Anaxilaos való-
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színüleg Zanklébe költözött, s azért bízta Bhegiont Mikythosra, kinek 
szobrait még Pausanias is látta Olympiában (Y. 26., 4.)

150. Homeros szerint (11. XIII. 451. s k. és Odyss. XIX. 178—181.) 
Minosnak fia Deukalion, s ezé Idomeneus, ki a trójai háborúban 
vitézül liarczolt.

151. Alos az Othrys északkeleti lábánál, a pagasaii tengeröböl 
közelében és nem közvetlenül a tengerparton feküdt. A hagyomány' 
szerint Athamas volt alapítója (1. 197. fej.)

152. A spártai alkotmány szerint mindig a királyok voltak a 
spártaiak vezérei, ha hadba vonultak (VI. 56.). Úgy látszik, hogy 
Euainetos seregében nem voltak spártaiak, csak lakoniai eredetű 
katonák.

153. L. föntebb a 128. fejezetet és a 109. jegyzetet.
154. Az Ossa és Peneios között vezető Tempe szoros átlagos szé

lessége átlag negyven méter ; néhol azonban a folyó mellett kocsi 
sem mehetett, úgy hogy az Ossa szikláin kellett utat csinálni, mely 
Xerxes idejében még nem volt használható állapotban.

155. Histiaiotis Euboia északi részének a neve, melyet Histiaia 
városa után kapott.

156. Ezt az iszapot a Spercheios folyó hozza magával, s ez az 
ókor óta annyira szaporodott, hogy a tengeröbölt egy mérföldre be
szorította, s a folyó más medret volt kénytelen keresni. Még ma is 
csak a hegy tövében tanácsos utazni, mert az iszapos talaj végzetessé 
válhatik a vándorra nézve.

157. Természetes meleg forrásokat a régiek Herakles fürdői
nek nevezték, azon mythosz alapján, hogy Athene (vagy Hephaistos) 
a fáradt hérosznak enyhülésére fakasztotta. A mi Herkules-fürdőnk 
is innen kaphatta nevét.

158. A tliessaliaiak betörése Thukydides szerint (I. 12.) Ilion 
elfoglalása után hatvan évvel törtéit, midőn a többi seol-törzBeken 
kívül a boiotiaiakat is elkergették régi lakóhelyükről.

159. Clemens Alexandrinus szerint (Strom. VI. p. 753) a jóslat 
ezószerint így hangzott : Ή  AéXooi, λίσσεσ3’ άνέαους, καί λώϊον εατα·.. 
Hasonló tanácsot adott a jóslat az athénieknek (VII. 189).

160. Thyia helyét nem tudjuk, mert más író nem említi. Miaga 
Thyia mások szerint Kastaliosnak volt a leánya, s Apollontól szülte 
Delphost.

161. A Myrmex-zátonyon még ma is kiáll egy szikla, melynek 
Lithari (kő) a neve. — A Sepias Magnesiának délkeleti csúcsa, ma
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Cap Giorgi. — Kastlianaia városától származtatják némelyek a gesz
tenye nevét, mert e partvidéken buján termett fája.

162. Egy görög háromsoros hajó legénysége többnyire kétszáz 
emberből állott (1. VIII. 17); s ez a mondat bizonyltja, hogy Her. e 
tekintetben nem ismer különbséget görög és perzsa hajók között. 
A tengerészkatonák közűi Xerxes hajóhadában a perzsák, médek és 
sakák voltak a legkiválóbbak.

163. A számítás itt túlzó, mert az ötvenevezősök a 3000 hajónak 
csak egy részét alkották (97. fej.), a többi már kisebbszerű hajó volt. 
A 240,000 emberből tehát többet kell levonnunk a felénél, mert a
186. fejezetben egy részük ismét számításba esik.

164. Az itt felsorolt népek közűi csak az eordusokat nem emlí
tette eddig Her. Ezek régebben a Bermios hegységtől nyugatra lak
tak, de a makedónoktól kiszorítva, az Axios és Strymon között tele
pedtek le Mygdoniában.

165. Tagadhatatlan, hogy Her. a perzsa sereg nagyságát végte
lenül túlozva sorolja föl. Oka részben az, hogy Her. perzsa forráso
kat követ, mert a perzsáknak a görögök megfélemlítése végett érde
kékben állott hadierejüket óriásinak híresztelni ; a vezérek is úgy 
intézték Doriskosban a számlálást, hogy minél nagyobb számot mond
hassanak Xerxesnek. De ión jelleméhez híven maga Her. is hajlott 
a túlzásra, már csak azért is, hogy annál nagyobbnak tüntesse föl 
így a görögök dicsőségét. (Ettől különben Aischylos sem irtózott, 
1. Perzsák 56—64, 122—144, 735—738.) Számításaiban észre lehet 
venni e czélt ; mert pl. igaz ugyan, hogy minden görög nehéz fegy
verzetű katonát kisért egy szolgálatot tevő ember, úgy hogy a görög 
táborban a szolgakiséret volt akkora, mint a rendes haderő ; ámde 
a perzsa táborban a katonák legnagyobb része könnyű fegyverzettel 
vaia ellátva, s ha a vezéreknek tényleg nagy volt is a kíséretük, még 
sem lehetséges, hogy minden katonának egy szolgát osztottak volna 
be. Meg kell továbbá gondolni, hogy ily óriási táborban igen sok a 
megbetegedés, a szökés, mi szintén apasztja a számot. Ámde Raw- 
linson szigorú számítása szerint (Herodot. IV. kötet p. 129) Xerxes 
hadserege mégis több mint másfél millió emberből állott.

166. Her. számítása itt is téves. A tábornak Her. által elfogadott 
nagyságához képest 110,0671/ia mérő búza kellett volna naponként. 
Egy mérő (medimnos) =  52·53 liter.

167. Ipnoi a Pelion alatt terült el, a mai Zagora helyén. Nevé
nek jelentése : kemencze, nem ritkán jelzett helységet. (V. ö. a mi 
Pest-ünket és Budának német nevét.) Meliboia, a hasonnevű kis
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öböl mellett, e vidéknek egyik legjelentékenyebb városa volt, az Ossa 
hegy alatt.

168. Oreithvia ugyanis egyszer virágokat szedett gondtalanul az. 
Ilissos partján, de Boreas elrabolta, majd hazájába, az északi Thra- 
kiába vitte, s vele nemzette Zetost és Kalaist, a két híres argonautát.

169. Thetist, Nereusnak leányát, Zeus akarta eredetileg nőül 
venni ; de Themis megjósolta Zeusnak, hogy olyan fiút nemzene 
Thetissel, ki atyját is fölülmúlná erőben. Az istenek határozata sze
rint tehát halandóhoz kellett nőül mennie, a mit pedig Thetis min
denképen ki akart kerülni. Peleus, az ország királya, csak a bölcs 
Oheiron tanácsa segélyével keríthette birtokába a tengerparton an- 
dalgó Nereidát ; mert ez Proteus módjára mindenféle szörnyalakot 
öltött magára, a többi között tintahallá (görögül : sepia) is átválto
zott, s innen kapta a hegyfok a Sepias nevet.

170. Elterjedtebb volt a mythosznak az a formája, hogy az 
argonauták Mysiában hagyták oda Heraklest, a mint ez vízért küldött 
kedvenczét, Hylast, kit a vizi nympliák magukhoz ragadtak, haszta
lanul kereste a parton. — Aphetai neve Her. szerint az άφίεναι ( =  ha
jót szélnek ereszteni) igéből származnék ; pedig ép megfordítva a név 
teremtette a mythosz ezen episodját.

171. Alabanda a Marsyas felső folyásánál épült, hol romjai Arab- 
Hissar mellett ma is láthatók ; Paphos pedig Kypros nyugati partjá
nak volt egyik városa.

172. Thessalia és Achaja folyóiról már a 129. fejezetben szólt 
Her. A mi Epidanost (v. Apidanost) illeti, az Enipeussal együtt az 
Othryson ered; a thessaliai síkon Pharsalosnál a két folyó egyesül, 
azután a Peneiosba ömlik. A régiek majd az egyik, majd a másik 
ág után nevezték el az egyesült folyót, s úgy látszik a nyugati ág 
volt bővebb vizű, melyet Her. Apidanosnak nevez, a keletit pedig 
Enipeusnak; s minthogy ez utóbbinak folyása Achajára szorítkozik, 
az egyesült folyót is Enipeusnak hívja. Viszont Thukydides (IV. 78) 
és Strabon (p. 432.) a nyugati ágat nevezi Enipeusnak.

173. Az itt közölt helyi monda, melyben Helle neve még nem 
fordrrl elő, a költők és írók által sokszor változtatott Athamas-mon- 
dától lényegesen különbözik; mert itt még Athamas a gonosz, míg 
a költők szerint Ino, a rosszlelkű mostoha, a még éretlen búzának 
pörkölése által éhhalált idézett elő, s az e miatt kért jóslatot úgy 
magyarázta, hogy mostoha gyermekei áldozandók föl. A helyi monda 
a legendának eredeti vonásait jobban föltünteti, a mennyiben az ős 
minyai törzs Orchomenosban és Iolkosban gyermekáldozatokat muta-
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tott be istenének. Zeus Lapliistiosnak (Lapbistios a fojtó, elnyelő 
isten, összefügg a λα / tővel, melyből λαφύσσω ige is származik) ép 
ügy volt joga minden elsőszülöttre, mint Jeliovának vagy a plioini- 
kiai Moloehnak és Melkartnak. Szentélye és szobra Koroneia és 
Orchomenos között a Lapliistion hegyen (ma Granicza) állott s még 
a második században Kr. u. is élt itt monda, hogy Phrixos a fenye
gető véráldozat elől egy kosnak a hátán menekült meg (Paus. IX. 
34, 4). Az elsőszülöttnek feláldozása Athamas után is szigorú köte
lesség gyanánt nehezedett utódaira ; de ezek találtak módot, hogy az 
emberáldozatot symbolikus kosáldozattal helyettesítsék ; csakhogy az 
elsőszülöttnek mintegy isteni átok terhe alatt kerülnie kellett hazá
ját. Ez magyarázza meg némileg a következő, homályos értelmű 
sorokat.

174. Phrixos a hagyomány szerint Iophossát, Aietes király leá
nyát vette feleségül, s négy fia született: Argos, Phrontis, Melas és 
és Kytissoros. Ez utóbbit a legenda azért hozza haza, hogy a gyer
mektelenné lett Athamas családja ne váljék magvaszakadttá.

175. A Földközi-tengeren az apály és dagály olyan csekély, hogy 
alig lehet észrevenni, de a maiisi öbölben és az Euripos északi részé
ben jelentékenynek mondható, s hat óránként váltakozik.

176. A Spercheios közelében levő kis folyók, így a mindjárt 
ezután említett Melas is, ma már nem a tengerbe, hanem egyesülten 
a Spercheiosba ömlenek, tehát a Dyras is. A Spercheios különben az 
iszaplerakodások által medrét a part irányában délkeletre megliosz- 
szabbította, s csak a Tliermopylaion túl ömlik a tengerbe. — Her. 
korában a vidék meleg forrásai valószínűleg a Dyrasba gyűjtötték 
össze vizüket, s talán azért mondja a lokalizált mythosz, hogy a 
folyó segítségére jött Heraklesnek.

177. Plethron itt területi és nem hosszmérték, a terület tehát 
körülbelül 3/e Q] mfldet foglalt el, értve valószínűleg Tracliis és a 
Tliermopylainak első szorosútja között található síkot.

168. Az Asopos rohanó hegyi folyó, mely az ökörben a Plioinix 
fölvétele után még a Tliermopylaion innen ömlött a Spercheiosba.

179. Az amphiktyoni szövetség, mint tudjuk, közös istenitisztele
tet ápoló államoknak vallásos egyesülete volt. Ilyen szövetségek vol
tak Ázsiában és Európában egyaránt, de a legnevezetesebb itt 
Thermopylainál tartotta gyűléseit. E szövetség tagjai voltak a thes- 
saliaiak, boiotiaiak, dórok, iónok, perrhaibusok, magnesiaiak, lokri- 
siak, enienek, achajaiak, malisiak, phokisiak és (talán) a dolopok. 
A szövetség évenként kétszer tartott gyűlést, tavaszszal Delplioiban,
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őszszel Thennopylainál, s minden államot egy-egy pylagoras (a tulaj
donképem követ) és egy hieromnenion (templomgondozó) képviselt. — 
Amphiktyon, e szövetségeseknek hérosz eponymosa, valószínűleg csak 
fictio, neve későbbi alkotás.

180. Ez az idősebb királyi háznak általánosan elfogadott törzs
fája volt. Her. azért sorolja föl, hogy hódolatát fejezze ki Leonidas 
irányában.

181. T. i. Görgőt, kinek feltűnő okosságát Herodotos kétszer is 
kiemeli (V. 51. és VII. 2391.

182. Leonidas tehát tudatával bír végzetes vállalatának, s habár 
a kiválasztott katonákat a 20—30 éves ifjúságból választotta ki, a 
spártai családok fenmaradásáról ilyen módon gondoskodott.

183. A Kameia-ünnep a peloponnesosi dóroknak legnagyobb 
ünnepe volt Apollon Karneios tiszteletére, melynek különösen Spártá- 
ban katonai színezetet adtak. Az összes lakosság harczi díszben vo
nult ki a városból, s kilencz napig tanyázott sátrak alatt, mint vala
mely hadi táborban. Az ünnep a rekkenő hőség és láz pusztító iste
nének szólott, s a szabad ég alatt töltött táborozás által akarták 
megóvni magukat a kutyahőség veszedelmes hatásától. Az ünnep 
közvetlenül az olympiai játékok előtt végződött, s ez évben a játé
kok utolsó napja augusztus 19-ére esett. Ilyen fontos ünnepeket a 
görög nép absolut kényszer nélkül nem szeretett elmulasztani.

184. A pylagorokra vonatkozólag 1. a 179. jegyzetet. Az itt jel
zett gyűlés alig tartathatott előbb 478-nál.

185. Her. ezt az ígéretét nem váltja be, valószínűleg megfeled
kezett róla. L. I. kötet, Bevezetés, p. XXXVI. 2. jegyzet.

186. Ktesias (Pers. 24) egy harmadik hagyományt is közöl, mely 
szerint két előkelő trachisi ember, Kalliades és Timaphernes, vezet
ték át Xerxes hadseregét a hegyen. De a görögök általában Herodo
tos véleményét fogadták el.

187. L. föntebb a 176. fejezetet.
188. Melamp5'gos Heraklesnek jelzője, értelme valószínűleg He

rakles erejére czéloz. — A Kerkopok rablók voltak, kik még Herakles- 
től sem féltek és megtámadták ; ő tehát lábuknál megkötözve, a vál
lán vitte el a vakmerő legényeket, de mivel bohókás beszédük neve
tésre fakasztja, szabadon bocsátja őket.

189. Melampus még a trójai háború előtt élt, s nőül vette Nestor 
húgát, Perót. V. ö. második könyv 74. jegyzet. — Megistiasról 1. még 
alább a 228. fejezetet.

190. Pausanias, ki nem említi föl a thebaibelieket, azt mondja



(II. 20, 2), hogy 80 mykenéi ember maradt itt Leonidassal. — Plu- 
tarchos természetesen e fejezet miatt nagyon kikel Herodotos ellen 
(Mór. 865) ; de nekünk nincs oknnk ezért Herodotost részrehajlással 
vádolni.

191. Leonidas hamvait Kr. e. 440-ben Spartába vitték, és sírjára 
nagy emlékoszlopot tettek. Ezen oszlopra volt vésve a háromszáz 
vitéznek neve (Paris. III. 14, 1), s itt olvasta őket Her. is.

192. Az oroszlán kétségtelenül Leonidas nevére czél’zott, ezt 
áralja el Simonides híres epigrammája is (fr. 32).

193. Cicero (Tuse. Disp. I. 42) szerint nem görög, hanem perzsa 
ember beszélt Dienekessel.

194. A felirat nem említi a thespiaibelieket, de odagondolja, 
mert a Peloponnesosból a helotákkal együtt is csak 3100-an voltak.

195. E híres epigrammát Ponori Thewrewk Emil fordításában 
adom s hozzá adom még a Ciceróét (Tuse. Disp. I. 42) :

Dic hospes Spart® nos te hic vidisse iacentes 
Dum sanctis patri® legibus obsequimur.

196. Keosi Simonides, korának egyik legkiválóbb lyrikusa, írta 
állítólag mind a három síriratot.

197. L. alább IX. 71.
198. Ez adta a szikrát a peloponnesosi háború kitörésére s részle

tesen szól róla Thuk. II. 2—5.
199. Nyolczezer fegyverfogható polgárra becsülni Spártát és a 

lakedaimoniakat nem túlzás ; a plataiai csatában ötezren harczoltak 
(IX. 10, 28). A peloponnesosi háború alatt a polgárság 5000-re olvadt 
le (Thuk. Y. 64, 68), később még kevesebb volt.

200. A mitől Chilon félt, az a peloponnesosi háború alatt meg
megvalósult, mert az athéniek Kythere szigetét Nikias vezérlete alatt 
elfoglalták, s ez a körülmény bírta rá a spártaiakat, hogy békét kös
senek. (Thuk. IV. 53. s k. V. 14.)

201. Mindazonáltal Pleistoanax, Leonidas fia, haza hozathatta 
Leonidas hamvait (1. a 191. jegyzetet). Evenként játékokat és dicsőítő 
beszédeket tartott a sírnál, úgy hogy Leonidas hősi tiszteletben ré
szesült,

202. Föntebb a 220. fejezetben.
203. L. Y. 48, 51, 61, és föntebb a 181. jegyzetet.
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1. Achalkisiak kétségtelenül athéni gyarmatosok a «lótenyésztők» 
földjén, kik Kleomenes második betörése idejében mentek át Euboiába 
(V. 77). A négyezer gyarmatos ép megfelel húsz hajó legénységének. — 
A styraiak szintén euboiaiak Styra városából.

2. A görögök siciliai követségéről 1. VII. 157. s k., a hol az 
athéniek elismerik a lakoniaiak elsőbbségét.

3. Azaz Byzantion elfoglalása után a 477/76. évben. A körülmé
nyeket bőven adja elő Thuk. I. 95, 130. és Diód. XI. 44—46.

4. Mint már egy ízben megjegyeztük, Tliemistokles az egyetlen 
történeti alak, ki ellen Éter. leplezetlen ellenszenvet mutat. Érdemeit 
hidegen adja elő, de ravaszságát, kapzsiságát, önzését, megveszteget
hetőségét sohasem mulasztja el fölemlíteni (1. c. 5, 19, 22, 58, 108— 
110, 112, 124). Ezt az euboiai ember által való megvesztegetést kü
lönben Plutarchos is fölemlíti (Vita Them. c. 7).

5. A görög szövegben nem hírmondó, hanem tűzhozó (πυρφόρο;) 
van. A spártaiak közt volt ugyanis szokásban, hogy egy katona élesz
tette folyton Zeusnak spártai oltáráról hozott tüzet (Xenopli. Resp. 
Lac. XIII. 2, 3). Minthogy e tüzet a táborban főfontosságúnak tar
tották, minden katonának első kötelessége volt a tűzhozót védelmezni, 
ki valóban csak akkor nem tért haza, ha az egész sereg elpusztúlt.

6. A Kaphareus és Geraistos két hegyfok Euboia délkeleti részén, 
nevük ma Capo Doro és Capo Mantelo.

7. Pausanias meséli (X. 19, 1), hogy ennek a Skylliasnak, vagy 
a mint ő mondja: Skyllisnak Delplxoiban szobra volt, s hogy már a 
Sepias hegyfoknál ért vihar alkalmával sok kárt okozott a perzsák
nak leánya segítségével, ki szintén búvár vaia.

8. A hajók áttörésére vonatkozólag 1. VI. 12. és a hatodik könyv 
7. jegyzetét.

9. Gorgosról 1. V. 104. és VII. 98, valamint a hetedik könyv 
83. jegyzetét.

10. Ez a megjegyzés is bizonyítja, hogy a thermopylaii csata 
júliusban történt, az olympiai játékok idejében (VII. 206).

11. A Geraistos kegy foktól nyugatra a tengerpartot sziklás záto
nyok s kimeredő, meredek kőfalak a hajósokra veszedelmesekké tét-



ték. De hogy az «üregek» hol voltak, nem határozhatjuk meg pon
tosan.

12. Ennyi hajója volt még Athénnek tartalékban; mert tudjuk, 
hogy Themistokles a hajóhadat kétszázra szaporította (VII. 144). 
127 hajó mindjárt kezdetben jelen volt, húszat láttak el legénységgel 
a chalkisiak, s ez az 53 jött el most a vihar után.

13. Ez a Kleinias Alkibiades atyja ; neje, Demoniache, leánya 
volt Megakiesnek, azon Megakies dédunokájának, ki Agaristét, Klei- 
sthenes, sikyoni fejedelem leányát vette nőül. Kleinias tehát rokon
ságban van Periklessel. L. a családfát a hatodik könyv 127. jegy
zetében.

14. Czéloz arra a segítségre, melyet Athén nyújtott az iónoknak 
lázadásuk alkalmával (V. 99 ; v. ö. V. 105. VI. 64. VII. 8).

15. Ellopia Euboiának északi felét jelöli, s Histiaia lakóinak volt 
birtokában a termékeny északi tengerpart.

16. Ennyien küzdöttek körülbelül a szorosnál; 3100 peloponne- 
sosi, 400 thebaibeli és 700 thespiaibeli, összesen 4200. Ezek közül 
300 spártai és a tliespiaibeliek valamennyien elestek, a többiek 
közül azonban kevesen, mert a szoros védelmét a spártaiak vezették 
(VII. 210 s k.).

17. Vitruvius szerint ezek Karyai városából jöttek, s később szi
gorú büntetést szenvedtek tettük miatt.

18. Tigranes egészen atyjának szellemében beszél. V. ö. IV. 83. 
és VII. 46.

19. Az abaii templomról és jóshelyről 1. I. 46. és az első könyv 
34. jegyzetét.

20. Hyampolis igen közel feküdt Abaihoz, annak a szűk völgy
nek bejáratánál, mely az epiknemisi Lokrisból Phokisba és Boiotiába 
vezetett.

21. L. ennek magyarázatát I. 56. és VIII. 43.
22. Tithorea a Parnassosnak az a része, melyet ma Belieza-nak 

hívnak ; Neon városát később szintén Tithoreának nevezték. — 
Az ozolai lokrisiak birtoka a Parnassos nyúlványaitól a korinthosi 
öbölig terjedt, s úgy látszik, Amphissa volt fővárosuk.

23. A fölsorolt városok közül Pedieis és Iriteis neve más Írónál 
nem fordul elő. Elateia később a legjelentékenyebb város lett Pho- 
kisban.

24. Parapotamioi mellett a Kephissos síkja szűk völgygyé ala
kúi; tovább délre a folyó egy más síkot szel át, melynek déli szélén, 
a Helikon egyik nyúlványánál feküdt Panopeis város. Innen nyu-
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gatra vitt az út Daulisba és Delphoiba. keleti irányban pedig Chai- 
roneia felé.

25. Daniiétól az út kezdetben déli irányban vezet a Pamassos 
előhegyei között; két órányi járás után egy szakadéknál ér össze a 
híres keresztút, mely Daulisba, Lebadiába és Delphoiba vezetett. 
Itt ölte meg a mythosz szerint Oidipus atyját. A Delphoiba vezető 
út szűk hegyszakadékban visz fölfelé Parnassos és Kirphis között. 
Ez utóbbinak magaslatain hevernek a perzsa háborúban elpusztult 
aiolida községek romjai. Az út tovább ketté szakad, balra le Kirrhába, 
jobbra pedig a Parnassos lejtőjén Delphoiba.

26. A Korykion-barlangot ma is jelzi bejáratánál egy fölirat- 
Bejárata öt méter széles. Jelenben úgy, mint a múltban a szomszé
doknak nehezen föllelhető menedéke volt, mert a bejárat magasan 
fekszik. Belseje elől stalakitokból álló, 30 méter széles és magas bol
tozat, mélysége 60 méter. Azután következik egy 12 méter magas 
eseppkőfal után a második, magasabb üreg, honnan különböző utak 
vezetnek mélyebbre a hegybe.

27. A Pronaia szentélyére vonatkozólag 1. I. könyv 75. jegyzetét..
28. Pausanias meséli (I. 4, 4. X. 23, 2), hogy a helyi monda, 

szerint Kr. e. 279-ben, midőn a gallusok Brennus vezérlete alatt a 
szent templomot ki akarták rabolni, Phylakoson kívül két hyper- 
boreus hérosz, Hyperochos és Laodikos, továbbá AchilleuB fia, Pyrrlios 
is segédkezett a lakosságnak az ellenség ellen. — Hyampeia a mai 
Phlambukos.

29. E nagy kígyót természetesen csak odaképzelték az Erech- 
theion mélyébe, mint Athene neveltjének, Erechtheusnak symbo- 
lumát ; mert a hagyomány szerint Erechtheusnak, Attika szülöttjé
nek, kígyó-teste volt.

30. Pogon Kalauria átellenében feküdt, s ma sokkal keskenyebb, 
hogysem hajóhad befogadására alkalmas volna. — Her. adatai szerint 
ötvennégygyel volt nagyobb Salamisnál a hajók száma, mint Arte- 
misionnál. Aristoteles szerint (Athen. Polit. 23) az Areiopagos fedezte 
a legénység zsoldját, s így ez tette lehetővé a szokatlan nagy hajó
had fölszerelését.

31. A dórok és makedónok Her. szerint csak azért törzsrokonok, 
mert a dórok eredeti hazájukban az Ossa és Olympos alatt a make
dónok szomszédai voltak. — Erineos és Pindos a dór tetrapolishoz 
tartoztak, melynek másik két tagja Kytinion és Boion. — A malisia- 
kat a mythosz szoros összefüggésbe hozza az oitai Heraklessei (1. VII. 
176, 198) ; támogatják a dryopisiak ellen vívott küzdelmében, s ezért



kapják Dryopist, melynek lakói vagy meghódolnak, vagy kivándorol
nak Kythnosba, Styrába, Karystosba, Hermionébe stb.

32. Ezen ősrégi hagyomány hitelessége bátran kétségbevonható. 
Hogy az athéni lakosság ión és pelasg keverék, azt Her. már I. 56. 
mondta.

33. Ambrakia és Leukas Korintkosnak valának gyarmatai ; Kypse- 
los királynak fiai alapították Kr. e. 635 körül.

34. Simonides magasztalja (Fr. 139) vitézségét, hogy a salamisi 
csatában öt méd hajót elfogott, egy dór hajót pedig megmentett a 
barbárok kezéből.

35. Keos, Kythnos, Seriphos, Siphnos és Melos a Kyklád sziget- 
•csoportnak nyugati sora. közel a görög szárazföldhöz. Helyzetök ma
gyarázza, hogy miért mertek hazafias érzületűek lenni.

36. Pausanias látta Delphoiban szobrát (X. 9, 2) ; szerinte két
szer győzött pentatlilonban, egyszer futásban. Oly jól futott, hogy köz
mondásossá vált. L. Aristoph. Darázsok 1160., Acliarnsebeliek 21). 
sorát.

37. Itt ismét számítási hiba van, mert ha a 46. fej.-ben fölsorolt 
hajókat összeadjuk nem 378, hanem csak 366 hajó az eredmény. 
Vagy Her. hibázott tehát, vagy a szöveg romlott el. Mert Pausanias 
határozottan állítja (II. 29, 5), hogy az athéniek után az aiginaiak szol
gáltatták a legtöbb hajót; már pedig a korinthosiak 40 hajóval jelen
tek meg (43. fej.). Valószínű tehát, hogy az aiginaiak tényleg nem 
30, hanem 42 hajót szereltek föl, s így tényleg 378 hajóból állt a 
görög hajóhad. — Aischylos (Pers. 339) csak 310 hajóról tud.

38. E szentély az Erechtlieion a várhegy északnyugati szélén ; 
Athene istennőnek itt volt a legnagyobb cultusa, s ha Her. szenté
lyét említi, mindig ezt a templomot, s nem a Parthenont érti (V. 72, 
82. VIII. 41, 53).

39. L. VII. 141. sk.
40. Aglaurosról, Kekrops leányáról, a hagyomány azt mesélte, 

hogy ledobta magát az akropolisról. Szentélye a várhegy északi olda
lán, közel Pan barlangjához, épült.

41. Pausanias szerint (I. 16, 6) az itt említett «tenger» sós vizű 
kút volt, mely állítólag összeköttetésben van a tengerrel. Az ásatások 
azonban nem jöttek semmiféle kútnak a nyomára. A mi Poseidon 
és Athene versenyét illeti, a mytlioszt Apollodoros úgy adja elő, hogy 
minden egyes isten választott magának egy várost, a hol őt különö
sen tiszteljék; de ezek mindketten Athént választották maguknak. 
Poseidon szigonyával Attikára ütött, s az akropolis közepén fakasz-
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tott tengeri forrást, melyet Erechtheus tengerének neveztek el ; 
Athene pedig Kekropsot hívta tanúul, hogy ő vette birtokába a föl
det, s egy olajfát varázsolt elő, mely ott virított Pandrosos templo
mában. Erre versengés támadt a két isten között, s Zeus, hogy őket 
kibékítse, versenybirákul nem Kekropsot és Kranáost nevezte ki, 
mint némelyek állítják, nem is Erechtheust, hanem a tizenkét fő
istent. Ezek pedig Kekrops tanúsága alapján Athénének ítélték oda 
az országot, s fővárosát is róla nevezték el.

42. Plutarclios szerint (Vita Them. 2. és Mór. 795) Mnesiphilos 
ugyanazon községből (Phrearroiból) származott, mint Themistokles. 
Előkelő gondolkozású, bölcs férfiú volt, ki Solon nyomdokait követte, 
s Themistokles az ő tanítványának tekinthető.

43. Plutarchos (Vita Them. 11) Adeimantos közbeszólását Eury- 
biadesnek tulajdonítja, de hozzáteszi, hogy Eurybiades a feleleten 
felbőszülve, botját emelte Themistoklesre, mire ez fölkiáltott: «Üss, 
de hallgass meg ! »

44. L. a hetedik könyv 121. jegyzetét. Csakhogy Athénnek Siris 
városához nem volt más joga, mint hogy ión telep volt. Herodotos 
valószínűleg olyasféle jóslatra gondol, a minő indítékul szolgált 
Athénnek, hogy Siris közelében Kr. e. 444-ben Thurioi városát ala
pította. Themistoklesnek azonban bizonyára szándékában volt Itáliá
ban gyarmatot alapítani, mert két leányának is Italia és Sybaris 
nevet adott (Plut. Vit. Them. 32).

45. Az aiakidákat feltünteti a következő családfa :
__________ A iakos

P eleus T e lam on  Phokos
I I

A chilleus A ias
Salamisban főleg Telamonnak és Aiasnak volt héroszi tiszteletük, a 
többieknek valószínűleg Aigina szigetén.

46. A tliriai síkság az Eleusis szomszédságában fekvő Thria vá
rosáról kapta nevét, s a tenger mentén terült el.

47. Az eleusisi kis és nagy mysteriumi ünnepeken nemcsak 
Demetert és Persephonét, hanem Dionysost (lakchost) is tisztelték, 
ki a szertartásokban halandó gyanánt szerepelt. A kis mysteriumokban 
ábrázolták születését, a nagy mysteriümban pedig, mely szeptember 
havában tíz napig tartott, ez ünnep főmomentuma az volt, hogy a 
meghalt Iakliost a nagy processio Athénből Eleusisba vitte, sokszor 
kiáltva nevét.

48. E görög államok hadi erejét Her. (IX. 32) 50800-re becsüli
26
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s bizonyára pótolhatta a perzsa gyalogság veszteségét, de nem a ten
geri haderőét, mely a Sepias mellett kitőrt vihar alkalmával hétszáz 
háromsoros hajót vesztett el (VII. 190, 19t. VIII. 11, 13); úgy hogy 
az 1327 hajóhói csak valamivel töhh, mint 600 maradt épen.

49. Her. szerint még ezen nap estéjén állottak csatasorba, 
Aischylos szerint (Pers. 372. s k.) csak másnap hajnalban. De Her. 
a 76. fej.-ben már Aischylos nyomán adja elő a dolgot.

50. A skironi út Megarától fölfelé a Skironi-sziklák mentéhen a 
Geraneia nyergére vezetett, innen erős lejtéssel szűk úton és mere
dek sziklák tövében le az Isthmoshoz. A monda szerint Skiron, a 
rabló, csinálta, s a róla nevezett sziklákról a vándorokat a tengerbe 
taszította, mígnem Theseus vele is hasonló módon hánt el. Ma is 
használják e hegyi ösvényt, vasút is megy rajta, s neve a rossz ta
lajnak megfelelőleg Kaki skala. — Az isthmosi falbástyának, mely 
csak a következő év nyarán lett kész (IX. 8), ma is láthatók marad
ványai ; eredeti hosszúsága 7066 méter volt, s később is fölhasználták 
védelmül a gallok, szlávok és törökök betörései ellen; legutoljára a 
velenczeiek restaurálták 1696-ban.

51. Ez ünnepek előbb (VII. 206.) ürügyül szolgáltak a távol- 
maradásra.

52. Orneai lakói a régi peloponnesosi lakosokhoz tartoztak és 
sokáig ellenállottak a dóroknak. De Kr. e. 580-ban az argosiak le- 
igázták és szabad polgárokból zsellérek lettek. Nevükről Argosban az 
összes zselléreket omeatáknak hívták ; a kynuriaiak is (v. ö. I. 82. 
és az első könyv 68. jegyzetét) ezért neveztettek omeatáknak, vagyis 
zselléreknek.

53. Sikinnos Plutarchos szerint (Vit. Them. 12.) perzsa hadi 
fogoly, Aischylos szerint (Pers. 355.) görög (valószínűleg ázsiai görög) 
volt. Thespiai városa a thermopylaii és plataiai csatában annyi pol
gárt veszített, hogy újakat kellett toboroznia.

54. V. ö. Aischylos mesteri leírását Pers. 353—432. A mi az itt 
említett helyeket illeti : Psyttaleia (ma Lipsokutali) az a kis sziget, 
mely a Peiraieus és Salamis keleti nyúlványa (Kynosura) között 
terül el ; Keos nem a Kyklad-sziget, hanem Salamis keleti oldalának 
egy része, közel Kynosurához (=: Kutyafark). Itt volt a sziget és a 
szárazföld között a szoros a legkeskenyebb. Munychia a Peiraieus és 
Phaleron között Attikának kis félszigete, mely Psyttaleiával szemben 
terült el. Partja Artemisnek volt szentelve, azért jelöli az alább kö
zölt jóslat első sora «szent part»-nak.

55. Athénben, különösen a peloponnesosi háború kezdetén, dema-
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gógok és csalók állítólag régi. főleg Bakisnak tulajdonított jóslatok 
izgatták a népet, úgy hogy gondolkodó emberek a jóslatokban ko
molyan kételkedni kezdettek, midőn a babona és felvilágosodás kü
lönben is kemény közdelemben állottak egymással : még a conserva- 
tiv Aristophanes is ostorozza a jóslásokkal űzött visszaéléseket.

56. Tliemistoklesnek 482-ben sikerült Aristeidest száműzetni. 
Midőn Xerxes Thessaliába ért, az összes száműzötteket vizszahivták, 
de az erről szóló határozatot valószínűleg csak a salamisi csata előtt 
pár nappal publikálták, különben Aristeides hamarább tért volna 
vissza.

57. Y. ö. IX. 81. és a kilenczedik könyv 61. jegyzetét.
58. L. föntebb a 64. fejezetet.
59. Pallene Attikának egyik legjelentékenyebb községe, a Bri- 

lessos (Pentelikon) egyik legszélsőbb délnyugati nyúlványán terült 
el. — Ha hihetünk Diodorosnak (XI. 27.), Ameinias testvére volt 
Aischylosnak, egy másik testvére pedig, Kynegeiros Marathonnál 
tüntette ki magát (VI. 114). Ha tehát Ameinias valóban testvére 
volt a költőnek (mert ő neki Eleusis volt a hazája), akkor meg
ható az az egyszerűség, melylyel Aiscliylos Ameiniasnak tettét föl
említi (Pers. 409—411.).

60. Ha valamely görög állam külföldi embert meg akart tisz
telni, akkor ennek egyik módja volt, hogy jótevőjének nevezte ki; 
így választotta meg jótevőjének Athén a makedón Alexandrost (alább 
a 136. fej.). Perzsiában, úgy látszik, külön jegyzékbe írták be őket 
a hivatalos krónikákban, mint pl. olvassuk Esther könyvében (VI. 1.): 
«Azon éjjel nem jött vaia álom a Királynak szemére ; parancsolá 
annakokáért, hogy előhoznák az emlékezetre íratott dolgok könyvét, 
a Krónikákat; és elolvastatának a király előtt». — Orosanga értelme 
Hesychios és Photios szerint «a királynak testőre». Oro valószínű
leg =  az ó-perssa var gyökkel (őriz), sanga pedig =  khsáyata 
(király).

61. Ez a kapitány a derék Ameinias volt (1. 93. fej.).
62. Ariabignes az ión és káriai hajóknak volt a vezére (1. V n. 

97.). — A többi nevezetes vezérnek nevét közli Aiscliylos (Pere. 
305—330.); de ezek majdnem mind az önkényes szóalkotás lát
szatával bírnak, s nem egyeztethetők össze történetileg hiteles ne
vekkel.

63. Polykritos gúnyosan és szidalmazva kérdi Themistoklest, 
mert atyját ép az aiginaiak ellen emelt vád miatt fogták el és vitték 
kezesnek Athénbe (VI. 50. és 73.).

26*
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64. Eumenes szűkebb hazája, Anagyrus, Attikának egyik tenger
parti községe volt a Peiraieus és Sunion begyfok között.

65. A szentély Salamis szigetének déli csúcsán állott. Athene 
istennőnek hasonló jelzője volt Phaleronban, hol a Skirophorion hó
napban ( =  junius) ülték tiszteletére a Skirophoria ünnepet.

66. Talán maga Her. sem hitte el e rágalmat, mely később a 
peloponnesosi háború előtt keletkezett, midőn az athéniek oly éles 
ellentétbe jutottak a korinthosiakkal. A korinthosiak vitézségét bizo
nyítják különben a Simonides által írt dicsőítő epigrammák (ír. 100., 
101., 163.).

67. Kolias Phalerontól déli irányban vagy húsz stadiumnyira 
feküdt egy keskeny földnyelven. — A jóslat eredeti szövegében 
φρυξουσι áll, s értelme az, hogy az árpát «pörkölik», s így hámozha- 
tóvá teszik. A belőle készített ételnek χάχρυς volt a neve.

68. Ktesias (Pers. 26.) és Strabon (p. 395.) szerint Xerxes még a 
csata előtt rendelte el a töltés építését, s ez valószínűbb is ; mert 
a csata után a perzsák a tengerszorost odahagyták (1. 92. fej.), a 
győztes görögök mindkét partot meglepték, s a perzsa hajóhad más
nap éjjel visszaindult Ázsiába (107. fej.).

69. Fáklyafutást a görögök olyan istenek tiszteletére rendeztek, 
kik a tűznek vagy világosságnak voltak képviselői ; így Athénben 
Hephaistosnak, Prometheusnak, Athénének, a thrák Bendis hold
istennőnek és még Pannak (VI. 105). E versenyben vagy az volt a 
feladat, hogy a fáklyát egy ember égve hozza a czélhoz, vagy pedig, 
mint itt Her. jelzi, a versenyző pártok lovasai csoportonként voltak 
bizonyos távolságban fölállítva, s az egyes lovasok a saját pártjuk 
égő fáklyáját a leggyorsabb futásban adták át égve egymásnak ; s az 
a párt győzött, melynek fáklyája először ért czélhoz. — A perzsa 
háború után az «angareion», «angaros» (lovas), «angaron» (állomás), 
a görög közt használatos kifejezés lett. Eszther könyvében is olvas
suk (VIII. 10.): «És írá az Assvérus Király nevével és megpecsétlé 
a Király gyűrűjével és küldé a levelet lovag-postáktól, kik gyors 
állatokon szoktak vaia járni...»

70. Ugyané megjegyzés olvasható csaknem szóról-szóra I. 175., 
hol jobban is illik a szöveghez. Valószínű tehát, hogy e kelyen csak 
széljegyzet volt egy másoló kezétől, s úgy került később a szövegbe.

71. Ez az első érdekes áflaj a történeti tényhez, hogy az eunu- 
clioknak nagy, sokszor végzetes befolyásuk volt a perzsa királyokra. 
Bizalmi jellegök már Her.-ból is kitűnik (1. III. 77., 92., 130.), de 
Xerxes idejében már nagyobb hatalomra is szert tettek.

JEGYZETEK A NYOLCZADIK KÖNYVHÖZ.
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72. V. ö. I. 160., VI. 28. s k.
73. A Zoster A ttikának liegyfoka a Peiraieus és Sunion között.
74. L. V II. 35.
75. Thukydidesben olvassuk (I. 137.), hogy Themistokles jogot 

form ád a perzsa védelemre, hogy Xerxest a veszedelemből kiszaba
dította ; s ugyanitt le van írva, hogy mikép m enekült Themistokles 
a perzsákhoz. V. ö. P lu t. Tliem. 23—28.

76. L. V II. 61.
77. A nyaklánczra és karpereczre vonatkozólag v. ö. V II. 83., IX . 80.
78. Ez természetesen túlzás, m inőt még Aischylosban sem ta lá 

lunk (Pers. 508—511.); m ert Artabanos, ki 60,000 em berrel kisérte 
a k irály t a Hellespontosig (alább 130. fej.), a téli táborozás u tán  
40000 emberrel csatlakozott a 479. év tavaszán Mardonioshoz (IX. 
66.) A túlzás netovábbját m utatja  Justin . II . 13. ; ipse (Xerxes) 
cum paucis Abydon contendit, ubi cum solutum pontem  hibernis 
tem pestatibus offendisset, piscatoria scapha trepidus traiecit — (carens) 
etiam om ni servorum  m inisterio.

79. Siris, a  siriopaionok fővárosa (m a Seres), a  Strym on egyik 
keleti mellékfolyója m ellett, a Prasias tava fölött nem  messze terü lt 
el egy nagy, term ékeny síkon. Zeus szent kocsiját 1. V II. 40.

80. B isaltiára vonatkozólag 1. VII. 115. K restonia tőle északra 
terü lt el, de nem  közvetlen szomszédságban, hanem  följebb a Clieidoros 
forrásainál (VII. 124., 127.).

81. Tengeri győzelem emlékére nem  volt szokatlan hajóknak fel
ajánlása (1. Tliuk. II . 84.). Az Isthm oson Poseidonnak, a  tenger iste
nének szentelték ! a  Sunion hegyén Athénének, ki bölcs tanácsot 
sugallt Themistoklesnek ; Salamisban Aiasnak, az általa nyú jto tt se
gítség elismeréséül.

82. E  három  csillag symbolum a volt a Dioskurosoknak meg az 
aiginaiak által tisztelt Apollon Delphiniosnak. Mind a három  isten 
védte a hajósokat a tenger viharai között. — Kroisosnak (ezüst) 
vegyítő edényét 1. I. 51.

83. Fölem líti ezt Spártában az athéni követ is (Thuk. I. 74.) : 
«S ezért ti  is a  legnagyobb kitüntetéssel fogadtátok őt (Themis- 
toklest) mindazok között, a kik nálatok megfordúltak». Diodoros 
(XI. 27.) és Plutarchos (Them. 17.) szerint Themistokles a spártaiak 
meghívására je len t m eg közöttök.

84. Beibina (ma Sz. György) kis sziget Sun iontól délre, a saroni 
öböl elején. Timodemos ehhez a községhez tartozott, lehetséges azon
ban, hogy fölvétette m agát A thén polgárai közé. — Platon is közli
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Themistokles elmés válaszát, csakhogy az ellentétet még jobban k i
élesíti, s Beibina helyébe Seriphost teszi. Themistokles nála úgy szól 
(de republ. 329.), hogy ő bizonyára nem lenne híres ember, ha 
Seriphosban született volna ; ámde Timodemosnak még akkor sem 
lenne híre, h a  A thénben született volna.

85. Artabazos előbb a parthusok és chorasmiusok vezére volt, 
(VII. 66.) Her. m indig különös jóakarattal emlékezik meg róla (v. ö. 
IX. 41., 66., 89. és a VTI. könyv 57. jegyzetét).

86. Később Olynthos lett e partvidék gyarm attelepeinek köz
pontja (Tlmk. I. 58.). A bottiaiusok lassanként egybeolvadtak a gyar
matosokkal, s a peloponnesosi háborúban m indig szövetségben vol
tak velők (Tlmk. I. 57. s k„ II . 79., 99., 101, IV. 7.).

87. Pailene városai (Sane, Mende, Skione, Therambos, Aige, 
Neapolis, Aphytis) szövetségben voltak egymással (1. VII. 123.).

88. A spártai királyi ház öregebb (Agiada) ágát H er. V II. 204. 
sorolja föl. Leutychides az Euryponditák  családjához tartozott, m ely
nek Theopompos u tán  (Kr. e. 740.) ism ét két ága volt, az öregebb 
(uralkodó) ág, mely D em aratos száműzetése u tán  (1. VI. 65.) az u ra l
kodást az ifjabb ágnak volt kénytelen átengedni, úgy hogy D em ara
tos u tán  Leutychides le tt a kh'ály. Világosság kedvéért álljon it t a 
családfa :

T h e o p o m p o s
A r c h id e m o s A n a x a n d r id e s

1
Z e u x id e m o s

1
A rc h id e m o s

1
A n a x id e m o s1

1
A n a x i la o s

1
A r c h id e m o s1

1
L e u ty c h id e s1!

H e g e s ik le s1
1

H ip p o k r a t id e s
1

A r is to n1

1
H e g e s i la o s  (Agis VI. 65.) 

11
D e m a r a to s

1
M e n a r e s

L e u ty c h id e s .

Her. tehát nem  pontos, m időn Leutychidesnek csak h é t  őséről mondja, 
hogy nem  voltak királyok, m ikor pedig Anaxandridesig h e t e n  voltak 
a trónörökösödésből kizárva. Lehetséges, hogy e h ibát szövegromlás 
idézte elő.

89. S trattisról 1. IV. 138. A chiosi Herodotos valószínűleg rokon-
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gágban volt a történetíróval, ezért nevezi meg ez az összeesküvők közül 
egyedül őt.

90. Ez ta lán  a legnagyobb túlzás, mely H er. művében előfordul. 
Európa és Kis-Azsia között nemcsak az athéniek és a többi törzsek 
ism erték az u tat, hanem  még a spártaiak is (1. I. 70,, 152., I I I .  47., 54.).

91. Több Europos nevű városról van tudom ásunk, az it t em lített 
Kariában feküdt, s nevét Eurom osnak is írták. A káriaiak, m in t két 
nyelvet beszélő nép, sokszor voltak közvetítők ázsiaiak és görögök 
között.

92. Trophoniost Lebadeia vidékén főisten (Zeus Trophonios) gya
nán t im ádták. Neve (τρίφειν igéből) elárulja, hogy lénye Demeterével 
és Hermesével rokon (Cic. de nat. deor. III. 56. : M ercurius. . .  is 
qui sub terris habetur idem Trophonius). H erkyna forrása m ellett 
egy földszakadékban képzelték lakását, s m in t Asklepiosnak, úgy neki 
is kígyó volt jelvénye. Jósló helyét főleg betegek keresték föl (1. Paus. 
IX. 39., 2. s k.)

93. L. az I. könyv 38. jegyzetét.
94. A szentély a Ptoon hegy egyik m agaslatán állott. Maga Ptoon 

a Kopais tó és a tenger között terü lt e l; a tenger felől pedig még 
m a is látn i A kraiphia város romjait.

95. L. föntebb a 60. jegyzetet.
96. A királyi háznak őse, Temenos, Argosnak volt az u ra  s az 

egyik hagyomány szerint, m elyet Her. (1. 139. fej.) és Thukydides 
(II. 99.) követ, a királyok így következtek : Perdikkas, Argaios, Philip  - 
pos, Aéropos, Alketas, Amyntas, Alexandros. Mások szerint (Theo
pomp. fr. 50. Justin . VH. 1 sk.) nem Perdikkas, hanem  Karanos 
volt a királyság megalapítója, u tána következett Koinos, Tyrim mas, 
csak azután Perdikkas.) — Lebaia városáról nincs bővebb tudom á
sunk ; a H aliakm on felső völgyében kellett feküdnie.

97. E  szertartással Perdikkas symbolikus módon birtokába vette 
a királyi tűzhelyet, m elyre a napsugarak estek; egyszersmind tanú 
jáu l szerezte a napot, hogy ezentúl övé az ország.

98. A hagyomány, hogy a p h r y g i a i  M idasnak kertjei Makedo- 
niában voltak, összefügg azzal a ténynyel, hogy a makedónok a bry- 
geket elkergették (1. V II. 73.). —- A mythos szerint Midas m inden
kép hatalm ába akarta  keríteni Silenost, hogy m egtanulja tőle a 
jövendőt s egyéb bűbájos dolgokat. Elfogásának sokféle m ódját adják 
elő forrásaink ; a legnépszerűbb az, hogy egyszer Dionysos átvonúlt 
Midas birodalm án, de Silenos lerészegedett és eltévedt, a pásztorok 
pedig Midas elé vezették. A király vendégszeretőleg fogadta, s néhány



nap m úlva vissza vitte Dionysoshoz. ki m ár azt hitte, hogy Silenos 
örökre elveszett, s öröm ében m egadta H idasnak a tehetséget, hogy a 
mihez ér, aranynyá váljék. — Midas rózsás kertjei a  néphagyomány 
szerint a Bermion-hegység keleti nyúlványain, a Lydias és H aliakm on 
folyók közt voltak. A vidéket m a is buja növényzet s rem ek szépség 
jellemzi, m íg a  Bermion csúcsait örökös hó borítja; ezért mondja 
Her. m egm ászhatatlannak.

99. Azon jóslatokra ezéloz e hely, m elyeket Kleomenes az athéni 
várhegyen birtokába kerített, s melyekből m egtudták, «hogy sok jog
talanságot kel) m ajd az athéniektől eltűrniök.» (V. 90.)

100. Plutarchos szerint (Arist. 10.) Aristeides indítványára és 
sürgetésére adták az athéniek e nem es feleletet.
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1. E  népek föl vannak sorolva V H I. 66. A salamisi csata u tán  
téli tartózkodásra haza bocsátotta őket Mardonios.

2. H er., a hol csak szerét ejtheti, rám utat az Aleudák hazafiatlan 
viselkedésére. L. róluk a V II. köny 7. jegyzetét.

3. A telegraph e p rim itív  m ódját m ár rég ism erték a szomszé
dok, de ilyen nagy távolságban csak most alkalm azhatták először. 
Ezért jelezteti Aischylos ilyetén módon Argosba Trója bukását (Agam.
30. és 281—285). M ardonios bajosan adhatott je lt a  szigeteken át, 
m ert ezek Delosig m ár nem  voltak a perzsák kezében (V III. 132). 
Valószínűleg az Athosig az európai tengerparton gyújtatott tüzeket, s 
innen adhatott Lem noson át je lt Ázsiába.

4. A thént Xerxes 480 szeptember közepe táján, néhány  nappal 
a salamisi csata előtt foglalta el (V III. 65) ; a város második elfog
lalása tehát jú lius közepe körül történt.

5. Demosthenes (De corona 204) és az ő nyom án Cicero (de off. 
XI. 48) beszéli, hogy ugyanilyen halált szenvedett A thénben 481-ben 
egy Kyrsilos nevű polgár, m ert azt tanácsolta, hogy hódoljanak meg 
Xerx esnek.

6. P lutarchos szerint (Arist. 10) Aristeides indítványozta e követ
séget, tagjai pedig Kimon, X anthippos és Myronides voltak.

7. A H yakinthia ünnepét a spártai Hekatombeus hónap (június—
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július) folyamán tarto tták  ; eredete a Peloponnesos régi lakosaira, az 
acliajaiakra vezethető vissza, kiktől a dórok is átvették. Az isten, kit 
ez az ünnep illetett, Apollon H yakinthios volt, tiszteletére Amyklaiban 
panaszdalokat énekeltek; helységről-helységre já rták  be igy a vidé
ket, valam int költői versenyeket is tartottak. E  szertartásos szokás 
főleg a term észet m úlandóságára vonatkozott, s a panaszdalok az 
isten kedvenczét, H yakinthost, siratták, kit Apollon véletlenül korong
jával agyonütött. A mythosz, melyből ez ünnep eredt, meséli, hogy 
Apollon Amyklasnak legifjabb és legszebb fiát, H yakinthost, nagyon 
kedvelte, s m élyen elszomorította az általa okozott halál ; m ás hagyo
m ány szerint Zephyros is szerette a fiút, s Apollonia féltékenyked
vén, ennek elhajított korongját a  fiú halántékához csapta. A Hya- 
k in th ia  ünnep első napján  énekelt dalok tehá t a m eghalt fiút gyá
szolták, ki a róla nevezett jáczintvirággá változott ; m íg a második 
és harm adik napon újjászületését zengő öröm dalokat adtak elő a 
karok. H yakinthos mythosza, valam int Persephonéó és Dionysosé, a 
természet halálának és felébredésének az allegóriája, m íg Apollon 
korongja nem  más, m in t a nap, melynek heve a gyönge növényzetet 
elperzseli. H yakinthosnak sírját is m utatták  A myklaiban ; fölötte 
volt elhelyezve Apollon szobra, m elyet egész Görögországban a leg
régibb alkotások egyikének tartottak.

8. Megara és Plataia, m in t a Peloponnesoson kívül fekvő álla
mok. ép úgy fenyegetve voltak Mardonios közeledése által, m in t 
Athén. Megarának még inkább volt oka félni, m in t P lataiának, m ely 
m ár úgy is tűzvészt szenvedett (V III. 10) ; M egarában csak később 
tettek kárt a perzsa lovasok (alább a 14. fej.).

9. L. V ili .  65. és a 9. könyv 46. jegyzetét.
10. A spártai seregben rendes körülm ények között ép annyi nehéz 

fegyverzetű volt, m in t könnyű fegyverzetű helota (VII. 186, 229) ; 
most azonban a könnyű fegyverzetű perzsa sereggel szemben jónak 
látszott nagyobb helota sereget indítani útnak. A Pleistarclios és 
Pausanias között a következő családfa magyarázza m eg a rokonsági 
viszonyt :

A n ax an d rid es
K leom enes D orieus L eo n id as  K leom bro tos

! I ! I
Gorgo (Leonidas neje) E u ry a n a x  P le is ta rch o s P au san ias

11. B átran lehet kételkedni, vájjon az it t  em lített E uryanax 
valóban Kleomenes testvérének volt-e a fia, m ert a rendes örökösö
dés szerint Kleomenes halála u tán nem Leonidasnak, hanem  Dorieus
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fiának kellett volna örökölni a trónt. Azt nem  leliet föltételezni, hogy 
Dorieus ntódai nevében is lem ondott a trónról, s nagyon valószínű, 
hogy E uryanaxot csak távolabbi rokonság fűzte a királyi családhoz.

12. Oresteion kis város volt Árkádiának M ainalia nevű terüle
tén (Thuk. V. 64) ; nem  feküdt a Spártától egyenesen az Isthmoshoz 
vezető úton, mely Tegeát érintette, hanem  kissé balra, Tegea és 
Lykosura között.

13. A ttikát Boiotiával nagyon rossz ú tak kötötték össze, különö
sen hadi szempontból. Az Athénből, Thebaiból vezető egyenes ú t a 
Parnes hegyen vezetett keresztül ; ettől nyugatra a m ásik Plataiával 
kötötte össze Athént, s ez a K ithairon szorosai között vezetett át ; a 
harm adik, melyen Mardonios visszavonúlt, aránylag a  legjobb ú t 
volt, s Dekeleiát érintve azon hegyhátat metszette, mely a Parnest a 
Pentelikonnal összeköti.

14. L . az előbbi jegyzetet.
ló . Skolos a K ithairon lábánál terü lt el s fontos katonai hely 

volt, m ert a K ithairon szorosait innen  könnyen lehetett védni. Thebai 
területéhez tartozott, m ert Boiotia fővárosának birtoka a Kitliaironig 
terjedt.

16. Attaginos és Tim agenidas voltak a m édpárti oligarchiának 
fejei. L. 86. fej.

17. L. V m . 30—33.
18. A hely itt azért volt kedvező a  görögökre, m ert védve voltak 

a  lovasság ellen, melylyel szemben nem  volt hasonló seregük.
19. Elisben egy városnak Makistos volt a neve (IV. 148), s a 

belőle képzett m elléknév így nagyon hasonlított a perzsa vezér 
nevéhez.

20. Ez az Olympiodoros valószínűleg atyja volt Lam pounak, 
Perikies barátjának, ki jóstehetsége és Thurioi gyarm atosítása által 
neves emberré lön. Bizonyára ism erte Herodotost, s ez magyarázza 
meg, hogy Olympiodorosnak ezen előcsatározása m iért van körülm é
nyesen előadva.

21. Ezek az íjászok a legalsóbb néposztályból kerültek ki, s nem 
tévesztendők össze az úgynevezett skythákkal, vásárolt rabszolgák
kal, kik m in t íjászok rendőri és katonai szolgálatot teljesítettek ugyan, 
de intézm ényük csak a plataiai csata után keletkezett.

22. V. ö. V II. 61. Pausanias beszéli (I. 27, 1), hogy Masistios 
pánczélját még az ő idejében is lehetett látn i Athénben az Erech- 
theionban.

23. G argaphia forrása a K ithairon északi tövében eredt, s Plataia
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boleti határában folyt el ; m a m ár nem  lehet biztosan kijelölni a 
helyét. A ndrokratesnek, a plataiai hérosznak szentélyéről Thukydi- 
desből (III. 24·) tudjuk, hogy a P lataiát és Tliebait összekötő ú t jobb 
oldalán állott.

24. Pausanias is előadja röviden e párbajt (V III. δ, 1), s szerinte 
Echemos nem  Pliegeusuak, hanem  Keplieusnak az unokája. Her. 
talán rosszul ír ta  a szót, m ert Pausaniasnak van igaza.

25. E  diadal színtere az Isthm os I Apollód. II. 8) ; a menekülő 
Eurystheust m aga Hyllos dobta le a Skironi szikláról a tengerbe.

26. A ttikai hagyom ány szerint Theseus tem ettette el az argosiak 
csontjait, és sokáig m utogatták Eleusisban sírjukat.

27. Theseus a mythosz szerint elrabolta az amazonok király
nőjét, Antiopét (vagy H ippolytét), erre az amazonok a Thermodon 
(ma Termeh, 1. IV. 86) m ellett elterülő hazájukból fölkerekedve, 
Attikába törtek ; de Theseus és görögjei A thén közvetlen szomszéd
ságában teljesen leverték őket. A képzőművészet e csatát sokszor vette 
m otívum ul.

28. A perzsa tábor felsorolása (VII. 61—80) valóban negyvenhat 
népet tün te t föl ; csakhogy valószínűtlen, hogy D atis hadserege ép 
oly elemekből állott volna, m in t a Xerxesé. Az athéni büszkélkedés 
ebben túllő a czélon.

29. A potidaiaiak azért jöttek a korintliosiak u tán, m ert Potidaia 
Pallene félszigetén IÁorinthosnak volt a gyarm ata. — A felsorolt tö r
zsek közül a lepreouiak hazája Pylostól délre, az elisi T riphyliában, 
a  paléieké K ephallenia nyugati partján  feküdt.

30. Csak 800 könnyű fegyverzetűvel volt több, m in t nehéz fegy
verzetű. Her. szám ítása különben e helyen egészen pontos.

31. Az Iam idák híres családjából való volt m indig az olympiai 
Zeusnak jóspapja ; ősük, lam os, Apollonnak volt a fia (Pindaros 
Olymp. VI). A család tagjai, m int állam i és tábori papok, Görög
ország m inden vidékén szerepeltek. Jós-családok voltak azonkívül a 
K lytiadák és a Telliadák, de nem  voltak egymással rokonságban, 
úgy hogy itt a zárójel közt betoldott szó helytelen magyarázótól szár
mazott.

32. Pausanias szerint (III. 11, 6) Tisamenos csak két verseny
ben, a futásban és ugrásban, volt győztes, s m ár a harm adik  ver
senyben legyőzetett.

33. Tisam enosnak nem  voltak gyermekei, tehát testvére részére 
akarta a jogot megszerezni.

34. Proitos, argosi királynak volt három  csodaszép, de rendkívül
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büszke leánya, k ik  gőgjükben még az isteneket is megsértették. 
B űnükért azonban kem ényen kellett lakolniok : nehéz, járványos be
tegségbe estek, eszük megbomlott, s betegségüket m ás nők is m eg
kapták. Az egyik leány önmaga vetett véget életének, a  másik kettőt 
azonban meggyógyította a híres pylosi jós, Melampus, m ire testvéré
vel, Biassal együtt, veje lett Proitosnak, s egy híres hősi nemzedék 
származott tőlük, m in t Adrastos, Amphiaraos, Kapaneus és Eteokles. 
kik valam ennyien részt vettek a hét fejedelem végzetes hadm eneté
ben Thebai ellen.

35. A második és harm adik  csatáról Tegea és Arkadia ellen 
forrásaink nem  adnak kellő felvilágosítást : a negyedik it t em lített 
csata az úgynevezett .harm adik  messenei háborúra (Kr. e. 465—455) 
vonatkozik; az ötödik pedig a tanagrai csata 457-ben. Ez utóbbinak 
története az, hogy a spártaiak a dór tetrapolisnak segítséget küldtek 
Phokis ellen ; ezért az athéniek hadat izentek és az argosiakkal 
egyesült spártaiakat, kik Boiotiából vissza akartak vonúlni a Pelo- 
ponnesosba, m egtám adták, de Tanagra m ellett kem ény vereséget 
szenvedtek (Thuk. I. 107).

36. E  h á r o m  o r o m  (Treis Kephalai v. Dryos Kephalai, m a Giftro 
Kastro) a boiotiai oldalon m ár messze távolban megkülönböztethető, 
s a K ithaironnak legvadonabb részén vezet keresztül.

37. L. V III. 126— 129.
38. Az encheleusokra vonatkozólag 1. az V. könyv 53. jegyzetét ; 

a jóslat arra vonatkozott, hogy Kadmos az encheleusok által tám o
gatva Thebait meg fogja tám adni és ú jra  hatalm ába keríti.

39. A Thermodon a  H ypatos (ma Siamata) hegyén eredt, s ennek 
a tövében feküdt Tliebaitól északkeletre Glisas, m elyet m ár Homeros 
ism er (II. II . 504).

40. Ma a plataiai síkon ilyen szárazföldi sziget nem  létezik, 
valószínűleg azért, m ert a hegyi patakok, melyek a K ithaironon 
erednek és hajdan az Oéroé folyót alkották, m a más mederben 
folynak.

41. H era tem plom a a K ithairon egyik előhegyén épült, s jelzője 
e vidéken K ithaironia.

42. Pitane spártai község volt, de hogy e csapat külön hadtestet és 
m ekkorát alkotott, arról nincs bővebb tudom ásunk. Thukydides (I. 201 
határozottan tagadja, hogy létezett volna külön pitanéi hadosztály ; 
bár nem  valószínűtlen, hogy P itane ez alkalom m al saját polgáraiból 
tekintélyes sereget toborzott, m ert Amompharetos nem  volt aláren
delt állásban, s külön szavazata volt a haditanácsban (55. fejezet).
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A róm ai császárok korában az emberek nem  voltak e kérdésben 
Thukydides pártján, m ert Caracalla fiatal spártaiakból egy pitanéi 
csapatot szervezett (Herodian. IV. 3).

43. A peloponnesosi háború elején Athénben elkeseredett hangu
la t uralkodott Spárta ellen s Her., m in t athénpárti, az áram lattal 
úszik, m időn a  spártaiakat e m éltatlan váddal illeti.

44. A Moloeis a K ithairon északi lejtőjéről lezúgó hegyi patak 
volt, s az argiopiosi síkot átszelvén, a  nyugat felé folyó Oéroébe
szakadt.

45. Az ötvenezernyi lakedaimoni sereg így alakult :
Nehéz fegyverzetű spártai 5000

« « lakedaim oni 5000
K önnyű « spártai . . .  35000

« « lakedaim oni 5000
A tegeaiak fele nehéz, fele könnyű fegyverzetű vaia.

46. A perzsák valószínűleg összes pajzsfonadékaikat olyatén m ó
don rakták  össze (v. ö. 99. fej.), hogy a görögök hosszú dárdáival 
szemben meg legyenek védve. E  bástya m ögül árasztották el az ellen
séget nyilaikkal ; de ha a pajzsbástyát az ellenség áttörte, nem  tud
tak  védekezni (1. 102. fej.).

47. L. az előbbi jegyzetet.
48. L. V III. 114.
49. Stenykleros a hasonnevű síkon feküdt Messenia északkeleti 

részében. Ősrégi város volt, mely m ár az első messenei háború alatt 
elpusztult. A lakedaim oniak it t em lített veresége a  harm adik  m es
senei háború elején történt.

50. Ez a kifejezés bizonyítja, hogy Thebaiban két pártnak  kel
lett lenni. Az uralkodó aristokrata párt Athén irán t érzett gyűlölete 
m iatt a perzsák részén állott, míg a demokraták nem csak ellenzéki
ségből, hanem  elveiknél fogva is az athéniekkel tarto ttak .

51. Athene aleai tem plom áról 1. I. könyv 57. jegyzetét.
52. A hazafias dicsőség naiv túlzásának classicus helye e fejezet. 

Diodoros (XI. 32) 100.000-re, Ktesias (Pers. fr. 26) 120.000-re becsüli 
a  perzsa halottak szám át. A görög elesettek közé H er. nem  számítja 
a m egaraiakat, phliusiakat, a lakoniai helotákat és a többi könnyűi 
fegyverzetűeket; ezekkel együtt P lutarchos (Arist. c. 19) 1360-ra 
becsüli a görögök veszteségét.

53. Aristodemesra vonatkozólag 1. V II. 229—231. Amomphare- 
tosról föntebb az 53. fej. szólt.

54. Ez az Arknnestos aligha volt egyszersmind a plataiai had-
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osztály feje, ki a  balszárnyon az athéniek m ellett liarczolt (Plut. 
Arist. c. 11), tehát messze állott a spártaiaktól. Talán e helyen 
Aeimnestos olvasandó, kinek fia, Lakon, a  spártai bírák előtt védte 
honfitársai ügyét (Thuk. II I . 52), s m ár neve is elárulja atyjának 
közelebbi viszonyát a spártaiakhoz. A kéziratok különben az Arím- 
nestos és Aeimnestos nevet igen gyakran összetévesztik.

55. Attikai m onda szerint Theseus és Peirithoos elhatározták, I 
hogy Zeustól származó nőket vesznek feleségűi ; ezért először Spár- 
tába m entek és a még hét éves H elenét, m időn Artem is Orthosia 
ünnepén a tánczkarban résztvett, elrabolták. E rre  sorsot vetettek 
birtokáért, s Theseus le tt a nyerő, ki a leányt hegyi várába, Aphid- | 
naiba vitte, és anyjának, A ithrának nevelésére bízta. M ialatt azonban 
Theseus Peirithoossal Persephone elrablása végett Thesporotiában 
já rt, a  Dioskurosok (Tyndaridák) nagy sereggel A ttikába törtek, s 
árulás következtében testvérüknek nyom ára jővén, haza vitték. Ez az 
áruló Plutarchos szerint (Thes. 31—32) Akademos volt, s a spártaiak 
az ő birtokát (Akadémia) kím élték meg ; más hagyomány Dekelost, 
Dekeleia község hérosz eponymosát, mondja árulónak, m ert gyűlölte 
Theseust, hogy egész A ttikát hatalm a alá hajtotta. — Aphidnai (vagy 
Aphidna) régebben Kekrops 12 városának egyike, újabban az Aiasi- j 
phyle községe volt ; valószínűleg D iakria területéhez tartozott, egy 
nehezen hozzáférhető helyen. — Az adómentesség, melyben Spárta 
Dekeleiának lakóit részesítette, arra az adóra vonatkozik, m elyet ide
gennek fizetni kellett, ha Spártában megjelent. Úgy látszik, hogy a 
lakedaim oniak is h ittek  a  közölt mythoszban.

56. Az it t em lített Leagrosnak volt, úgy látszik, fia az a  Glau- 
kon, ki a Sybota m ellett vívott tengeri csatában hadvezér gyanánt 
küzdött a kerkyraiak érdekében a korinthosiak ellen (Thuk. I. 51). — 
Datos Thasosnak gyarm ata Thrakia partján, Abdera és Neapolis kö
zött. Igen term ékeny vidéken feküdt, s közelben gazdag aranybányák 
valának. Az i t t  em lített csata Kr. e. 465-ben történt, m időn az 
athéniek először tettek kisérletet Amphipolis gyarm atosítására (lásd 
Thuk. I. 100. IY. 102). Sophanes és elesett társai Athénbe hozattak, 
hol sírjukat Pausanias még lá tta  (I. 29, 4).

57. Pharandates Xerxes táborában a m árok és kolchisiak vezére 
volt (VII. 79). Dareioshoz unokatestvéri rokonság fűzte.

58. Az ephorosok kezdetben nem  kísérték háborúba a  királyt.
Ez lehetett az első eset, m ely növekedő befolyásukról tanúskodik.
De később sem voltak r e n d s z e r i n t  a táborban, ha a király hadba 
vonult.
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59. Lam pon családja egyike volt a leggazdagabbnak Aigina szigetén, 
s főleg versenyeken tün tette  ki m agát (Pindaros Nem. Y. 4. Isthm.. 
IV. 21, 55. V. 3, 66. V. ö. Her. V II. 181. V ili .  92).

60. Ez valószínűtlen mendemonda. Az aiginaiak a V II. és VI.. 
században igen virágzó kereskedést űztek, s ez volt gazdagságuknak 
forrása.

61. E  tripuszt Pausanias készíttette, s önhatalm úlag a következű 
feliratot vésette rá  (Thuk. I. 132) :

Pausanias, Hellas vezetője, legyőzve a perzsát,
Phoibos Apollonnak nyújtja e szent adományt.

(Zsoldos fordítása.)

De a lakedaimonialc rögtön levakartatták, s helyébe olyan feliratot 
vésettek, melyben mindazoknak meg volt említve a nevük, kik a 
plataiai és salamisi csatában résztvettek. E  tripusz sorsának története 
igen érdekes. A phokisiak a szent háború folyamán (Kr. e. 355) az. 
emlék arany részeit elrabolták; a Delphoiban m arad t bronzalapot 
(a kígyókat) Constantinus császár Konstantinápolyba vitette, s a 
tripuszon nyugvó edény helyébe egy Apollon-szobrot állítva, a hip- 
podrom ban (m a Atmeidan) állította fel. Utódainak egyike vízvezeték
kel kapcsolta össze és kútdíszt csináltatott belőle. Sokáig m aradt 
ebben az állapotban, m ert 1665-ben egy angol utazó még úgy rajzolta 
le e kígyós kutat, hogy a három  kigyófej épen látható (közli Baw- 
linson, Herodotos IV. p. 365). De azután a hippodrom  színvonalának 
emelése által a kigyótestek fele elboríttatott, s a  jelen század elején 
a három  kigyónyakat letörték. (Az egyik kigyófej a  konstantinápolyi 
Sz. Irene tem plom ban őriztetik.) 1856-ban emelték ki az emléket a  
talajból, m ikor is F r i c k  és D e t h i e r  a feliratot alaposan megvizsgál
ván, rájöttek az emlék jelentőségére. A vizsgálat k im utatta, hogy az 
alapot nem  erjxj kígyónak a teste alkotja, m in t a  m inőnek a látszat 
után H er. is m ondta, hanem  háromé, s ezek egymásba csavarodnak. 
Az emléknek magassága 5-35 méter. A művész előtt bizonyára a 
m ythikus Python alakja lebegett, az a kigyótestű sárkány, mely 
Delphoinak hagyom ányában oly nagy szerepet játszik. A még m ost 
is olvasható felirat m agyar fordításban így szól : «A csatában részt
vettek a lakedaimoniak, athéniek, korinthosiak, tegeaiak, sikyoniak, 
aiginaiak, megaraiak, epidaurosiak, orchomenosiak, phliusiak, troi- 
zeniek, herm ionéiek, tirynsiek, plataiaiak, thespiaibeliek, mykeneiek, 
keosiak, malisiak, tenosiak, naxosiak, eretriaiak, chalkisiak, styraiak, 
paléiak, potidaiaiak, leukasiak, anaktorioniak, kythnosiak, siphnosiak,
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am prakiaiak. lepreoniak.» — A m ásik oldalon Diodoros szerint (XI. 33) 
ez á llt: «A széles H ellas m egm entői ajánlották föl e tripuszt, midőn 
a borzasztó szolgaság já rm a  alól szabadították ki az államokat.»

62. Pausanias m ég épen lá tta  Zeusnak szobrát és részletesen írja 
le (Y. 23, 1). A szobor felirata szintén felsorolta a szabadságharczok- 
ban érdem eket szerzett népeket.

63. Bizonyára sok ember jelentkezett később Artontesnél azon 
ürügy alatt, hogy ő és senki más volt atyjának eltemetője, liogy így 
ajándékot csikarjon ki tőle. Pausanias még lá tta  Mardonios sírját 
(IX. 2, 2) a «Három orom»-tól P lataia felé vezető ú t mentében.

64. Ifjak  (az ú. η. ίρίνε;) a la tt Spártában 20— 30 éves polgárokat 
értettek, kik hadi szolgálatot teljesítettek ugyan, de szavazatuk tanács
kozások alkalm ával nem  volt. Mindazonáltal feltűnő, liogy ebbe az 
ifjak sírjába tették Amompliaretost is.

65. Pausanias korában csak három  sírt lehetett látni, a lakedai- 
moniakét, athéniekét és egy közös sírt, mely a többi görög törzseké 
volt. A két elsőn Simonides sírirata állott (Paus. IX . 2, 4).

66. L . V III. 85.
67. H er. korában két Apollonia volt nevezetes, az egyik a Fekete

tenger m ellett (IV. 90), a másik az adriai tengerparton (melyet Her. 
m indig öbölnek nevez), az A krokeraunia hegyfok fölött. Ez utóbbi a 
korin thosiak  gyarm ata volt.

68. Az Orikos m ellett beömlő kis folyónak forrásai nem  lehettek 
a Lakm on hegyen ; a Chos folyó itt össze van tévesztve az Aoos- 
vagy Aias-sal, m ely azonban Apollonia ala tt ömlik a tengerbe.

69. V. ö. I I I .  könyv 43. jegyzetét.
70. Úgy Gaison, m in t Skolopoeis városok a Mykale hegyfok déli 

partján  voltak. Sokan Gaisont pataknak tartják , csakhogy Her. ren
desen kiteszi a folyó nevét, vagy legalább az articulust.

71. L ásd : I. 147. A hagyomány szerint Kodros királynak két fia, 
Medon és Neileos (vagy Neleus), czivakodtak a trónöröklés fölött. 
Medon, az öregebb, habár sánta volt, mégis győzedelmeskedett ; 
Neileos pedig elhatározta, hogy A ttikát odahagyja. Hozzá csatlakoz
tak az iónok, kik az achajaiak által a Peloponnesosból kikergetve, 
A ttikában találtak m enedéket; erre Ázsiába vitorláztak és megalapí
tották Miletost.

72. L. V III. 22.
73. H er. ugyan (VI. 20) azt állította, hogy Dareios teljesen m eg

fosztotta Miletost görög polgáraitól ; de ez bizonyára túlzás, s ez a 
hely is bizonyítja, hogy Miletosnak m indig görög m arad t a jellege.
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74. Pausanias tanúsága szerint (I. 23, 12) Hermolykost egy szo
borral tisztelték meg az akropolison. Athén és Karystos között a 
háború Skyros bevétele és a naxosi lázadás között tört ki Kr. e. 
469—467 között (Thuk. I. 98).

75. Ez rendkívüli eset volna, mert Kilikiában, bár satrapia volt 
(III. 90), nem satrapa uralkodott, hanem bennszülött király, kinek 
Syennesis a neve (1. V. 118. VIII. 98. Aisch. Pers. 326. s k.). Xeina- 
goras valószínűleg alárendeltebb hivatalt kapott.

76. Dareios Xerxesnek legidősebb fia, kit öcscse, Artaxerxes, Kr. e. 
465-ben Artabanos buzdítására megölt.

77. E mondatnak értelme valószínűleg az, hogy a király, ki más 
alkalommal teljes díszben, tiarával a fején (VII. 61) mutatkozik alatt
valóinak, e lakomán a többi vendégekhez hasonlóan ül az asztalhoz. 
Az ajándékokra vonatkozólag az ó-testamentumban is olvassuk (Esth.
II. 18) : «Tőn annakfelette a király nagy lakodalmat . . . .  és a tarto
mányoknak adóját megkisebbíté, és ajándékokat osztogata királyi mél
tósága szerint.»

78. Lekton a mai Cap Baba, az andramytteioni öbölnek nyugati 
vége, mely a hajókat védte az északi vagy passat szelektől.

79. Thuk. szerint (I. 89) a peloponnesosiak Mykalétől egyenesen 
Samosba és haza hajóztak. Az athéniek jogot formáltak a Cliersonesos 
birtokára, mióta ott Miltiadesnek és családjának birtokai valának 
(Her. VI. 34—41).

80. Protesilaos részt vett a trójai hadmenetben, de mikor a görögök 
Trója tengerpartján kikötöttek, mindjárt elesett (Horn. II. II. 701). Ere
deti hazájában, Phtliiotisban is volt hősi cultusa, Elaiusban azonban isten 
gyanánt tisztelteiétt, kétségtelenül azért, mert neve egy ősrégi isten nevére 
hasonlított. Valamint Amphiaraos és Trophonios, a kikkel őt Pausanias 
egybeveti (I. 34, 2), úgy ő is jóslatokat adott, főleg a betegeknek.

-81. Az apsinthiusokra vonatkozólag 1. VI. könyv 23. jegyz.
82. Aigospotamoi nevezetes arról, hogy itt verték meg végkép az 

athénieket a peloponnesosi háborúban. Akkor csak kikötőhely volt, s 
csak később keletkezett ott város.

83. Az egész csoda görög szójátékon alapul, a mennyiben τάρι/ος 
nemcsak sóshalat, hanem bebalzsamozott embert is jelent.

84. L. VH. 33.
85. Ez az év a Kr. e. 479. esztendő. Ilyen mondattal végezni be 

nagy történeti munkát bizonyára feltűnő lenne, ha nem következnék 
utána olyan történeti anekdota, melyet mély erkölcsi igazsága mél' 
tóvá tett arra, hogy különösen a görögök megszíveljék.
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(A római szám a könyvet, az arab a fejezetet jelzi.)

.Abai, város I. 46., 146. VIII. 27., 33., 134.
Abaris, hyperboreus IV. 36.
Abdera, város I. 168. VI. 46. s k. VII. 109., 126. V ili. 120. 
Abderaiak VII. 120. V ili. 120.
Abrokomes, Dareios fia VII. 224.
Abronichos, athéni V ili. 21.
Abydos, város V. 117. VII. 33., 37., 43. s k., 147., 174. V ili. 117.

130. IX. 114.
Abydosiak VII. 44., 95.
Abydosi síkság VII. 45.
Acliaimenes, Dareios fia III. 12. VII. 7., 97., 236., s k.
Achaimenes, Teispes atyja III. 75. VII. 11.
Acliaimenidák I. 125. III. 65.; és pedig: Artachaies VII. 117, Hys

taspes I. 209, Pharnaspes III. 2, Megabates V. 32, Sataspes IV. 43, 
Tigranes VII. 62.

Achaios, Phthios atyja II. 98.
Achaja VII. 94. V ili. 36; —- Phthia egy része VII. 173., 196—198. 
Achajaiak I. 145. s k. II. 120. V ili. 47., 73. IX. 27.
Achajaiak Phthiából VII. 132., 185., 197.
Acheloos, folyó II. 10. VII. 126.
Acheron, folyó V. 92. V ili. 47.
Achilleion, város V. 94.
Achilles-futás IV. 55., 76.
Adeimantos, korinthosi VII. 137. V ili. 5., 59., 61., 94.
Adikran, libyai király IV. 159.
Adrastos, Gordias fia, phrygiai I. 35—45.
Adrastos, Talaos fia, argosi V. 67. s k.
Adriai tenger I. 163. IV. 33. V. 9.
Adyrmarchidák, libyai nép IV. 168.
Aéimnestos, spártai IX. 64.
Aeol néptörzs I. 6., 26., 141., 149-152., 157., 171. IL 1., 178., III.

1., 90. IV. 89., 138. V. 94., 122. s k. VI. 8., 28., 98. VII. 9., 95. 
IX. 115.

Aeol városok I. 149—151. VII. 58., 194.
Aeolis V, 123.
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Aeolis (a mai Thessalia) VII. 176.
Aéropos, tegeai király IX. 26.
Aéropos, argosi VIII. 137.
Aéropos, makedón király VIII. 139.
Aétion 1. Eetion.
Agaios, elisi VI. 127.
Agamemnon I. 67. IV. 103. VII. 159.
Agariste, Kleisthenes leánya VI. 131.
Agasikles, halikarnassosi. I. 144.
Agathyrsos, Herakles fia IV. 10.
Agathyrsusok IV. 49., 100., 102., 104., 125.
Agbalos, aradosi VII. 98.
Agbatana, méd város I. 98., 110., 153. III. 64., 92.
Agbatana, syrni város III. 62., 64.
Agenor, Kadmos atyja, phoinikiai IV. 197. VEI. 91.
Agetos, spártai VI. 61. s k.
Agis, spártai VI. 65. VII. 204.
Aglauros, Kekrops leánya V ili. 53.
Agiomachos, kyrenei IV. 164.
Agora, város VII. 58.
Agrianok V. 16.
Agrianes, folyó IV. 90.

• Agron, Sardis királya I. 7.
Agyllaiusok I. 167.
Aia, város I. 2. VEI. 193., 197.
Aiakes, Polykrates atyja, samosi II. 182. III. 39., 139. VI. 13. 
Aiakes, Syloson fia, samosi IV. 138. VI. 13. s k., 22., 25.
Aiakidák V. 80. VHI. 64., 83. s k.
Alakos V. 89. VI. 35.
Aias, Telamon fia V. 66. V ili. 64., 121.
Aias, Philaios atyja VI. 35.
Aigai, város I. 145.
Aigaiai, város I. 149.
Aigaiosi tenger II. 97., 113. IV. 85. VII 36., 55.
Aigaleos, hegy V n i. 90.
Aige, város VII. 123.
Aigeidák, spártai törzs. IV. 149.
Aigeira, város I. 145.
Aigeus, Oiolykos fia, spártai IV. 149.
Aigens, Pandion fia, athéni I. 173.
Aigialeus, Adrastos fia, sikyoni V. 68.
Aigialeusok, sikyoniak V. 68.
Aigíkores, Ion fia V. 66.
Aigilea, helység VI. 101.
Aigina, Asopos leánya V. 80.
Aigina. sziget III. 59., 131. V. 84. s k. VI. 35., 50., 61., 85., 88—9 

VII. 147. V ili. 41., 60., 64., 79., 81., 84., 92., 131. s k. IX. 75. s 
Aiginaiak Π. 178. III. 59., 131. V. 80—84., 86—89. VI. 49. s k., 61.,

64., 73., 85., 87—94. VII. 144. s k., 203. VIII. 46., 74., 84., 86., 91—
93., 122. IX. 28., 31., 78-80., 85.
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Aiginai hajók VI. 92. VII. 179., 181. V ili. 90.
Aigion, város I. 145.
Aigiroessa, város I. 149.
Aiglaia, sziget VI. 1.07.
Aigle népe III. 92.
Aigospotamoi IX. 119.
Aineia, város VII. 123.
Aiuesidemos, Pataikos fia VII. 154., 165.
Ainos, város IV. 90. VII. 58.
Ainyra, thasosi terület VT. 47.
Aioiidák községei VIII. 35.
Aiolos, Hellén fia VII. 197.
Aisanios, therai IV. 150.
Aischines, eretriai VI. 100.
Aischraios, athéni VIII. 11.
Aischrioni törzs. III. 26.
Aischylos, a költő II. 156.
Aisopos, a meseköltő II. 134.
Aithiopia (Ázsiában) VII. 90.; — lakói III. 94. VII. 70.
Aithiopia (Libyában) II. 11., 28., 30., 110., 114., 139., 146., 161.; — 

lakói II. 22., 29., 42., 100., 104., 137.-140. III. 97. IV. 101., 197. 
VII. 9., 69. s k. IX. 32. ; — a Merőé körül lakók II. 30. ; — a i 
bosszúéletűek III. 17., 25., 30., 97. VII. 18.; — a barlanglakók 
IV. 183.

Aitolia VI. 127. ; lakói V IH  73.
Akantbos VI. 44. VII. 115-117., 121., 124.; — lakói VII. 116. s k.; — 

akantbosi tenger VII. 22.
Akarnania II. 10. VII. 126.
Akeratos, jós VIII. 37.
Akes, folyó III. 117.
Akragas lakói VII. 165., 170.
Akraipbia, város VIII. 135.
Akrisios, Danaé atyja VI. 53. s k.
Akrotboon, város VII. 22.
Alabanda, város Káriában VII. 195.
Alabanda, város Pbrygiában VIII. 136.
Alalia, város I. 165. s k. .
Alarodiusok III. 94. VII. 79.
Alazeir, Barke királya IV. 164.
Alazonok IV. 17., 52.
Aleai síkság VI. 95.
Alexandros, Amyntas fia, makedón király V. 17., 19—22. VII. 173., 

175. VHI. 121., 136—144. IX. 1., 4., 8., 44—46.
Alexandros, Priamos fia I. 3. II. 113—120.
Aleuas fiai (Aleuadák) VII. 6., 130., 172. IX. 58.
Alilat 1. Aphrodité.
Alkaios, Herakles fia I. 7.
Alkaios, a költő V. 95.
Alkamenes, spártai király VH. 204.
Alkeides spártai VI. 61.

L
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Alketas, makedón király VIII. 139.
Alkenor, argosi I. 82.
Alkibiades, Kleinias atyja, athéni VIII. 17.
Alkimachos, eretriai VI. 101.
Alkmeon, athéni I. 59. VI. 125., 127., 130.
Alkmeonidák I. 61., C4. V. 62—66., 70. s k.. 90. VI. 115., 121., 123—

125., 131.
Alkmene, Herakles anyja II. 43., 145.
Alkon, molossus VI. 127.
Alopekai, attikai község V, 63.
Alos, achajai kikötő VII. 173., 197.
Alpenoi, falu VII. 176., 229.
Alpenos, város VII. 216.
Alpheos, spártai VII. 227.
Alpis, folyó IV. 49.
Alyattes, lydiai király I. 6., 28., 72., 75., 103., 130. V. 52., 102. VII. 26. 
Amasis, Egyiptom királya I. 30., 77. IL 43., 145., 154., 162. s k., 169.

III. 4., 10., 14., 16., 39—43., 47., 126.
Amasis, perzsa vezér IV. 167., 201., 203.
Amathus, város V. 105.; — lakói V. 104., 108., 114. s k.
Amazonok IV. 110—117. IX. 27.
Ameinias, athéni VEII. 84., 93.
Ameinokles, magnesiai VII. 190.
Amestris, Xerxes felesége V n. 61., 114. IX. 109— 112.
Amiantos, arkádiai VI. 127.
Ammon 1. Zeus.
Ammoniusok II. 32., 42. III. 17., 25. s k. ÍV. 181. s k. 
Amompharetos, spártai IX. 53—57., 71., 85.
Amorges, perzsa V. 121.
Ampe, város VI. 20.
Ampelos, hegyfok VII. 122. s k.
Amphiaraos, Ampliilochos atyja III. 91.
Amphiaraos jóshelye I. 46., 49., 52., 92. V ili. 134.
Amphikaia, város V ili. 33.
Amphikrates, Samos királya ΠΤ. 59.
Amphiktyon temploma VII. 200.
Amphiktyoni Demeter temploma VII. 200.
Amphiktyonok II. 180. V. 62. VII. 200., 213., 228.
Amphilochos,. Amphiaraos fia III. 91. VII. 91.
Amphilytos, akarnaniai I. 62.
Amphimnestos, epidamnosi VI. 127.
Amphion, korinthosi V. 92.
Amphissa, város VHI. 32., 36.
Amphitryon, Herakles atyja II. 43. s k., 146. V. 59. VI. 53. 
Amprakioták V ili. 45., 47. IX. 28. 31.
Amyntas, Aiketas fia, makedón király V. 17—19., 94. VH. 173. V ili.

136., 139. s k., IX. 44.
Amyntas, Bubares fia, perzsa V ili. 136.
Amyrgioni skythák VII. 64.
Arnyris, sirisi VI. 127.
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Amyrtaios, egyiptomi II. 140. III. 15.
Amytkeon, Melampus atyja II. 49.

-Anaekarsis, skytha IV. 40., 76—77.
Anagyrasios, athéni VIII. 93.
Anakreon, a költő III. 121.
Anaktorioniak IX. 28., 31.
Anaphes, perzsa VII. 62.
Anaphlystos, község Attikában IV. 99.
Anaua, város VII. 30.
Anaxandrides, Leon fia, spártai király I. 67. III. 14S. V. 39—42., 64.

VI. 50., 108. VII. 148., 158., 204. s k. VIII. 71. IX. 10., 64. 
Anaxandrides, Theopompos fia, spártai VIII. 131.
Anaxandros, spártai király VII. 204.
Anaxilaos, Archidemos fia, spártai VIII. 131.
Anaxilaos, Rhegion kényura VI. 23. VII. 165., 170.
Anckimolios, Aster fia, spártai V. 63.
Andreas, sikyoni VI. 126.
Androbulos, delphoibeli VII. 141.
Androdamas, samosi VIII. 85. IX. 90.
Androkrates, hérosz IX. 25.
Andromeda, Kepheus leánya VII. 61., 150.
Andraphagusok IV. 18., 102., 106., 119., 125.
Andros, sziget IV. 33. V. 31. VIII. 108., 111. s k., 121.; — lakói 

VIII. 66., 111. s k.
Aneristos, Sperthias fia, spártai VII. 137.
Aneristos, Sperthias atyja, spártai VII. 134.
Angareion (perzsa szó) VIII. 98.
Angites, folyó VII. 113.
Angros folyó IV. 49.
Anopaia, hegy VII. 216.
Antagoras, kosi IX. 76.
Antandros, város V. 26. VII. 42.
Anthele, város VTI. 176.
Anthele, falu VII. 200.
Anthemus, város V. 94.
Antbylla, város II. 97. s k.
Antichares, eleoni V. 43.
Autidoros, lemnosi VIII. 11.
Antikyra, város VII. 198., 213.
Antiockos, elisi IX. 33.
Antipatros, thasosi VII. 118.
Antiphemos, lindosi VII. 153.
Anysis, Egyiptom királya II. 137., 140.
Anysis, város II. 137.
Anytis (V .  Anysis), egyiptomi járás II. 166.
Anysos, sidoni VII. 98.
Aparyták III. 91. .
Apaturia ünnep I. 147.
Aphetai, magnesiai helység VII. 193., 196. V ili. 4., 6—8., 11—14. 
Aphidnai, attikai község IX. 73.
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Aphrodisias, sziget IV. 169.
Aphrodité Egyiptomban II. 4L, 112.; — Alilat az araboknál I. 131.

III. 8. ; — Argimpasa a skytháknál IV. 59., 67. ; — Korinthosbau 
I. 105.; — Kyreneben II. 181.; — Mitra a perzsáknál I. 131.; — 
Mylitta az assyriaiaknál I. 131.; — Babylonban I. 199.; Urania 
I. 105., 131. III. 8. IV. 59.

Aphthites, egyiptomi járás II. 166.
Aphytis, város VII. 123.
Api, skytha isten IV. 59.
Apidanos, folyó VII. 129., 196.
Apis, egyiptomi isten II. 153. III. 27—29., 33., 64.
Apis város II. 18.
Apollon I. 87. VII. 26. ; — Abaiban V ili. 33. ; — a Branchida papok

nál II. 159. ; — Delphoiban I. 50. (1. Delphoi) ; — Delosban VI. 
118.; — Goitosyros a skytháknál IV. 59. ; — Ismenios Thebaiban 
I. 52., 92. V. 59—61. VIII. 134. ; — Korinthosban III. 52. ; Loxias 
I. 91. IV. 163.; — Lykios Patarában I. 182.; —■ Metapontionban
IV. 15.; — Naukratisban Π. 178.; — Ptoos VIII. 35.; — Horos 
Dionysos és Isis fia Π. 83., 114., 155. s k. ; — Phoibos IV. 165. 
VI. 80. ; — Spártában VI. 57. ; — Thornaxban I. 69. ; — Triopioni
I. 144. ; — Apollon forrása IV. 158.

Apollonia, város az Euxeinos tengernél IV. 90., 93.
Apollonia, város az ion öbölben. IX. 92—94.
Apollophanes, abydosi VI. 26.
Apries, Egyiptom királya II. 161—163., 169. III. 1. IV. 159. 
Apsinthiusok VI. 34., 36. s k. IX. 119.
Arabia és lakói I. 131., 198. II. 8., 11., 12., 15., 19., 30., 73. 75., 124.,

141., 158. III. 4., 7—9., 88., 91., 97., 107., 109—113. IV. 39. VII.
69., 86., 97., 184. — Arab hegység II. 8. — Arab öböl II. 11.,
102., 158. IV. 39., 42. s k.

Arados, város VII. 98.
Araros, folyó IV. 48.
Araxes, folyó I. 126., 201. s k., 205., 209—211., 216. III. 36. IV.

II. , 40.
Arcliandros, Phthios fia Π. 98.
Arehandros városa II. 97. s k.
Archelaok, sikyoni néptörzs V. 68.
Archelaos, spártai király VII. 204.
Archestratidas, samosi IX. 90.
Archias, spártai III. 55.
Archidemos, Anaxandrides fia, spártai VIII. 131.
Archidemos. Zeuxidemos fia, spártai király VI. 71.
Archidike II. 135.
Archi] oclios, a költő I. 12.
Arderikka, assyriai falu I. 185.
Arderikka, helység Iíissiában VI. 119.
Ardys, Gyges fia. lydiai király I. 15. s k., 18.
Areiopagos VIII. 52.
Area IL· 59., 36. s k., 83. IV. 59—62. V. 7. VII. 76., 140. V ili. 77. 
Argades, Ion fia V. 96.
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Argaios, makedón király VIII. 139.
Arganthouios, Tartessos királya I. 163., 165.
Arge, iiyperboreus leány IV. 35.
Argeia, Aristodemos felesége VI. 52.
Argilos, város VII. 115.
Argimpasa 1. Aphrodite.
Argiopion, helység IX. 57.
Argippaiusok IV. 23.
Argo, hajó IV. 145.. 179. VII. 193.
Argolis I. 82. VI. 92.
Argos, város I. 1. δ., 82. s k. VII. 145., 148., 150., 152. s k. V ili. 137. 

s k. IX. 34.
Argosiak I. 31., 61., 82. III. 131. V. 49., 57., 61., 67. s k., 86—89,, 

113. VI. 19., 75—84., 92., 127. VII. 148— 152. V ili. 73. IX. 12.,
27., 34.

Algosi nők I. 31. III. 134. V. 94.
Argos hérosz temploma VI. 75., 78., 80. 82.
Ariabignes, Dareios fia VII. 95. V ili. 89.

1 Áriántas, skytha király IV. 81.
Ariapeithes, skytha király IV. 76., 78.
Ariaramnes, perzsa VIII. 90.
Ariaramnes, Teispes fia, perzsa VII. 11.
Ariazos, perzsa VII. 82.
Aridolis, Alabanda kényura VII. 195.
Arimaspea, költemények IV. 14.
Arimaspusok III. 116. IV. 13., 27.
Arimnestos, plataiai IX. 72.
Ariomardos, Artabanos fia VII. 67.
Ariomardos, Dareios fia VII. 78.
Arion, a költő I. 23. s k.
Ariphron, Xanthippos atyja, athéni VI. 131., 136. VII. 33. V ili. 131. 
Arisba, város I. 151.
Aristagoras, Kyzikos kényura IV. 138.
Aristagoras, Kyme kényura IV. 138. V. 37. s k.
Aristagoras, miletosi V. 30—38., 49—55., 65., 97—100., 124—126. VI.

1., 5., 9., 13., 18. VII. 8.
Aristagoras, samosi IX. 90.
Aristeas, korinthosi VII. 137.
Aristeas, prokonnesosi IV. 13—16.
Aristeides, Lysimachos fia, athéni V ili. 79—82., 95. IX. 28. 
Aristogeiton, athéni V. 55. VI. 109., 123 
Aristodemos, Aristomaehos fia IV. 147. VI. 52. VII. 204. V ili. 131. 
Aristodemos, spártai VII. 229—231. IX. 71.
Aristodikos, kyméi I. 158. s k.
Aristokrates, aiginai VI. 73.
Aristokypros, Soloi királya V. 113., 119.
Aristolaides, athéni I. 59.
Aristomaehos, Kleodaios fia VI. 52. VII. 204. V ili. 131.
Ariston, Byzantion kényura IV. 138.
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Ariston, Spárta királya I. 67. V. 7δ. VI. 51., 61—66., 68. s k. VII.
3., 101., 209., 239.

Aristonike, Pythia papnő VII. 140.
lAristonymos, sikyoni VI. 126.
Aristophantos, delphoibeli VI. 66.
Aristophilides, Tarentum királya H l. 136.
Ariusok ΠΙ. 93. VII. 62., 66.
Arizantusok I. 101.
Arkadia és lakói I. 66. s k„ 146. Π. 171. IV. 161. V. 49. VI. 74., 83., 

127. VII. 202. VIII. 26., 72. s k. IX. 27. s k. 35.
Arkesilaos, Kyrene királya (I.) IV. 159. (Η.) II. 181. IV. 160. (III.)

IV. 162—165., 167., 200.
Armamithras, Datis fia, méd VII. 88.
Armenia és lakói I. 180., 194. H l. 93. V. 49., 52. VII. 73.
Armeniai hegység I. 72.
Arpoxais, skytha IV. 5. s k.
Arsamenes, Dareios fia VII. 68.
Arsames. perzsa I. 209. VII. 11., 224.
Arsames, Dareios fia VH. 69.
Artabanos, Hystaspes fia, perzsa IV. 83., 143. VII. 10—12., 15—18., 

46—52., 66. s k., 75., 82. VIII. 26.
Artabates, perzsa VII. 65.
Artabazos, perzsa VII. 66. V ili. 126—129. IX. 41. s k., 58., 66., 70.,

77., 89.
Artabe, perzsa mérték I. 192.
Artachaies, Artaios fia, perzsa VII. 22., 117.; — Artayntes atyja 

V ili. 130. ; — Otaspes atyja VII. 63.
Artaios, Artachaies atyja, perzsa VII. 22., 117.; — Azanes atyja

VII. 66.
Artaiusok, perzsa nép VII. 61.
Artake, város IV. 14. VI. 33.
Artanes, perzsa VII. 224.
Artanes, folyó IV. 49.
Artaphrenes. Hystaspes fia, perzsa V. 25., 30—33., 35., 73., 96., 100., 

123. VI. 1., 4.. 30., 42.
Artaphrenes, az előbbinek fia VI. 94., 116—119. VII. 8., 10., 74. 
Artaxerxes, Xerxes fia VI. 98. VII. 106., 151. s k.
Artayktes, perzsa VH. 33., 78. IX. 116—120., 122.
Artayntes, perzsa nő IX. 108. s k.
Artayntes, Artachaies fia, perzsa V in . 130. IX. 102., 107.
Artayntes, Ithamithras fia, perzsa VII. 67.
Artembaree, méd I. 114—116.
Artembares, perzsa EX. 122.
Artemis I. 19., 22., 60., 62., 66., 92. 160., 175. II. 28., 59., 83.. 169. 

s k., 175., 182. III. 59. IV. 180., 188. s k. V. 45., 77., 82., 95. 
VII. 43., 141. VIII. 37., 39., 55., 94., 104. IX. 70.; — Orthosia 
IV. 87. — Artemis szent partja V ili. 77. ; — szentélye Delosban 
IV. 35. s k.

Artemisia. Halikarnassos királynője VII. 99. VIH. 68. s k., 87. s k.,
93., 101., 103., 107.
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Artemieion, Euboia tengerpartja VII. 175— 177., 182., 192., 194. s k.
VIII. 2., 4—6., 8., 11., 14., 16., 21—23., 40., 42., 45. s k., 66.,
76., 82.

Arteskos folyó IV. 92.
Artobazanes, Dareios fia VII. 2. s k.
Artochnaes, perzsa VII. 73.
Artontes, Bagaios atyja, perzsa III. 128.
Artontes, Mardonios fia IX. 84.
Artozoetra, Dareios leánya VI. 43.
Artybios, perzsa V. 108., 110—113.
Artyphios, perzsa VII. 66. s k.
Artystone, Kyros leánya III. 88. VII. 69., 72.
Aryandes, perzsa IV. 165—-167.
Aryenis, Alyattes leánya I. 74.
Asbysták IV. 170.
Aschy IV. 23.
Asia, Prometheus felesége IV. 45.
Asias, Kotys fia, lydiai IV. 45.
Asias, Sardis egy része IV. 45.
Asine, város VIII. 73.
Askalon, város I. 105.
Asmacli II. 30.
Asonides, aiginai VII. 181.
Asopiusok IX. 15.
Asopodoros, thebaibeli IX. 69.
Asopos, folyó Boiotiában VI. 108. IX. 15., 19., 30. s k., 36., 38., 40.,

43., 49., 51., 59.
Asopos, folyó Tracliiniában VII. 199. s k. 216. s k.
Aspathines, perzsa III. 70., 78. VII. 97.
Assa, város VII. 122.
Assesos, miletosi terület I. 19., 22.
Assyria és lakói I. 95., 102—106., 131., 178., 185., 188., 192—194., 

199. II. 17., 30., 141., 150. ΠΙ. 92., 155. IV. 39. VII. 9., 63. — 
Assyriai betűk IV. 87.; — assyriai áruk I. 1. — Assyriai törté
netek I. 184.

Astakos, thebaibeli V. 67.
Aster, spártai V. 63.
Astrobakos, spártai hérosz VI. 69.
Astyages, méd király I. 46., 73—75., 91., 107— 112., 114—125., 127—

130., 162. ΙΠ. 62. VII. 8.
Asychis, Egyiptom királya II. 136.
Atarantok, libyai nép IV. 184.
Atarbeohis, város II. 41.
Atarneusi terület I. 160. VI. 28. s k. VII. 42. V ili. 106.
Athamas, Aiolos fia VII. 58., 197.
Athén és az athéniek I. 29., 60. stb. stb.
Athenades, trachisi VII. 213.
Athenagoras, samosi IX. 90.
Athene, Poseidon és Iritonis leánya IV. 180. ; — Aiginában III. 59. ; — 

Athénben I. 60. VIII. 55. ; — Polias V. 82. ; — Tégiában aleai
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I. 66. IX. 70. ; — Miletosban Assasia I. 19., 22. ; — Trójában 
ilioni VII. 43. ; — Sybarisban kratbisi "V. 45. ; — Kyreneben
II. 182. ; — Libyában IV. 188. s k. ; — az auseoknál TV. 180. ; — 
láncosban II._ 182. ; — Pallas V. 77. VII. 141.; — palienei
I. íi2. ; — Pedas'osban I. 175. V ili, 104. ; — Ckiosban Poliucbos
I^liiO. ; — Delpboiban Pronaia I. "ΤΓ2. VITT. 21_39. ; — Saisban
II. 28., 59., 83., 169. s k., 175.; — Salamis banSkiras VIII. 94. ; — 
Tritogeneia VII. 141.; — szentélye Sigeionban V. 95.

Atkos, hegy VI. 44. s k., 95. VII. 22., 37., 122., 189.
Athribis, egyiptomi járás II. 166.
Athrys, folyó IV. 49.
Atlanti óceán I. 202.
Atlantok, libyai nép IV. 184.
Atlas, folyó IV. 49.
Atlas, hegy IV. 184.
Atossa, Kyros leánya III. 68., 88., 133. s k. VII. 2. s k., 64., 82. 
Atramytteion, város VII. 42.
Atreidák VII. 20.
Attaginos, thebaibeli IX. 15. s k., 86., 88.
Attika és lakói I. 57., 59., 192. HL 134. VI. 129., 138. stb. stb.
Atys, Kroisos fia I. 34. VII. 27.
Atys, Manes fia, Lydia királya I. 7., 94. VII. 74.
. Auchata (skytha) törzs IV. 6.
Áugila, libyai terület IV. 172., 182—184.
Auras, folyó IV. 49.
Ausckisák, libyai nép IV. 171.
Auseok, libyai nép IV. 180., 191.
Autesion, thebaibeli IV. 147. VI. '52.
Autodikos, plataiai IX. 85.
Autonoos, delphoibeli hérosz VIII. 39.
Auxesia istennő V. 82—83.
Axios, folyó V ii. 123. s k.
Axos 1. Oaxos.
Azanes, perzsa VII. 66.
Azania VI. 127.
Aziris, libyai vidék IV. 157., 169.
Azotos, város, II. 157.
Ázsia és lakói I. 4., 6., 15—127., 72., 95., 102—108., 130., 142., 177., 
k 192., 209. II. 16. s k., 103. III. 67., 88., 90., 94., 96., 98., 115.,

117., 137. IV. 1., 4., 11. s k., 36. s k„ 40—45., 143.,, 198. V. 12.,
15., 17., 30., 49. s k„ 96. s k., 119. VI. 24., 43., 45., 58., 70., 116., 
118. s k. VII. 1., 9., 11., 20., 25., 33., 70., 73. s k., 93., 107., 135.,
137., 145. s k„ 157., 174., 184. s k. VII. 109., 118. s k„ 136. IX.
89., 116., 122.

Babylon és lakói I. 77., 93., 153., 178—200. II. 109. III. 92., 150— 
160. VII. 62.

Babylonia I. 106., 192. s k. IV. 198.; — babyloniai talentum III.
89., 95.
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Bailres, pasargadaibeli IV. 167., 203.
Badres, Hystanes fia, perzsa VII. 77.
Bagaios, Artontes fia, perzsa III. 128. ; — Mardontes atyja VII. 80. 

V ili. 130.
Bakaiok, libyai nép IV. 171.
Bakchiadák V. 92.
Bakchikus szertartások II. 81.
Bakchos, 1. Dionysos.
Bakis, jós VIII. 20., 77., 96. IX. 43.
Baktra, város VI. 9. IX. 113.
Baktria és lakói I. 153. ΙΠ. 102. IV. 204. VII. 64.. 66., 86. V ili.

113. IX. 31., 113.
Baris, egyiptomi hajó II. 96.
Barke, baktriai falu IV. 204.
Barke város és lakói III. 13., 91. IV. 160., 164. s k., 167., 171., 186., 

200—205.
Basileides, ion VIII. 132.
Bassakes, perzsa VII. 75.
Battos, Polymnestos fia, Kyrene királya IV. 150., 153—157., 159. 
Battos, Arkesilaos fia (a boldog), Kyrene királya II. 181. IV. 159. s k. 
Battos, Arkesilaos fia, Kyrene királya IV. 161. s k., 205.
Beibina, helység, VIII. 125.
Belisi kapu, Babylonban III. 155.
Belos, Alkaios fia I. 7. VII. 61.
Belos 1. Zeus.
Bermion, hegy VIII. 138.
Bessus-család VII. 111.
Bias, Melampus teetvére IX. 34.
Bias, prienéi I. 27., 170.
Bisaltes, abydosi VI. 26.
Bisaltia VII. 115. V ili. 116.
Bisanthe, város VII. 137.
Bistonis, tó VII. 109.
Bistonok VII. 110.
Bithyniai thrák VII. 75.
Biton, argosi I. 31.
Boges. perzsa VII. 107,, 113.
Boibeis, tó VII. 129.
Boiotia és lakói I. 92. II. 49. V. 57., 59., 61., 74., 77., 81., 89., 91. 

VI. 34.. 108. VII. 132., 202. V ili. 34., 38., 40., 44., 50., 66., 113., 
144. IX. 1., 6. s k., 17., 19.. 24., 31., 39., 46. s k., 67. s k.
87., 100.

Boiotia, kormányzó bizottság IX. 15.
Bolbitinus, torkolata a Nílusnak II. 17.
Boldogok szigete III. 26.
Boreas VII. 189.
Borysthenes, város IV, 17. s k., 53., 74., 78. s k.
Borysthenes, folyam IV. 5., 18., 24., 47., 53—56., 81., 101.
Bosporus (thrák) IV.83., 85—89.. 118. VII. 10., 30.
Bosporus (kimmeriai) IV. 12., 28., 100.
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Bottiaiis VII. 123., 127.
Bottiaiusok VII. 185. V ili. 127.
Branchida terület és papok I. 46., 92., 157— 159. II. 159. V. 36. 
Brauron, helység IV. 145. VI. 138.
Briantika VII. 108.
Brigek VII. 73.
Brongos, folyó IV. 49.
Brundisiumi kikötő IV. 99.
Brygusok VI. 45. VII. 185.
Bubares, perzsa V. 21. VII. 22. V ili. 136.
Bubasssia, sziget I. 174.
Bubastis 1. Ai-temis.
Bubastis, város II. 59. s k., 67., 137., 154., 158., 166.; — járás 

II. 166.
Budinusok IV. 21. s k., 102., 105., 108. s k„ 119. s k., 122. s k., 136. 
Budiusok, méd törzs I. 101.
Bukolikus, torkolata a Nílusnak II. 17.
Bulis, spártai VII. 134., 137.
Bura, város I. 145.
Busák, méd törzs I. 101.
Busiris, város II. 59., 61.; — járás II. 165.
Butakides, krotoni V. 47.
Buto, város II. 59., 63., 67., 75., S3., 111., 133., 152., 155. s k. III. 64. 
Byzantion és lakói IV. 87., 144. V. 103. VI. 5., 26., 33. IX. 89.

Ckaldaeusok I. 181., 183. VII. 63.
Chalestra, város VII. 123.
Ckalkis, város VII. 182., 189. VIII. 44. ; — lakói V. 74., 77., 91., 99.

V ili. 1., 46. IX. 28., 31.
Clialkidike Tlirákiában VII. 185. V ili. 127.
Ckalybsok I. 28.
Ohampsa, a krokodil egyiptomi neve II. 69.
Charadra, város VIII. 33.
Charaxos, mytilenéi II. 135.
Ckarilaos, samosi ΠΙ. 145. s k.
Ckarilaos, spártai király VIII. 131.
Charisok II. 50. IV. 175.
Charopinos, miletosi V. 99.
Chemmis, sziget II. 156.
Chemmis, város II. 91.; — jáiás II. 165.
Cheops, egyiptomi király II. 124—129.
Chephren, egyiptomi király II. 127.
Cherasmis, perzsa VII. 78.
Chersis, Salamis királya V. 104., 113. VII. 98. V ili. 11.
Chersonesos (Tkrákiában) IV. 143. VI. 33—36., 39—41., 103., 140. 

VII. 22.. 33., 58. IX. 114., 116.; — lakói IV. 137. VI. 38. s k.
IX. 118., 120.

Chersonesos (a durva) IV. 99.
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Chileos, tegeai IX. 9.
Cliilon, spártai I. 59. VII. 235. ; Demarmenos fia VI. 65.
Chios és lakói I. 18., 142., 160— 165. II. 135., 178. V. 33. s k„ 98.

VI. 2., 5., 8., 15. s k., 26. s k., 31. VIII. 106., 132. IX. 106. 
Choaspes, folyó I. 188. V. 49., 52.
Choireai, eretriai vidék VI. 101.
CÍioireaták, sikyoni törzs V. 68.
Choiros, rhegioni VII. 170.
Chon, folyó IX. 93.
Chorasmiusok III. 93., 117. VII. 66.
Chromyos, argosi I. 82.

Dadikák III. 91., VII. 66.
Daidalos VII. 170.
Damasithymos, Kalynda királya VIII. 87.
Damasithymos, káriai VII. 98.
Damasos, sirisi VI. 127.
Damia istennő V. 82. s k.
Danaé, Perzeus anyja II. 91. VI. 53. VII. 61., 150.
Danaos, chemmisi II. 91., 98. VII. 94.; — leányai II. 171., 182. 
Daphnai, helység II. 30. 107.
Daphnis, abydosi IV. 138.
Dardanos, város V. 117. VII. 43.
Dardanusok I. 189.
Dareios, Hystaspes fia, perzsa király I. 183., 187., 209. s k. II. 158. 

IH. 12., 38., 70—73., 76., 82., 85—90., 95. s k., 119., 126—130., 
132—135., 137—141., 147., 151. s k., 154—160. IV. 1., 4., 7., 39., 
43—46., 83—85., 87—89., 91—93., 97. s k., 102., 104., 124-126., 
128. s k., 131—137., 141., 143., 166. s k., 204. V. l . s k . ,  11—14., 
17. s k., 23—27., 30., 32., 36. s k., 65—73., 96., 98., 103., 105—
108., 116., 124. VI. 1—3., 9., 13., 20., 24. s k„ 30., 40. s k., 43.,
46., 48. s k., 70., 84., 94. s k., 98., 101., 119. VII. 1—5., 7—11.,
14., 18., 20., 27., 32., 52., 59., 64., 69.. 72. s k., 78., 82., 97., 105. 
s k„ 133., 186., 194., 224. VIII. 89. IX. 107. s k., 111.

Dareios, Xerxes fia IX. 108.
Dareiták III. 92.
Daskyleion, város III. 120., 126. VI. 33 
Daskylos, lydiai I. 8.
Datis, méd VI. 94., 97. s k., 118. VH. 8., 10., 74., 88.
Daton, város IX. 75.
Daulion, város VIII. 35.
Danrises, perzsa V. 116—118., 121. s k.
Dausok, perzsa törzs I. 125.
Deinomenes, gelai VH. 145.
Dekeleia, község Attikában IX. 15.. 73.
Dekelos, attikai hérosz IX. 73.
Deiokes, méd király I. 16., 73., 96—99., 101— 103.
Deiphonos, apolloniai IX. 92., 95.
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Delion, Tkebai birtoka VI. 118.
Delos és lakói I. 64. II. 170. IV. 33—35. VI. 97—99., 118. V III, 

133. s k. IX. 90., 96.
Delphoi és lakói I. 13. s k„ 19. s k., 25., 46—48., 50—55., 65—67.,

85., 92., 167., 174. II. 134. s k. III. 57. IV. 15., 150., 156. s k., 
161—163., 179. V. 42. s k„ 67., 82.. 89., 92. VI. 19., 27., 34. s k„
52., 57., 66., 70., 76., 86., 123.. 135., 139. VII. 133. s k.. 139—141.,
148., 163., 165., 178. s k., 239. VIII. 27., 35—39., 82., 114., 121. 
s k. IX. 33., 42., 81., 93.

Delta (Egyiptomban) II. 13., 15—18., 41.,rS9., 97., 179.
Demaratos, spártai király V. 75. VI. 51., 61—67., 70—75., 84. VII.

3., 101—104., 209., 234—237., 239. V ili. 65.
Demarmenos, spártai V. 41. VI. 65.
Demeter I. 193. IV. 53. V. 198. VII. 141. s k., 153.; — amphiktyoni 

VII. 200.; — acbajai V. 61.; — eleusisi VI. 75.; — Plataiában 
IX. 57., 63., 65., 69., 101. ; — Mykaléban IX. 97., 101 ; — Thes- 
mopkoros Π. 171. ; — Aiginában VI. 91. ; — Párosban VI. 134. ; —  
Isis (Egyiptomban) II. 41. s k., 59., 61., 122. s k., 156., 176. 

Demokedes, krotoni III. 125., 129—137.
Demokritos, naxosi VIII. 46.
Demonax, mantineai IV. 161. s k.
Demonoos, paphosi VII. 195.
Demopkilos, tkespiaibeli VII. 222.
Dersaiusok VII. 110.
Derusiaiusok, perzsa törzs I. 125.
Deukalion, Phthiotis királya I. 56.
Diadromes, tkespiaibeli VÌI. 222.
Diaktorides, krannoni VI. 127.
Diaktorides, spártai VI. 71.
Didymai szentély VI. 19.
Dienekes, spártai VII. 226.
Dikaia, város VII. 109.
Dikaios, athéni VIII. 65.
Diktyne (Artemis) III. 59.
Dindymene istennő I. 80.
Diomedes vitézkedése (az Iliasban) II. 116.
Dión, város VII. 22.
Dionysios, phokaiai VII. 11. s k.. 17.
Dionysos II. 49.. 52., 145. s k. III. 111.; — Aithiopiában II. 29» 

ΙΪΙ. 97. ; — Bakcheios IV. 79., 108. ; — üyzantionbau [V. 87. ; — 
Thrakiában V. 7. VII. 111.; — Orotalt (az araboknál) III. 8. ; — 
Osiris (Egyiptomban) II. 42 , 47. s k., 123., 144., 156; — Sikyon- 
bán V. 67.; — Smyrnában I. 150.

Dionysophanes, ephesosi IX. 84.
Diosknrosok II. 43., 50. VI. 127. 1. még Tyndaridák.
Dipaieis, város IX. 35.
Dithvrambos, tkespiaibeli VII. 227.
Dobérek V. 16. VII. 113.
Dodona és lakói I. 46. II. 52. s k., 55., 57. s k. IV. 33. IX. 93. 
Dolonkusok VI. 34. s k. 40.
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Dolopok VII. 132.. 185.
Kór törzs I. 56. s k., 139., 171. V. 68., 72.. 76. VI. 53., 55. VII. 99. 

V ili. 31., 73., 141.; — Ázsiában I. 6., 28., 144. II. 178. VII. 9.,
93., 99 ; — Dorisban IX. 66. ; — Epidaurosban I. 146. VIII. 
46. ; — lakedaimoniak III. 56. ; — dór ruha V. 87. s k.

Dorieus, spártai V. 41—48. VII. 158., 205. IX. 10.
Doris V ili. 31. s k., 43.
Doriskos, tlirák tengerpart V. 98. VII. 25., 59„ 105. s k., 108., 121. 
Doros, Hellén fia I. 56.
Doryssos, Spárta királya VII. 204.
Dotos, perzsa VII. 72.
Dropikusok, perzsa törzs I. 125.
Drymos, város V in . 33.
Dryopis és lakói I. 56., 146. V ili. 31., 43., 46., 73.
Dymanaták, sikyoni törzs V. 68.

Dyme, város I. 145.
Dyras folyó VII. 198.
Dysoron, hegy V. 17.

Eeheidoros, folyó VII. 124., 127.
Echekrates, korinthosi V. 92.
Echemos, Tegea királya IX. 26.
Eckestratos, Spárta királya VII. 204.
Echinasi szigetek II. 10.
Edonök V. 11., 124. VII. 110., 114. IX. 75.
Eetion, korinthosi I. 14. V. 92.
Egestaiak V. 46. VII. 158.
-Egyiptom és lakói I. 1. s k., 5., 30., 77., 105., 135., 140., 182., 193., 

198. II. 1. — III. 47., 61—65., 88., 91., 97., 126., 129., 139. s k., 
160. IV. 39., 41—44., 47., 152., 159., 165— 168., 180., 186., 200., 
203—205. VI. 6., 53—55., 60. VH. 1—8., 25., 34., 69., 89., 97.
VIII. 17., 68., 100. IX. 32.

Eileitkyia Delosban IV. 35.
Bion, város VII. 25., 107., 113. VHI. 118., 120.
Elaius, város VI. 140. VII. 21. s k., 33. IX. 116., 120.
Elateia, város VIII. 33.
Elbo, sziget II. 140.
Elephantine, város II. 9., 17. s k., 28—31., 69., 175. III. 19. s k. 
Eleusis, község Attikában I. 30. V. 74—76. VI. 64., 75. VHI. 65., 85.

IX. 19., 27., 65.
Elie és lakói II 160. IV. 30., 148. VI. 70., 127. VIII. 72. s k. IX. 77. 
Elisykusok VII. 165.
Ellopia, Euboia egy része VIII. 23.
Eloros folyó VII. 154. 

iEnares, skytlia törzs I. 105. IV. 67.
Encheleusok V. 46. VII. 158.
Enetusok I. 196. V. 9.
Enienek VII. 132., 185., 198.
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Enipeus, folyó VII. 129.
Enneakrunos (forrás) VL 137.
Ennea hodoi (thrák terület) VII. 114.
Eordusok VII. 185.
Epapkos Π. 38., 153. ΠΙ. 27. s k. 1. Apis.
Ephesos és lakói I. 26., 92., 142., 147. II. 10., 106., 148. V. 54., 100., 

102. VI. 16., 84. VIII. 103., 107.
Epkialtes, malisi VII. 213., 215., 218., 223., 225.
Epidanos 1. Apidanos.
Epidauros és lakói I. 146. ΙΠ. 50., 52. V. 82—84. VII. 99. V ili. 1.,

43., 72. IX. 28., 31.
Epigonok, homéroszi eposz IV. 32.
Epikydes, spártai VI. 86.
Epion, város IV. 148.
Epistrophos, epidamnosi VI. 127.
Epizelos, athéni VI. 117.
Epizephyrosi lokrusok VI. 23.
Erasinos, folyó VI. 76.
Erechtheus V. 82. VII. 189. VIIL 44. s k.
Eretria I. 61. s k. V. 57. VI. 43., 94., 98. s k., 102., 106. s k., 115.. 

127.; — lakói V. 99., 102. VI. 99—102., 119. V ili. 1., 46. IX.
28., 31.

Eridanos, folyó III. 115.
Erineos, város VIII. 43.
Erinysek, IV. 149.
Erochos, város VIII. 33.
Erxandros, mytilenéi IV. 97. V. 37.
Eryx V. 43., 45.
Eryxo, kyrenei nő IV. 160.
Erytheia, sziget IV. 8.
Erythrai, város Boiotiában IX. 15., 19., 22., 25.]
Erythrai város Ioniában I. 18., 142. VI. 8.
Erythrabolos, város II. 111.
Etearchos, az ammoniusok királya Π. 32. s k.
Etearchos, Oaxos királya IV. 154.
Eteokles, boiotiai V. 61.
Euagoras, lakoniai VI. 103.
Euainetos, spártai VII. 173.
Eualkides, eretriai V. 102.
Euboia, sziget I. 146. IV. 33. V. 31., 77. VI. 100., 127. VII. 176.,

182., 189., 192. V ili. 4., 6., 8., 13. s k., 20., 68. s k., 86.; — 
lakói TOL 4., 19.

Euboiai mina III. 89. ; — talentum ΠΙ. 89., 95.
Euboiaiak Siciliában VII. 156.
Euelthon, Salamis királya IV. 162. V. 104.
Euenios, apolloniai IX. 92—95.
Euesperides, város IV. 171., 204.
Euesperiták IV. 198.
Eukleides, gelai VII. 155.
Eumenes, athéni V ili. 93.

Herodotos III . köt. 28
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Eunomos, spártai király VIII. 131.
Eupalinos, megarai III. 60.
Euphemida család IV. 150.
Euphorbos eretriai V. 101.
Euphorion, Aischylos atyja II. 156. VI. 114.
Euphorion, azamiai VI. 127.
Euphrates, folyó I. ISO., 185. s k., 191., 193. V. 52.
Euripos, tengeröböl V. 77. VII. 173., 183. V ili. 7., 15., 66.
Európa I. 4., 103., 209. II. 16., 26., 33., 103. III. 96.. 115. s k. IV.

36., 42., 45., 49., 89., 143., 198. V. 1., 12. VI. 33. VII. 5., 8—10., |
20., 33., 50., 56., 73., 126., 148., 174., 185. VIII. 51., 97., 108. 
s k. IX. 14.

Europe, tyrosi nő I. 2., 173. IV. 45., 147.
Euryanax, spártai IX. 10., 53., 55.
Eurybates, algosi VI. 92. IX. 75.
Eurybiades, spártai VIII. 2., 4., 42., 49., 57—64., 74., 79., 108., 124. 
Eurydame, lakóniai nő VI. 71.
Eurydemos, malisi VIII. 213.
Eurykleides, spártai VIII. 2., 42.
Eurykrates, spártai király VII. 204.
Eurikratides, spártai király VII. 204.
Euryleon, spártai V. 46.
Eurymachos, thebaibeli VII. 205 ; — ennek unokája VII. 233. 
Euryphon, spártai király VIII. 131.
Eurypylos, larissai IX. 58.
Eurysthenos, spártai király IV. 147. V. 39. VI. 51. s k. VII. 204. 
Eurystheus, Mykene királya IX. 26. s k.
Eurytos, spártai VII. 229.
Euthoinos, athéni IX. 105.
Eutychides, athéni IX. 73.
Euxeinos tenger I. 6., 72., 76., 110. IL 33. s k. III. 93. IV. 8., 10.,

38., 46., 81., 85—87., 89. s k.. 95., 99. VI. 5., 26., 33. VII. 36.,
55., 95., 147.

Exampaios, skytha terület IV. 51., 81.

Fáklyafutás V ili. 98.
Fehér oszlopok Káriában V. 118. 
Fehér part Thrákiában VII. 25. 
Fekete tenger 1. Euxeinos tenger. 
Fúriák 1. Erinysek.

Gadeira (Gades), város IV. 8. 
Gaison, helység IX. 97. 
Galepsos, város VII. 122. 
Gallaika, thrák vidék VII. 108. 
Gandariusok III. 91. VII. 66.
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Garamantok, libyai nép IV. 174., 183. s k.
Gargaphia, forrás IX. 25., 49—52.
Gauanes, argosi VIII. 137.
Gebeleizis, thrák isten IV. 94.
Gela és lakói VT. 23. VII. 153—156.
Geleon, Ion fia V. 66.
Gelon, Syrakusai kényura VII. 145., 153—166., 168.
Gelonok, skytha törzs IV. 102., 108. s k., 119. s k., 136.
Gelonos, Herakles fia IV. 10.
Gelonos, város IV. 108.
Gephyraiusok V. 55—62.
Geiaistos VIII. 7. IX. 105.
Gergis, perzsa VII. 82.
Gergitliek V. 122. VII. 43.
Germaniusok, perzsa törzs I. 125.
Gerrhos, folyó IV. 19. s k., 47., 56.
Gerrlios, vidék IV. 56.; — lakói IV. 53., 71.
Geryones IV. 8.
Geták IV. 93—96., 118. V. 3. s k.
Gigonos, város VH. 123.
Giligamák, libyai nép IV. 169.
Gillos, tarentumi III. 138.
Gindanok, libyai nép IV. 176. s k.
Glaukon, athéni IX. 75.
Glaukos, Hippoloclios fia, lykiai I. 147.
Glaukos, Epikydes fia, spártai VI. 86.
Glaukos, chiosi I. 25.
Glisas, város IX. 43.

1 Gnuros, skytha IV. 76.
Gobryas, Mardonios atyja HL 70., 73., 80. IV. 132., 134. VI. 43.

VII. 2„ 5., 82., 97. IX. 41.
Gobryas, Dareios fia VII. 72.
Goitosyros 1. Apollon.
Gonnos, város VII. 128., 173.
Gordias, Midas atyja VIII. 138.
Gordias, Midas fia, Phrygia királya I. 14., 35., 45.
Gorgo, Kleomenes leánya V. 48., 51. VII. 239.
Gorgo feje II. 91.
Gorgos, Salamis királya. V. 104., 115. VII. 98. V ili. 11.
Görögország és lakói: passim.
Grinnos, Thera királya IV. 150.
Gryneia, város I. 149.
Gygaia, tó I. 92.
Gygaia, makedón királynő VIII. 136.
Gyges, Daskylos fia, Lydia királya I. 8—15.
Gyges, Myrsos atyja III. 122. V. 121.
Gyndes, folyó I. 189. s k.. 202. V. 52.
Gyzantok, libyai nép IV. 194.
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Hagias, elisi IX. 33.
Haimos, hegy IV. 49.
Haliakmon, folyó VII. 127.
Halieis, város VII. 137.
Halikarnassos, város I. 144., 175. II. 178. VII. 99. V ili. 104.
Halys, folyó I. 6., 28., 72., 75., 103., 130. V. 52., 102. VII. 26. 
Hamilkar, Karthágó királya VH. 165—167.
Hanno, karthagói VII. 165.
Harmatides, thespiaibeli VII. 227.
Harmodios, athéni V. 55. VI. 109., 123.
Harmokydes, phokisi IX. 17.
Három orom, hegycsúcs IX. 39.
Harpagos, méd I. 80., 108—113., 117—120., 123., 127., 129., 162.,

164., 168. s k„ 171., 174—177.
Harpagos, perzsa VI. 28., 30.
Hebe IX. 98.
Hebros, folyó IV. 90. VII. 59.
Hegesandros, miletosi V. 125. VI. 137.
Hegesikles, Spárta királya I. 65.
Hegesilaos, Spárta királya VII. 204.
Hegesilaos spártai VIII. 131.
Hegesipyle, Oloros leánya VI. 39.
Hegesistratos, elisi jós IX. 37—41.
Hegesistratos, samosi IX. 90—92.
Hegesistratos, Sigeion kényura V. 94.
Hegetorides, kosi IX. 96.
Hekataios, miletosi II. 143. V. 36., 125. s k. VI. 137. s k.
Hekaton nésoi I. 151.
Hektor, Priamos fia II. 120.
Helene, Tyndareos leánya I. 3. II. 112— 120. V. 94. VI. 61. IX. 93. 
Helike, város I. 145.
Helios napisten I. 131., 212., 216. H. 59., 73., 111. ΙΠ. 17. s k„ 23.

IV. 181., 184., 188. VII. 37., 54. IX. 93.
Heliopolis, város II. 3., 7—9., 59., 63., 73.
Hellas 1. Görögország
Helle, Athamas leánya VII. 58.
Hellen, Doros atyja I. 56.
Hellespontos I. 57. IV. 38., 76., 85. s k. 95., 137. s k. 144. V. 11., 

13. s k., 23., 33., 91., 103., 117., 122. VI. 26., 33., 43., 95., 140. 
VH. 6., 8., 10., 33., 35. s k., 45., 54., 56., 58., 78. 95., 106., 137.,
147., 163. V in . 51., 87., 97., 107-111., 115., 117. s k., 120. IX.
66., 98., 101., 106., 114. s k. ; — lakói HI. 90. IV. 89., 138., 144.,
V. 1. VII. 56., 95.

Hellespontosi szól VH. 188.
Heloták VI. 58., 75., 80. s k. VII. 229. VHI. 25. IX. 10., 28., 80., 85. 
Hephaistia, város VI. 140.
Hephaistos Egyiptomban IL 3., 99., 101., 108., 110., 112., 121., 136., 

141. s k., 147., 151., 153., 176. ΙΠ. 37.; — görög V ili. 98. 
Hephaistopolis, samosi II. 134.
Hera II. 50. ; — Argosban I. 31. VI. 81. s k. ; — Korinthosban V.
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92.; — Naukratisban II. 178.; — Plataiában IX. 52. s k., 61., 
69.; — Samosban I. 70. II. 182. III. 60., 123. IV. 88., 152. 
IX. 96.

Heraion, város IV. 90.
Herakleia, város V. 43.
Herakleidák, görögök V. 43. VII. 208. V ili. 114. IX. 26. s k., 33. ; — 

lydiaiak I. 7., 13. s k., 91.
Herakleides, kyméi I. 158. V. 37.
Herakleides, mylasosi V. 121.
Herakles, Egyiptomban IL 42. s k., 83., 113., 144.; — görög II. 43—

45., 145. s k. VI. 53. VII. 193., 198.; — Hyllos atyja V. 43. VH.
204., 220. VHI. 43., 131.; — Thermopylainál VII. 176.; — Olym- 
posi II. 44. ; — lydiaiaknál I. 7. ; —- a  skytliáknál IV. 8—10.,
59., 82. ; — a phoinikiaiaknál II. 44. ; — Thasosban II. 44. 

Herakles szentélye Kynosargesben V. 63. VI. 116.; — Maratbonban
VI. 108., 116.

Herakles oszlopai II. 33. IV. 8., 42. s k., 152., 181., 185., 196. 
V ili. 132.

Hermes IL 51., 145., 138. V. 7.
Hermione, város V ili. 73. ; — lakói III. 59. V ili. 43., 72. IX.

28., 31.
Hermippos, atarnéi IV. 4.
Hermolykos, athéni IX. 105.
Hermophantos, miletosi V. 99.
Hermopolis, város II. 67.
Hermos, folyó I. 55., 80. V. 101.
Hermotimos, pedasosi V ili. 104—-106.
Hermotybisiek, egyiptomiak II. 164. s k., 168. IX. 32.
Herodotos, Basileides fia V ili. 132.
Herodotos, a történetíró I. 1.
Herophantos, parioni IV. 138.
Hei'pys, thebaibeli IX. 38.
Hesiodos, a költő II. 53. IV. 32.
Hesipeia tirynsi terület VI. 77.
Heetia II. 50.; — a skytliáknál Tahiti IV. 59., 127.
Hieron, gelai VII. 156.
Hieronymos, androsi IX. 33.
Himera, város VI. 24. VII. 165.
Hipparchos, Peisistratos fia V. 55. s k., 62. VI. 123. VII. 6.
Hippias, Peisistratos fia I. 61. V. 62., 91—94., 96. VI. 102., 107—

109., 121.
Hippokleides, athéni VI. 126—129.
Hippoklos, lampsakosi IV. 138.
Hippokoon, thebaibeli V. 60.
Hippokrates, Peisistratos atyja, athéni I. 59. V. 65. VI. 103. 
Hippokrates, Megakies fia, athéni VI. 131.
Hippokrates, Gela kényura VI. 23. VII. 154. s k.
Hippokrates, sybarisi VI. 127.
Hippokratides, spártai V ili. 131.
Hippolaus foka, föld-ék IV. 53.
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Hippolocbos, lykiai I. 147.
Hippomachos, leukasi jós IX. 38.
Hipponikos, Kallias atyja VII. 151.
Hipponikos, Kallias fia VI. 121.
Histiaia, város VIII. 23—25., 66.
Histiaiotis Euboiában VII. 175. V ili. 23.
Histiaiotis Tliessaliában I. 56.
Histiaios, Lysagoras fia, Miletos kényura IV. 137—139., 141. V. 11., 

23—25., 30., 35. s k„ 106—108., 124. VI. 1—6., 26—31., 46.
VII. 10.

Histiaios, Tymnes fia, termerai V. 37. VII. 98.
Homeros II. 23., 53., 116. s k. IV. 29., 32., V. 67. VII. 161.
Hoples, Ion fia V. 66.
Horos 1. Apollon.
Hyakintbia, ünnep IX. 7., 11.
Hiampeia, a Parnassos csúcsa VIII. 39.
Hyampolis, város V ili. 28., 33. 

bHyaták, sikyoni törzs V. 68.
Hybla, város VII. 155.
Hydarnes, perzsa főúr III. 70. VII. 66., 83.
Hydarnes, Hydarnes fia VI. 133. VII. 83., 135., 211., 215., 218. V ili.

113., 118.
Hydrea, sziget III. 59.
Hyele, város I. 167.

yjlylaia, skytha föld IV. 9., 18. s k., 54. s k., 76.
Hvlleusok, dór törzs V. 68.
Hyllos, Herakles fia VI. 52. VII. 204. V ili. 131. IX. 26.
Hyllos, folyó
Hymaias, perzsa V. 116., 122.
Hymettos, begy VI. 137.
Hypachaiaiak VII. 91.
Hvpakyris, folyó IV. 47. 55.
Hypanis, folyó IV. 18., 47., 52. s k., 81.
Hyperantbes, Dareios fia VII. 224.
Hyperboreusok IV. 13., 32—36.
Hyperocbe, hyperboreus nő IV. 33., 35.
Hyrgis, folyó IV. 57.
Hygia, város VII. 170.
Hyrkaniusok III, 117. VII. 62.
Hyroiades, mardus I. 84.
Hysiai, attikai község V. 74. VI. 108. IX. 15., 25.
Hysseldomos, káriai VII. 98.
Hystanes, perzsa VII. 77.
Hystaspes, perzsa I. 183., 209. s k., III. 70., 140. IV. 83., 91. V. 30., 

73. VI. 98. VII. 1., 10. s k„ 224.
Hystaspes, Dareios fia VII. 64.
Hytennisiek III. 90.
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Iadmon, samosi II. 134.
Iakchos-kiáltás VIII. 65.
Ialysos, város I. 144.
Iamida-család V. 44. IX. 33.
Ianysos, város ΠΙ. 5.
Iapygia és lakói III. 138. IV. 99. VII. 170.
Iardanos. lydiai I. 7.
Iason IV. 179. VII. 193.
Iatragoras, miletosi V. 37.
Ibanollis, mylasosi V. 37., 121.
Ibéria, I. 163. ; — lakói VII. 165.
Icknai, város VII. 123.
Icbtyopbagusok III. 19—23., 25., 30.
Ida, begy I. 151. VII. 42.
Idantliyrsos, skytlia király, IV. 76., 120., 126. s k.
Idrias, káriai vidék V. 118.
Ikarosi tenger VI. 95. s k.
Ilias, Homeros éposza II. 116. s k.
Ilion, város I. 5. II. 10., 117—120. V. 94., 122. VII. 20., 42., 161. 
Ilissos, folyó VII. 189.
Illyria és lakói I. 196. IV. 49. VIII. 137. IX. 43.
Imbros, sziget V. 26. VI. 41., 104.
Inaros, lybiai III. 12., 15. VII. 7.
-India és népe I. 192. III. 38., 94., 97— 106. IV. 40., 44. V. 3. VII.

9., 65., 86. VIH. 113. IX. 31.
Indiai kutyák I. 192. VII. 187.

, Indus, folyó IV. 44.
Ino, Athamas felesége VII. 197. V
Intaphrenes III. 70., 78., 118. s k.
Inyx, város VI. 22. s k.
Io, Inaohos leánya I. 1., 5. II. 41.
Iolkos, város V. 94.
Ion, Xuthos fia V. 66. VII. 94. V ili. 44.
Ión öböl VI. 127. IX. 92.; — tenger VII. 20.
Ionia és népe I. 1., 6., 18., 28., 56., 74., 76., 139., 141-174. Π. 1., 15—17.,

69., 106., 152., 154., 163., 178. III. 39., 90., 122. IV. 35., 89., 97. 
s k. 128., 133—142. V. 28—31., 37., 49. s k., 58., 69., 97—122.
VI. 1—33., 41—43., 86., 95., 98. VII. 9. s k., 51., 94. s k„ 191. 
VIII. 10., 22., 46., 48., 73., 85., 90., 97., 109., 130., 132. IX. 26., 90., 
98. s k„ 103—106.

Ión ruha V. 87.
Iphigeneia, Agamemnon leánya IV. 103.
Iphiklos, Protesilaos atyja IX. 116.
Ipnoi, város VII. 188.
Irasa, libyai vidék IV. 158. s k.
Is, város I. 179.
Is, folyó I, 179.
Isagoras, athéni V, 66., 70., 72., 74.
Ischenoos, aiginiai VII. 181. V ili. 92.
Isis 1. Demeter.
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Ismaris, tó. VII. 109.
Ismenios 1. Apollon.
Issedonok I. 201. IV. 13., 16., 26—27., 32.
Istlimos VII. 139., 172—177., 207. V H ! 40., 49., 66. s k., 60., 63., 

71. s k., 74., 79., 121., 123. IX. 7—10., 12. s k., 15., 19., 26 .sk .,
35., 81.

Istria, város II. 33.
Istros, folyam I. 202. II. 26., 33. s k. IV. 47., 51., 53., 80., 89., 93.,

97., 99—101., 118., 122., 133—136., 139. V. 9. s k. VII. 10.
Itália I. 24., 145. III. 136., 138. IV. 15. V. 43. VI. 127. VIII. 62. 
Itanos, város IV. 151.
Ithamitlires, perzsa VII. 67.
Ithamitlires (egy másik) V ili. 130. IX. 102.
Iyrkák IV. 22.

Jótevők Perzsiában III. 154. VIII. 85. 
Jótevők Spártában I. 67.

Kabalisiek ΙΠ. 90. VII. 77.
Kabirok II. 51. III. 37.
Kadmos, hérosz II. 45., 49., 145. IV. 147. V. 57—59.
Kadmos fiai és családja I. 56., 146. IV. 147. V. 47., 61. IX. 27. 
Kadmosi győzelem I. 166. ; — betűk V. 59.
Kadmos, kosi VII. 163. s k.
Kadytis, város II. 159. III. 5.
Kaikos, folyó VII. 42.
Kaikosi síkság VI. 28.
Kaineus, lapitha V. 92.
Kalamisa, helység IX. 96.
Kalasirisiak II. 164., 166., 168. IX. 32.
Kalchas, jóspap VII. 91.
Kalchedon és lakói IV. 85., 144. V. 26. VI. 33.
Kaié akté VI. 22.
Kallantiai indusok III. 97.
Kallatebos, város VII. 31.
Kallatiai indusok III. 38.
Kalliades, athéni archon VIII. 51.
Kallias, elisi jós V. 44. s k.
Kallias, Hipponikos fia, athéni VII. 151.
Kallias, Phanippos fia, athéni VI. 121. s k.
Kallikrates, spártai IX. 72., 85.
Kallimachos, athéni VI. 109—112., 114.
Kalliphon, kvotoni III. 125.
Kallipidák IV. 17.
Kallipolis, város VII. 154.
Kalliste (Thera), sziget TV. 147.
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Kalydna, város VII. 99.
Kalyndaiak I. 172. VIII. 87. s k.
Kamarina, város VII. 154., 156.
Kambyses, Teispis fia, perzsa I. 46., 73., 107., 111., 122., 124., 207- 

III. 69. VII. 11.
Kambyses, Kyros fia, perzsa király I. 208. II. 1., 181. ΠΙ. 1—4., 7., 

9. s k., 13—17., 19—21., 25., 27., 29—36., 38., 44., 61—69., 73.
75., 80., 88. s k„ 97., 120., 122., 126., 139. s k., 165. s k. V. 25.
VII. 1., 8., 11., 18., 51.

Kameiros, város I. 144.
Kamikos, város VII. 169. s k.
Kampsa, város VII. 123.
Kanastraia, begy VII. 123.
Kandaules, káriai VII. 98.
Kandaules, lydiai király I. 7— 13.
Kané, hegy VII. 42.
Kanobos, város Π. 15., 97.
Kanobosi torkolata a Nílusnak II. 17., 113., 179.
Kaphareus, begy VIII. 7.
Kappadokia és lakói I. 71—73. V. 49., 52. VII. 26., 72.
Kar, a törzs őse I. 171.
Kardamyle, város VIII. 73.
Kardia, város VI. 33., 36. VII. 58. IX. 115.
Karene, város VII. 42.
Kargnos, spártai VII. 173.
Karia és lakói I. 28., 142., 146., 171— 175. II. 61., 152., 154., 163. 

III. 11.. 90., V. 103., 117—122. VI. 20., 25. VII. 31., 93., 97. s k., 
195. VIII. 19., 22.; — káriai nyelv VIII. 135.; — ruha V. 88. 

Karkinitis, város IV. 55., 99.
Karneia, ünnep VII. 206. V ili. 72.
Karpathos, sziget III. 45.
Karpis, folyó IV. 49.
Karthago és lakói I. 166. s k. III. 17., 19. IV. 43., 195. s k. V. 42.

VII. 158., 165—167.
Karyanda, város IV. 44.
Karystos és lakói IV. 33. VI. 99. VIIL 66., 112., 121. IX. 105. 
Kasambos, aiginai VI. 73.
Kasiai hegység II. 6., 156. III. 5.
Kasmene. város VII. 155.
K^p.tyros, város III. 102. IV. 44.
Kaspi tenger I. 202. s k. IV. 40.
Kaspiusok III. 92. s k. VII. 67., 86.
Kassandane, perzsa nő II. 1. III. 2. s k.
Kastalia, forrás VIII. 39.
Kasthanaia, város VII. 183., 188.
Katadupok II. 17.
Katarraktes, folyó VII. 26.
Katiarusok (skythák) IV. 6.
Kaukasa, chiosi kikötő V. 33.
Kaukázus, hegység I. 104., 203. s k. ΠΙ. 97. IV. 12.
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Kaukonok L 147. IV. 148.
Kaunos város és lakói I. 171. s k., 176. V. 103.
Kaystros, folyó V. 100.
Kaystrobios, prokonnesosi IV. 13.
Kekrops, Athén királya VII. 141. V ili. 44., 53.
Kelainai, város VII. 26.
Keleas, spártai V. 46.
Kelták II. 33. IV. 49.
Keos (Salamis szigetén) VIII. 76.
Keosiak IV. 35. V ili. 1. 46.
Kephallenia, sziget IX. 28.
Kephenek (perzsák) VII. 61.
Keplieus, Belos fia VI. 61., 150.
Kephisos, folyó VII. 178." V ili. 33.
Kerameikosi öböl I. 174.
Kerkasoros, város II. 15., 17., 97.
Iverkopok ülései VII. 216.
Kerkyra, sziget III. 48—53. VII. 145.; — lakói III. 48—53. VII.

154., 168.
Kikonok VII. 59., 108., 110.
Kilikia II. 17, 34. III. 90. V. 52., 108. VI. 43., 95. IX. 107.; — lakói 

I. 28., 72.. 74. II. 17. III. 90. s k. V. 49., 52., 118. VI. 6. VII.
77., 91., 98. V ili. 14., 68., 100.

Kilix, Agenor fia VII. 91.
Killa, város I. 149.
Kimmeria IV. 11. s k. ; — lakói I. 6., 15. s k., 103. IV. 1., 11—13. 

VII. 20.
Kimmeriai falak IV. 12. ; — kikötő IV. 12., 45.
Kimon, Stesagoras fia VI. 34., 38. s k., 103., 137., 140.
Kimon, Miltiailes fia VI. 136. VII. 107.
Kineas, tliessaliai király V. 63.
Kinyps, folyó IV. 175. V. 42.
Kinyps, vidék IV. 198.
Kios, város V. 122.
Kios, folyó IV. 49.
Kissia V. 49., 52. VI. 119.; — lakói III. 91. VII. 62., 86., 210. 
Kissiai kapuk III. 155., 158.
Kiiliairon, hegység VII. 141. IX. 19., 25., 38. s k„ 51., 56., 69. 
Klazomenai, város I. 16., 142. II. 178. V. 123.; — lakói I. 51. 
Kleades, plataiai IX. 85.
Kleandros, Gela kényura VII. 154. s k.
Kleandros, phigaliai jós VI. 83. 
m einias, athéni VIII. 17.
(Jüeistlienes, Sikyon kényura V. 67.. 69. VI. 126., 128—131. 
Kleisthenes, athéni V. 66., 69—73. VI. 131.
Kleobis, algosi I. 31.
iKleodaios, Hyllos fia VI. 52. VII. 204. V ili. 131.
Kleombrotos, spártai 'IV. 81. V. 32., 41. VII. 205. V ili. 71. IX. 10.,

64., 78.
Klepmenes, Spárta királya III. 148. V. 39., 41. s k., 48—51., 64., 70..
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72., 76., 82., 90., 97. VI. 50. s k., 61., 64—66., 73—76., 78—82., 
84. s k„ 92.. 108. VII. 148., 205., 239.

Kleonai, város VII. 22.
Klytiada család IX. 33.
Knidos és lakói I. 144., 174. II. 178. III. 138. IV. 164.
Knoitkos, aiginai VI. 88.
Köbön, delphoibeli VI. 66.
Kodros, athéni király I. 147. V. 65., 76. IX. 97.
Koes, Mytilene kényura IV. 97. V, 11., 37. s k.
Koinyra, tliasosi vidék VI. 47.
Kolaios, sainosi IV. 152.

'Kolaxais, skytha IV. 5., 7.
Kolchis és lakói I. 2.. 104. Π. 104. s k. III. 97. IV. 37., 40. VII. 79. 
Kolias, tengerpart VIII. 96.
Kolophon, város I. 14., 16., 142. ; — lakói I. 147., 150.
Kolossal, város VII. 30.
Kombreia, város’ VII. 123.
Kompsantos. folyó VII. 109.
Kontadesdos, folyó IV. 90.
Kopais, tó VIII. 135.
Koressos (Ephesosban) V. 100.
Korinthos és lakói I. 14., 23. s k„ 50. s k. II. 167. III. 48—53. IV. 

162. V. 75. s k., 92 s k. VI. 89., 108., 128. VII. 154., 195., 202. 
V ili. 1., 21., 43., 45., 61., 72.. 79., 94. IX. 28., 31., 69., 88., 95.,
102., 105.

Körinthosi nők III. 134. V. 92.; — ruha V. 87.
Korobios, krétai IV. 151—153.
Koroneia, város V. 79.
Korydallos, antikyrai VII. 214.
Korykion, barlang VIII. 36.
Korys, folyó III. 9.
Kos, sziget I. 144. IX. 76. ; — lakói VII. 99., 164.
Kotys, Manes fia IV. 45.
Kranaspes, perzsa III. 126.
Kranausok (athéniek) V ili. 44.
Krathys, folyó Aigai mellett I. 145.
Kratliys, folyó Sybaris mellett V. 45.
Kremnoi. kikötő IV. 20., 110.
Kreston, város I. 57.
Krestonia VII. 124. V ili. 116.; — lakói V. 3., 5. VII. 124., 127. 
Kreta és lakói I. 65., 171—173. III. 44., 59. IV. 45., 151., 154., 161, 

VII. 92., 145., 169—171.
Kretines, magnesiai VII. 190.
Kretines, rhegioni VII. 165.
Krinippos, himeriai VII. 165.
Krios, aiginai VI. 50., 73. VIII. 92.
Krissai síkság VIII. 32.
Kritalla, város VII. 26.
Krytobulos, kyrenei II. 181.
Kritobulos, toronéi VIII. 127.
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Krobyzusok IV. 49.
Kroisos, Lydia királya I. 6., 26—56., 59., 65., 69—'71., 73., 76—81., 

83—92., 95., 141., 153., 155. s k., 207. s k„ 211. III, 14., 31., 36., 
47. V. 36. VI. 37., 125., 127. VII. 31. V ili. 35., 122. 

Krokodilváros II. 148.
Krophi, begy II. 28.
Krossaia, vidék VII. 123.
Kroton és lakói III. 131., 136— 138. V. 44—47. VI. 21. VIII. 47. 
Kupliagoras, athéni VI. 117.
Kurion, város V. 113.
Kyaxares, méd király I. 16., 46., 73., 103., 106.
Kybebe istennő V. 102.
Kyberniskos Sika, lykiai VII. 98.
Kydippe, rhegioni nő VII. 165.
Kydonia város III. 44., 59.
Kydrara, város VII. 30.
Kykiad-szigetek V. 30.
Kyllyriusok VII. 155.
Kylon, athéni V. 71.
Kyme város és lakói I. 149., 157—160. V. 38., 123. VII. 194. V ili. 130. 
Kynegeiros, athéni VI. 114.
Kyneas, eretriai VI. 101.
Kynesiusok v. kynetek II. 33. IV. 49.
Kyniskos, spártai VI. 71.
Kynosarges, helység V. 63. VI. 116.
Kynosura, hegyfok V ili. 76. s k.
Kynuriusok VIII. 73.
Kyno, méd szolganő I. 110., 122.
Kypria, eposz IL 117.
KyproB, sziget I. 72., 105., 199. IL 79., 182. III. 91. IV. 162., 164.

V. 31., 49., 108. s k., 113., 115.; — lakói I. 105. ΙΠ. 19. V. 9.,
104., 109., 113., 115. s k. VI. 6. VII. 90., 98. V ili, 68., 100. 

Kypros kulcsa, hegyfok V. 108.
Kypselos, athéni VI. 35. s k.
Kypselos, Korinthos kényura I. 14., 20., 23. III. 48. V. 92., 95.

VI. 128.
Kyrauis, sziget IV. 195.
Kyrene II. 181. s k. III. 91. IV. 156., 159., 161—165.. 170. s k„ 203. 

V. 47.; — lakói IL 32., 161., 181. ΠΙ. 13., 131. IV. 152., 154—
156., 159—161., 164., 169. s k., 186., 203.

Kyrmiánák (thrákok) IV. 93.
Kyrnos, hérosz I. 167.
Kyrnos, sziget I. 165—167.; — lakói VII. 165.
Kyrnos, város IX. 105.
Kyros, Kambyses atyja, perzsa I. 111.
Kyros, Kambyses fia, perzsa király I. 46., 53., 71—73., 75—77., 79. 

s k., 84., 86—90., 95., 108—130., Ιέ 2—157., 160., 162., 169., 177. 
s k., 188—191., 201—214. II. 1. III. 1—3., 34., 36., 44.. 60., 63.,
68., 72., 74., 88., 120., 133., 139., 152., 159. s k. V. 52. VII. 2., 8.,
11., 18., 51., 64., 69. 78. IX. 122.
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Kythera, sziget I. 82., 105. VII. 235.
Kytlinos, sziget VII. 90. V ili. 67. ; — lakói V ili. 46. 
Kytissoros, Phrixos fia VII. 197.
Kyzikos, város IV. 14., 76. VI. 33.

Labda, koriuthosi nő V. 92.
Labdakos, Polydoros fia V. 59.
Labraunda, város V. 119.
Labynetos, baby Ioni I. 74.
Labynetos, Labynetos fia, Babylon királya I. 77., 188.
Labyrinthus II. 148.
Lade, sziget VI. 7., 11.
Ladiké, kyrenei nő II. 181.
Laios, Labdakos fia IV. 149. V. 43., 59. s k.
Lakedaimon és lakói I. 4., 6. stb.
Lakmon, hegy IX. 93.
Lakrines, spártai I. 152.
Lampito, lakoniai nő VI. 71.
Lampon, aiginai IX. 78.
Lampon, athéni IX. 21.
Lampon, samosi IX. 90.
Lamponion, város V. 26.
Lampsakos, város V. 117.; — lakói VI. 37. s k.
Laodamas, Eteokles fia V. 61.
Laodamas, aiginai IV. 152.
Laodamas, phokaiai IV. 138.
Laodike, hyperboreus nő IV. 33., 35.
Laos, város VI. 21.
Laphanes, ázaniai VI. 127.
Larissai, város I. 149.
Lasoniusok III. 90. VII. 77.
Lasos, hermionéi VII. 6.
Laureion, hegy VII. 144.
Leagros, athéni IX. 75.
Learchos, kyrenei, IV. 160.
Lebadeia, város VIII. 134.
Lebaia, város VIII. 137.
Lebedos, város I. 142.
LeipsydrioD, helység Attikában V. 62.
Lektos, hegy IX. 114.
Leiegek I. 171.
Lemnos, sziget IV. 145. V. 26. s k. VI. 136—140.; — lakói V. 27.

VIII. 73.
Leobotes, Spárta királya I. 65. VII. 204.
Leokedes. argosi VI. Ϊ27.
Leon, Spárta királya I. 65. V. 39. VII. 204.
Leon, troizeni VII. 180.
Leonidas, Spárta királya V. 41. VII. 204—208., 217., 219—225.,
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228. s k„ 233., 238. s k. VIII. 15., 21., 71., 114. IX. 10, 64, 
78. s k.

Leontiades, thebaibeli VII. 205.. 233.
Leontinusok VII. 154.
Leoprepes, spártai VI. 85.
Leoprepes, keosi VII. 228.
Lepreon, város IV. 148. ; — lakói IX. 28, 31.
Leros, sziget V. 125.
Lesbos, sziget I. 151, 1Θ0, 202. V. 98. VI. 28, 31.; — lakói I. 23.

III. 39. IV. 97. V. 26, 98. VI. 5 , 8 ,  26. s k. IX. 106.
Leto II. 59, 88, 152, 155. s k.
Leukasiak VITI. 45 , 47. IX. 28, 31.
Leukon, helység IV. 160.
Leutyehides, Anaxilaos fia, spártai VIII. 131.
Leutychides, Menares fia, spártai VI. 65, 67, 71—73, 85—87. VIII. 

131. IX. 90—92, 98. s k , 114.
Libya és népei I. 46. II. 8 , 12, 15—33, 50, 54—56, 65, 77, 91,

99.. 150. III. 12—17, 91, 96., 115. IV. 29, 41—45, 145, 150—
160.. 167—199, 203, 205. V. 42. s k. VII. 70. s k„ 86, 165, 184. 

Libyai hegység II. 8 , 124.
Liches, spártai I. 67. s k.
Lide, hegy I. 175.
Ligurok V. 9. VII. 165.
Ligyak VII. 72.
Limeniai síkság I. 18.
Lindos, város I. 144. II. 182. III. 47. ; — lakói VII. 153.
Linos-dal II. 79.
Lipaxos, város VII. 123.

Jjipoxais, skytba IV. 5. s k.
Lisai, város VII. 123.
Lisos, folyó VII. 108. s k.
Lokrisiak VII. 132. V ili. 66. IX. 31. ; — opusiak VII. 203, 207. V ili. 1. 
Lokrusok (epizephyrusok) VI. 23.
Lokmsok (ozolaiak) VIII. 32.
Lotophagusok IV. 177, 183.
Loxias 1. Apollon.
Lydia és lakói I. 7 , 10, 13, 18, 27—29, 34—37, 45, 47—50, 53— 

55, 69—94, 103, 141. s k„ 153—157, 171. II. 167. III. 90, 127.
IV. 45. V. 12, 49, 101. V. 32, 115. VII. 30. s k , 42, 74.

Lydias, folyó VII. 127.
Lydos, Atys fia I. 7 , 171. VII. 74.
Lygdamis, halikarnassosi VII. 99.
Lygdamis, naxosi I. 61, 64.
Lykaretos, samosi III. 143. V. 27.
Lykia és lakói I. 28, 171, 173, 176, 182. III. 4 , 90. IV. 35, 45. 

VU. 92.
Lykidas, athéni IX. 5.
Lykomedes, athéni VIII. 11.
Lykopas, lakedaiinóni ΙΠ. 55.
Lykophron, korinthosi ΙΠ. 50, 53.
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Lykos, athéni I. 173. VII. 92.
Jjykos, skytha IV. 76. 
jjykos, skytha folyó IV. 123.
Lykos, phrygiai folyó VII. 30.
Lykurgos, athéni I. 59. s k.
Lykurgos, arkadiai VI. 127.
Lykurgos, spártai I. 65. s k.
Lynkeus, ohemmisi II. 91.
Lysagoras, miletosi V. 30.
Lysagoras, parosi VI. 33.
Lysanias, eretriai VI. 127.
Lysikles, athéni VIII. 21.
Lysimachos, athéni VIII. 79., 95. IX. 28. 
Lysistratos, athéni jós VIII. 96.

Machlyak, libyai nép IV. 178., 180.
^laílyes, skytha I. 103.
Madytos, város VII. 33. IX. 120.
Magdolos, város II. 159.
Magnesia, vidék VII. 176., 183., 188., 193.; — lakói VII. 132., 185. 
Magnesia, város Ázsiában I. 161. III. 122., 125.; — lakói M . 90. 
Mágusok I. 101., 107. s k., 120., 128., 132., 140. ΠΙ. 61., 63—69., 71., 

74—80., 88., 118., 126., 140., 150., 153. IV. 132. VII. 19., 37., 43.,
113., 191.

Maiandrios, Samos kényura ΠΙ. 124., 142—148. V. 27.
Maiandros, folyó II. 29. III. 122. V. 118. s k. VII. 26., 30. 
Maiandrosi sík I. 18., 161. II. 10.
Maieták IV. 123.
Maionok I. 7. VII. 74.
Maiotis, tó I. 104. IV. 3., 20. s k., 57., 86., 100. s k., 110., 116. 

120. 123.
Makák, libyai nép IV. 175. s k. V. 42.
Makedonia és lakói V. 17. s k., 20. VI. 44. s k. VII. 25., 73.', 128.,

173., 185. V m . 34., 43., 115., 126. s k. 137. s k. IX. 31., 89. 
Makistios, perzsa IX. 20.
Makistos, város IV. 148.
Makronok II. 104. III. 94. VII. 78.
Maktorion, város VII. 153.
Malea, hegyfok I. 82. IV. 179. VII. 168.
Malenes, atarneusi terület VI. 29.
Males, aitoliai VI. 127.
Malis és lakói VII. 132., 196—216. VIII. 31., 43., 66. IX. 31,
Malisi öböl IV. 33.
Mandane, Astyages leánya I. 107., 111.
Mandrokles, samosi IV. 87—89.
Maneros, egyiptomi II. 79.
Manes lidyai I. 94. IV. 45.
Mantinea, város IV. 161.; — lakói VII. 202. IX. 35., 77.
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Mantyes, paioni V. 12.
Maraphiusok, perzsa törzs I. 125.
Marathon I. 62. VI. 102. s k„ 107. s k., 111., 113., 116. s k„ 132. 

s k„ 136. VII. 1., 74. IX. 27., 46.
Mardonios, perzsa VI. 43., 45., 94. VII. 5., 9., 82., 108., 121. VEI. 26.,

68., 97., 99—102., 107., 113., 126., 129., 131., 133., 136., 140., 142. 
s k. IX. 1—5., 12—18., 20., 24., 31., 37— 45., 47—49., 58., 61., 63.,
66., 70., 78., 82., 84., 100. s k.

Mardontes, perzsa VII. 80.· V ili. 130. IX. 102.
Mardusok, perzsa törzs I. 125.
Marea, város II. 18., 30.
Marok, ΙΠ. 94. VII. 79.
Mariandynusok I. 28. III. 90. VII. 72.
Maris folyó TV. 49. ,
Maron, spártai VII. 227.
Maroneia, város VII. 109.
Marsyas, folyó V. 118. s k.
Marsyas, szilén VII. 26.
Masistes, perzsa VII. 82., 121. IX. 107. s k., 11Ö—113.
Masistias, perzsa VII. 79. IX. 20., 22., 24. s k., 31.
Maskames, perzsa VII. 105. s k.
Maspiusok, perzsa törzs I. 125.
-Massages, perzsa VII. 71.
Massageták I. 201., 204—208., 211. s k.
Massalia, város V. 9.
Matienusok I. 72., 202. III. 94. V. 49., 52. VII. 72.
Matienus föld V. 52. ; — hegyek I. 189.
Matten, tyrosi VII. 98.
Mausolos, kindiai V. 118.
Maxyak, libyai nép IV. 191.
Mazares, méd I. 156. s k., 161.
Medeia, kolchisi nő I. 2. s k. VII. 62.
Media és lakói I. 16., 55. s k., 72—74., 95—130., 134., 162., 185., 206. 

ΙΠ. 65., 92., 126. IV. 1., 4., 12., 37., 40. V. 9. VI. 9., 22., 24., 84.,
109., 112., 120. VII. 20., 40., 62., 210. VIEL 113. IX. 31., 40., 43. 
s k. 46. s k.

Méd ruha ϊ. 135. ΙΠ. 84. IV. 9. VI. 112.; — lovak ΙΠ. 106. 
Megabates, perzsa V. 32. s k., 35.
Megabazos, perzsa IV. 143. s k., V. 1. s k., 10., 12., 14. s k., 17., 23.,

26., 98.
Megabazos, Megabates fia, perzsa VI. 33. VII. 22., 67., 97. 
Megabyzos, Zopyros atyja, perzsa ΙΠ. 70., 81., 153., 160. IV. 43. 
Megabyzos, Zopyros fia, perzsa III. 160. VII. 82.. 121.
Megadostes, perzsa VII. 105.
Megakies, Alkmeon atyja, athéni VI. 125.
Megakies, Alkmeon fia, athéni I. 59., 61. VI. 127., 130. s k. 
Megakies, Hippokrates fia, athéni VI. 131.
Megakreon, abderai VII. 120.
Megapanos, perzsa VII. 62.
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Megara, város V. 7G. VIII. 60. IX. 14. ; — lakói I. 59. VIII. 1., 45., 
74. IX. 21., 28., 31., 69., 85.

Megaraiak Siciliában VII. 156.
Megasidros, perzsa VII. 72.
Megistias, akarnaniai jós VII. 219., 221., 228.
Mekistesis, argosi V. 67.
Mekyberna, város VII. 122.
Melampus, elisi jós II. 49. VII. 221. IX. 34.
Melampygos szikla VII. 216.
Melanclilairtusok IV. 20., 100—102., 107., 119., 125.
Melanippos, thebaibeli V. 67.
Melanippos, mitylenéi V. 95.
Melanthios, athéni V. 97.
Melanthos, athéni I. 147. V. 65.
Melas öböl VI. 41. VII. 58.
Melas, folyó Thrákiában VII. 58.
Melas, folyó Malisban VII. 198. s k.
Meles, Sardis királya I. 84. ,
Meliboia, város VII. 188.
Melissa, korinthosi nő ΙΠ, 50. V. 92.
Melos sziget VIII. 46., 48.
Membliaros, phoinikiai IV. 147., s k.
Memnon, egyiptomi II. 106.
Memnoni palota (Susában) V. 53. s k. VII. 151.
Memphis, város II. 3., 8., 10., 12—14., 97., 99., 112., 114., 119., 150.,

153., 158., 175. s k. III. 6., 13—15., 25., 27., 37., 91. 139. 
Menares, spártai VI. 65., 71. VIII. 131.

‘Mende, város VII. 123.
Mendes 1. Pan.

•Mendes, város Π. 42., 46., 166.
.Mendesiai torkolata a Nílusnak. Π. 17.
Menelaos, Spárta királya IL 113., 116., 118. V. 94. VII. 169., 171. 
Menelaosi kikötő IV. 169.
Menes, Egyiptom királya Π. 4., 99.
Menios, spártai VI. 71.
Merbaloe, aradosi VII. 98.
Memonada család I. 7., 14.
Merőé, város II. 29.
Mesambria, város IV. 93. VT. 33. VII. 108.
Messana, város VII. 164.
Messapiusok VII. 170.
Messeneiek ΙΠ. 47. V. 49. IX. 35., 64.
Metapontion, város IV. 15.
Methymnaibeliek I. 151.
Metiochos, athéni VI. 41.
Metrodoros, prokonnesosi IV. 138.
Midas, Phrygia királya I. 14., 35. V ili. 138.
Mikythos, Anaxilas rabszolgája VII. 170.
Miletos és lakói I. 14—22., 25., 46., 92., 142. s k., 146., 157., 169.

Herodotos III. köt.
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II. 33., 159., 178. IV. 78., 137. V. 24., 28—37., 97., 120. VI. 1., 
5— 11., 18—31., 77., 86. VII. 10. IX. 97., 99., 104.

Miion, krotoni ΙΠ. 137.
Miltiades, Kypselos fia, athéni VI. 34—38., 103.
Miltiades, Kimon fia. athéni IV. 137. s k. VI. 34., 39—41., 103. s k., 

109. s k., 132—137., 140. VII. 107.
Milyas I. 173. ; — lakói I. 173. ΠΙ. 90. VH. 77.
Minoa, város V. 46.
Minos, Kréta királya I. 171., 173. IH. 122. VH. 169—171.
Minyaiak I. 146. IV. 145. s k., 148., 150.
Mitra 1. Aphrodite.
Mitradates, méd I. 110. s k., 121.
Mitrobates, perzsa HI. 120., 126. s k.
Mnesarchos, samosi IV. 95.
Mnesiphilos, athéni VIH. 57.
Moiris, Egyiptom királya II. 13., 101.
Moiris, tó Π. 4., 69., 148. s k. ΙΠ. 91.
Moloeis folyó IX. 57.
Molossusok I. 146.
Molpagoras, miletosi V. 30.
Momemphis, város II. 163., 169.

- Mophi, hegy II. 28.
Moschusok Hl. 94. VII. 78.
Mossynoikusok III. 94. VII. 78.
Munichia, község Attikában VHI. 76.
Murychides, hellespontosi IX. 4. s k.
Musaios, a költő VH. 6. VHI. 96. IX. 43.
Myekphoris, egyiptomi járás Π. 166.

.Mygdonia VII. 123. s k., 127.
Mykale hegyfok I. 148. VI. 16. VII. 80. IX. 90., 96—101., 104.,

107., 114.
Mykerinos, Egyiptom királya II. 129—133., 136.
Mykeneiek VII. 202. IX. 27. s k., 31.
Mykonos, sziget VI. 118.
Mykusok III. 93. VII. 98.
Mylasa, város I. 171. V. 121.
Mylitta 1. Aphrodite.
Myndos V. 33.
Myriandosi öböl IV. 38.
Myrina, város I. 149. IV. 140.
Myrkinos, thrák vidék V. 11., 23. s k., 124., 126.
Myrmex, sziklazátony VII. 183. 
iMyron, sikyoni VI. 126.
Myrsilos, lydiai I. 7.
Myrsos, Kandaules atyja, lydiai I. 7.
Myrsos, Gyges fia, lydiai III. 122. V. 121.
Mys, europosi VIII. 133—135.
Mysia és lakói I. 28., 36. s k„ 160., 171. ΙΠ. 90. V. 122. VI. 28. VH. 

20., 42., 74. VIH. 106. IX. 32.
Mysos, a mysiai nép őse I. 171.
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Mytilene és lakói I. 160. II. 135., 178. III. 13. s k. IY. 97. Y. 11., 37. 
s k. 94. s k. VT 5.

Myus, város I. 142. V. 36.; — lakói VI. 8.

Naparis, .folyó IV. 48.
Nasamonok Π. 32. s k. IV. 172. s k., 182., 190.
Natlis, egyiptomi járás II. 165.
Naukrarok Athénben V. 71.
Naukratis, város II. 97., 135., 178—180.
Nauplia VI. 76.
Naustrophos, megarai III. 60.
Naxos, sziget I. 64. V. 28., 30., 33., 36; — lakói V. 30., 33. VI. 96. 

VIII. 46.
Naxosiak Siciliában VII. 154.
Neapolis Egyiptomban II. 91.
Neapolis Paìleneben VII. 123.
Nekos, Psammeticbos atyja, egyiptomi Π. 152.
Nekos, Psammeticbos fia, Egyiptom királya II. 158. s k. IV. 42. 
Neleus, athéni V. 65. IX. 97.
Neokles, athéni VII. 143., 173. VIH. 110.
Neon, város VIII. 32. s k.
Neonteicbos, város I. 149.
Nereidák II. 50. VII. 191.
Nesaion, síkság VII. 40.
Nestor, pylosi V. 65.
Nestos, folyó VII. 109., 126.
Neuris, ország IV. 51., 125.
Neurusok IV. 17., 100., 102., 105., 119., 125.
Nikandra, dodonai papnő II. 55.
Nikandros, Spárta királya VIII. 131.
Nike, istennő VIII. 77.
Nikodromos, aiginai VI. 88., 90. s k.
Nikolaos, Bulios atyja, spártai VII. 134.
Nikolaos, Bulios fia, spártai VII. 137.
Nilus, folyam II. 10., 13., 16—22., 24—29., 31—34., 72., 90., 93., 97.,

99., 113., 124., 138., 149., 154., 158., 179. ΠΙ. 10. IV. 39., 42., 45.,
50., 53.

Ninos, Assyria királya I. 7. II. 150.
Ninos, város I. 102. s k., 106., 178., 185., 193. IL 150.
Ninosi kapu Babylonban ΠΙ. 155.
Nipsaiusok IV. 93.
Nisai lovak III. 106. VII. 40. IX. 20.
Nisaia, város I. 59.
N isy riuB ok  VH. 99.
Nitetis, egyiptomi nő III. 1., 3.
Nitokris, egyiptomi királynő II. 100.
Nitokris, Babylon királynője I. 185. Π. 100.
Noés, folyó IV. 49.

29*
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Nonakris, város VI. 74.
Notbon, eretriai VI. 100.
Notion, város I. 149.
Nndion, váro9 IV. 148. 
Nymphrodoros, abderai VII. 137. 
Nysa, város Π. 146. III. 97.

Oarizos, perzsa VII. 71.
Oaros, folyó IV, 123. s k.
Oasis, város III. 26,
Oaxos, város IV. 154.
Odomantusok V. 16. VII. 112.
Odrysák IV. 92.
Odysseia, eposz II. 116. IV. 29.
Oéroé, folyó IX. 51.
Oia, aiginai vidék V. 83.
Oibares, Dareios lovásza III. 85—88.
Oibares, Megabazos fia VI. 33.
Oidipus, Laios fia IV. 149. V. 60.

'Oinoe, község Attikában V. 74.
Oinone, Aigina régi neve VIII. 46.
Oinotria I. 167.
Oinussai szigetek I. 165.
Oiobazos, bárom perzsa neve: 1) IV, 84.; 2) VII. 68.; 3) IX. 115., 119. 
Oiolykos, spártai IV. 149.
Oita, begy VII. 176., 217.
Okeanos II. 21., 23. IV. 8., 36. 
iPtamasades, skytba király TV. 80.
Okytos, korintbosi VIII. 5., 59.
Olbiopoliták IV. 18.
Oien, lykiai I. 145.
Olenos város I. 145.
Olìatos, mylassai V. 37.
Olophyxos, város VII. 22.
Oloros, tlirák királv VI. 39., 41.
Olympia II. 160. V. 22. VI. 122., 127. VII. 170. V ili. 143. IX. 81. 
Olvmpiai játékok I. 59. V. 47., 71. VI. 36., 70., 103., 126. VII. 206.

V in . 26., 72. IX. 33.
Olympiodoros, athéni IX. 21.
Olympos, hegy Thessaliában I. 56. VII. 128. e k., 172. s k.
Olympos, begy Mysiában I. 36., 43. VII. 74.
Olyntbos, város VII. 12δ. V ili. 127.
Ombrikusok I. 94. IV. 49.
Oneaták, sikyoni törzs V. 68.
Onesilos, salamisi V. 104., 108., 110—115.
Onetas, karystosi VII. 214.
Onocbonos, folyó VII. 129., 196.
Onomakritos, athéni VII. 6.
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Qnomastos, elisi VI. 127.
Ón szigeteli III. 115.
Onuphis, egyiptomi járás II. 166.
Ophryneion, város VII. 43.
Opis, város I. 189.
Opis, hyperborens nő IV. 35.
Opoia, skytba nő IV. 78.
Opusiak 1. Lokrisiak.
Orbelos, begy V. 16.
Orchomenos, Árkádiában VII. 202.; — lakói IX. 28., 31. 
Orchomenos, Boiotiában IX. 16.; — lakói I. 146. VIII. 34. IX. 16. 
Ordessos, folyó IV. 48.
Oreithyia, Boreas neje VII. 189.
Orestes, Agamemnon fia I. 67. s k.
Orestbeion IX. 11.
Orgeus, tbasosi VII. 118.
Orikos, kikötő IX. 93.
■Orikos, skytba IV. 78.
Ómeaták VIII. 73.
Oroites, perzsa ΙΠ. 120—129., 140.
Oromedon, kilikiai VII. 98.
Oropos, község Attikában VI. 101.
Orosanga, perzsa mérték VIII. 85.
Orotalt 1. Dionysos.
Orphikus szertartások II. 81.
Orsipbantos, spártai VII. 227.
Orthokorybantiusok III. 92.
Osiris 1. Dionysos.
Ossa, hegy I. 56. VH. 128. s k„ 173.
Otanes, Amestris atyja, perzsa VII. 40., 61., 82.
Otanes, Pharnaspes fia, perzsa III. 68 — 72., 80., 83., 88., 141., 144.,

147., 149. VI. 43.
Otanes, Sisamnes fia, perzsa V. 25., 116., 123.
Otáspes, perzsa VII. 63.
Othryades, spártai I. 82.
Othrys, hegy VII. 129.
Ozolai 1. Lokrusok.

Padaiusok III. 99.
Pagasai, magnesiai vidék VII. 193.
Paiania, község Attikában I. 60.
Paion, város VI. 127.
Paionia és lakói IV. 33., 49. V. 1. s k., 12—17., 23., 98. VII. 113.,

124., 185. V ili. 115; IX. 32.
Paionia (Attikában) V. 62.
Paioplák V. 15. VII. 113.
Paios, város VI. 127.
Paisos, város V. 117.
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Paitusok VII. 110.
Paktolos, folyó V. 101. 
ijaktya, város VI. 36.
Paktyak, VII. 67., 85.
JPaktyika ΠΙ. 93., 102. IV. 44.
■Paktyes, lydiai I. 153—161.
Palestina és lakói I. 105. Π. 104., 106. ΠΙ. 5., 91. IV. 39. VII. 89. 
Paléiek IX. 28., 31.
Pallas 1. Athene.
Pallene, község Attikában VII. 123. V ili. 126., 128. s k. IX. 28. 
Pamisos, folyó VII. 129.
Pánimon, skyrosi VII. 183.
Pamphyliaiak I. 28. III. 90. VII. 91. V ili. 68.

JPampkylusok, sikyoni törzs V. 68.
Pan isten II. 42., 46., 145. VI. 105. s k.
Panaithios, tenosi VIII. 82.
Panathenaei ünnepek V. 56.
Pandion, athéni I. 173. VH. 92.
Pangaion, hegy V. 16. VII. 112. s k.
Panionia I. 148.
Panionion, szentély I. 141—143., 148., 170. VI. 7.

' Panionios, chiosi V ili. 105. s k.
Panites, messenei VI. 52.
Panopeis VIII. 34. s k.
Panormos, kikötő I. 157.
Pantagnotos, samosi III. 39.
Pantaleon, lydiai I. 92.
Pantares, gelai VII. 154.
Panthialaiusok I. 125.
Pantikapes, folyó IV. 18. s k., 47., 54.
Pantimathusok III. 92.
Pantites, spártai VII. 232.
Papremis, város II. 59., 63. III. 12.
Paphlagonok I. 6., 28., 72. ΙΠ. 90. VII. 72.
Paphos, város VII. 195.
Papremis, járás II. 71., 165.
Paraibates, spártai V. 46. 

íParalata skythák IV. 6.
Parapotamiusok VIII. 33.
Parasanga, perzsa mérték Π. 6. V. 53. VI. 42.
Paretakenusok, méd törzs I. 101.
Parikaniusok III. 92., 94. VII. 68., 86.
Parion, város V. 117.
Parmye, Smerdis leánya ΙΠ. 88, VU. 78. 
rarnassos, hegy VIII. 27., 32., 35—37., 39. IX. 31.
Paroreaták TV. 148. VIII. 73.
Paros, sziget V. 31. VI. 133—136.; — lakói V. 28. s k. VI. 133— 136.

VIH. 67., 112.; — parosi márvány ΙΠ. 27. V. 62.
Parthenion, hegy VT. 105.
Parthenios, folyó II. 104.
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LParthusok III. 93., 117. VII. 66.
.Pasargadák, perzsa törzs L 125.
Pasikies, athéni IX. 97.
Pataikos, phoinikiai isten ΕΠ. 37.
Pataikos, akragasi VII. 154.
Patara, város I. 182.
Patarbemis, egyiptomi II. 162.
Patiramphes, perzsa VII. 40.
Patizeithes, mágus III. 61.
Patreis, város I. 145.
Patumos, város Π. 158.
Pausanias, spártai IV. 81. V. 32. VIII. 3. IX. 10., 12. stb.
Pausíkák HL 92.
Pausiris, egyiptomi ΠΙ. 15.
Pedasos, város V. 121. VIII. 104. ; — lakói I. 175. VI. 20. VIII. 104. 
Pedieis, város VIII. 33.
Peithagoras, Selinus kényura V. 46.
Peiraieus kikötő VIII. 85.
Peirene, forrás V. 92.
Peiros, folyó I. 145.
Peisistratos, Nestor fia, pylosi V. 65.
Peisistratos, Athén kényura I. 59—64. V. 55., 65., 71., 91., 94. VI. 35., 

102. s k. VII. 6.
Peisistratidák V. 62—65., 70., 99. s k.. 93. -VI. 39., 94., 123. VII. 6.

V ili. 52. :
Pelasgok I. 56—58., 146. II. 50—52., 56. IV. 145. V. 26. VI. 136—140.

VII. 94. s k. VIII. 44. ; — pelasg falak Athénben V. 64.
Peleus, Achilleus atyja VII. 191.
Pelion, hegy IV. 179. VII. 129., 188. VIEL 8., 12.
Pella, város VH. 123.
Pellene, város I. 145.
Peloponnesos I. 56., 61., 68. II. 171. III. 56., 59., 148. IV. 179. V. 42. 

VI. 86., 127. VII. 93. s k., 147., 163., 168., 202., 228. VIII. 31., 40.,
43., 49., 57., 60., 65.. 68., 70—74.. 79., 100., 141. IX. 6., 9.. 26.,
39., 50.; — lakói II. 171. IV. 77., 161. V. 74., 76. VI. 79. VH.
137., 235. V in . 40.. 44., 7.1., 75., 79. IX. 8., 19., 26., 73., 106., 114. 

Pelops, Tantalos fia VH. 8., 11.
Pelusion, város H. 15., 141.
Pelusioni ága a Nílusnak Π. 17., 36., 154. HL 10.
Peneios, folyó VH. 20., 128—130., 173., 182.
Penelope, Pan anyja II. 145. s k.
Pentapolis (dór) I. 144.
Penthylos, paphosi VH. 195.
Perdikkas, Makedonia királya V. 22. VHI. 137—139.
Pergamon, Priamos vára VH. 43.
Pergamos, pieriai erőd VH. 112.
Perialla, papnő VI. 66.
Periandros, Korinthos kényura I. 20., 23. s k. HL 48., 53. V. 92., 95. 
Perikies, athéni VI. 131.
Perilaos, sikyoni IX. 103.
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Perinthos, város IV. 90. V. 2. VI. 33.; — lakói V. 1. VII. 25. 
Perioikusok Lakedaimonban VI. 58. VII. 234. V ili. 73. IX. 11. 
Perkalos, lakoniai nő VI. 65.
Perkote, város V. 117.
Perphereis, város IV. 33.
Perrhaibusok VII. 128., 131., 173., 185.
Persephone istennő V ili. 65.
Perses, Perseus fia VII. 61., 150.
Perseus, Danae fia Π. 91. VI. 53. s k. VII. 61., 150.
Perseus őrhelye Egyiptomban Π. 15.
Perzsák I. 1. stb.
Petra, korinthosi község V. 92.
Phagres, pieriai erőd VII. 112.
Phaidyme, perzsa nő III. 68. s k.
Phainippos, athéni VI. 121.
Phaleron, kikötő V. 63., 81., 85. VI. 116. V ili. 66., 91., 93., 107. IX. 32. 
Phanagoras, karystosi VII. 214.
Phanes, lialikarnassosi IH. 4., 11.
Pharandatee, perzsa VII. 79. IX. 76.
Pharbaitis, egyiptomi járás II. 166.
Phareis, város I. 145.

- Pharnakes, perzsa VII. 66. VIH. 126. IX. 41., 66., 89.
Pharnaspes, perzsa Π. 1. III. 2., 68.
Pharnazathres, perzsa VII. 65.
Pharnuehes, perzsa VII. 88.
Phaselis, város II. 178.
Phasis, folyó I. 2., 104. II. 103. IV. 37., 45., 86. VI. 84.
Phayllos, krotoni VIII. 47.
Phegeus, tegeai IX. 26.
Pheidippides, athéni VI. 105. s k.
Pheidon, Argos kényura VI. 127.
Pheneos, város VI. 74.
Pherendates, perzsa VII. 67.
Pheretime, kyrenei nő IV. 162., 165., 167., 200., 202., 205.
Pheron, Egyiptom királya II. 111.
Philagros, eretriai VI. 101.
Philaios, athéni VI. 35.
Philaon, salamisi VIII. 11.
Philes, samosi III. 60.
Philippos, makedón király VIH. 139.
Philippos, krotoni V. 47.
Philistos, athéni IX. 97.
Philition, egyiptomi pásztor Π. 128.
Philokyon, spártai IX. 71., 85.
Philokypros, Soloi királya V. 113.
Pbla, sziget IV. 178.
Phlegra, község Attikában VH. 123.
Phlius, város VII. 202. ; — lakói VHI. 72. IX. 28., 31., 69., 85. 
Phoibos 1. Apollon.
Phoinikiai és lakói I. 1. s k., 5., 105., 143., II. 44., 49., 54. 56., 79.,
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104., 112., 116. ΙΠ. 5. s k„ 19., 37., 91., 107., 111., 136. IV. 38—
45., 147. V. 57. s k„ 108. s k„ 112. VI. 3., 6., 14., 17., 25., 28.,
33., 4L, 47., 104. VII. 23., 25., 34., 44., 89. s k„ 96. VIII. 90., 97.,
100., 119. IX. 96.

Phoinix, folyó VII. 176., 200.
Pliokaia, város I. 80., 142., 152., 162., 164., 168. Π. 106., 178. VI. 

17.; — lakói I. 163— 167. VI. 8.
Phokis és lakói I. 46., 146., VI. 34. VII. 176.., 203., 207., 212., 215.,.

217. s k. VIII. 27 -35 ., 134. IX. 17., 31., 66., 89.
Pliormos, athéni VII. 182.
Phönix madár II. 73.
Phraortes, Deiokes atyja, méd I. 96.
Phraortes, Deiokes fia, méd király I. 73., 102. s k.
Phratagnne, perzsa nő VII. 224.
Phrikonis, város I. 149.
Phrixai, város IV. 148.
Phrixos, Athamas fia VII. 197.
Phronime, krétai nő IV. 154.
Phrygia és lakói I. 14., 28., 35., 72. II. 2. III. 90., 127. V. 49., 52.,.

98. VII. 26., 30. s k„ 73. VHI. 136. IX. 32.
Plirynichos, athéni VI. 21.
Phrynon, theboibeli IX. 16.
Phthios, Achaios fia II. 98.
Phthiotis I. 56. VII. 132.
Phyé, athéni nő I. 60.
Phylakos, delphoibeli hérosz VIII. 39.
Phylakos, samosi VIII. 85.
Phyllis, thrák föld VII. 113.
Pieria és lakói VII. 112., 131., 177., 185.; — pieriai szurok IV. 195, 
Pigres, káriai VII. 98.
Pigres, paioni V. 12.
Piloros. város VII. 122.
Pindaros, a költő HL 38.
Pindos, hegy VII. 129.
Pindos, város I. 56. VIH. 43.
Pisa, város II. 7.
Pistyros, város VII. 109.
Pitane, eeol város I. 149.
Pitane, spártai község ΠΙ. 55. IX. 53.
Pithagoraa 1. Peithagoras.
Pittakos, mytilenéi I. 27.
Pixodaros, kindyai V. 118.
Plakia, város I. 57.
Plataia és lakói VI. 108., 111., 113. VH. 132., 232. s k. VIH. 1., 44.,

50., 66. IX. 7., 15. s k., 25—90., 100. s k.
Platea, sziget IV. 151—153., 156., 169.
Pleistarchos, Spárta királya IX. 10.
Pleistoros, apsinthiusok istene IX. 119.
Plinthinetéi öböl II. 6.
Plynos kikötő IV. 168.
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Poikiles, phoinikiai IV. 147.
Pogon kikötő VIII. 42.
Poliades, spártai IX. 53.
Policline, helység Chiosban VI. 26.
Polichne, város Krétában VII. 170.
Polyas, antikyrai VIII. 21.

.Polybos, Sikyon királya V. 67.
Polydamna, egyiptomi nő Π. 116.
Polydektes, Spárta királya VIII. 131.
Polydoros, Kadmos fia, thebaibeli V. 59.
Polydoros, Alkamenes fia, Spárta királya VII. 204.
Polykrates. Samos kényura Π. 182. IH. 39—46., 54., 56., 120—126.,

128., 131. s k., 139—142.
Polykritos, Krios atyja, aiginai VI. 50., 73.
Polykritos, Krios fia, aiginai VIII. 92. s k.
Polymnestos, therai IV. 150., 155.
Polyneikes, thebaibeli IV. 147. VI. 52. IX. 27.
Porata (Pyretos), folyó IV. 48.
Poseidon II. 43., 50. VII. 129. V ili. 55.; — helikoni I. 148.; — az 

Isthmoson VIII. 123. IX. 81.; — Potidaiában VIII. 129.; — meg
mentő VXt. 192. ; — Libyában IV. 180., 188. ; — Skythiában Tha- 
gimasadas IV. 59.

Poseidonia, város I. 167.
Poseidonios, spártai IX. 71., 85.
Posideion, város III. 91. VII. 115.
Potidaia. város VII. 123. V ili. 127. s k. ; — lakói V ili. 126—129. 

IX. 28., 31.
Praisosiak VII. 170. s k.
Prasias, tó V. 15—17.
Praxilaos, halikarnassosi IX. 107.
Prexaspes, perzsa III. 30., 34., 62., 65., 74—76., 78.
Prexaspes, Aspathines fia, perzsa VII. 97.
Prexinos, troizeni VII. 180.
Priamos, Trója királya I. 3. s k. II. 120. VII. 43.
Priene, város I. 142. ; — lakói I. 15., 161. VI. 8.
Prinetados, spártai V. 41.
Prokies, Spárta királya IV. 147. VI. 52. VIH. 131.
Prokies, Epidauros kényura III. 50—52.
Prokonnesos, város IV. 14. s k. VI. 33.
Promeneia, dodonai papnő Π. 55.
Prometheus, Asia atyja IV. 45.
Pronaia 1. Athene.
Propontis IV. 85. V. 122.
Prosopitis, sziget II. 41., 165.
Pretesilaos, Iphiklos fia VII. 33. IX. 116., 120.
P.oteus, Egyiptom királya Π. 112., 114—116., 118., 121. 

tProtothyes, skytha király I. 103.
Prytanis, Spárta királya VIII. 131.
Psammenitos, Egyiptom királya III. 10., 14. s k.
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P sa m m e tie k o s , Egyiptom k ir á ly a  I. ΙΟδ. Π. 2., 28., 30., 151—155., 
157. s k ., 161.

psammetichoa, Inaros atyja, egyiptomi VII. 7.
P sa m m is , Egyiptom k ir á ly a  II. 159'—161.
P sy llu so k  IV. 173. 
psyttaleia, sziget VIII. 76., 95.
Pteria, syriai vidék I. 76.
Ptoon, Apollon szentélye VIII. 135.
P y la g o ro k  VII. 213. s k .
Pylai 1. Thermopylai.
Pylaia, helység VII. 213.
Pylos, elisi város V. 65. IX. 34.
Pylos, lakoniai város VH. 168.
Pyramisok II. 8., 124—128., 134., 136., 148.
Pyreue, város II. 33.
Pyretos, folyó IV. 48.
Pyrgos, város IV. 148.
Pythagoras, miletosi V. 126.
Pythagoras, samosi Π. 81. IV. 95. s k.
Pytheas, Ischenoos fia, aiginai VII. 181. V ili. 92.
Pytheas, Lampon fia, aiginai IX. 78.
Pythermos, phokaiai I. 152.
Pythes, abderai VII. 137.
Pythia Delphoiban I. 13., 19., 47., 49., 55v, 65—67., 85., 91., 167., 

174. ΙΠ. 57. s k. IV. 15., 150. s k., 155— 157., 161., 163. s k. V.
43., 63., 66. 79., 82., 90., 92. VI. 34., 52—57., 66., 75., 77., 86.,
123., 135., 139. V n. 140., 142., 148., 169., 171., 220. VTTT. 51. 
IX., 33.

Pythiai jóslatkérők (Spártában) VI. 57.
Pythios, lydiai VH. 27—29., 38. s k.
Pytho, város I. 54.
Pythogenes, zankléi VI. 23.

Rhampsinitos, Egyiptom királya Π. 121. s k., 124.
Bkegion, város I. 166. s k. VI. 23. ; — lakói VII. 170. s k. 
Bhenaia, sziget VI. 97.
Bhodope, hegy IV. 49. VIU. 116.
Bhodopis, tkrák nő Π. 134. s k.

. Bhodos, sziget I. 174. Π. 178. VII. 153.
Bhoikos, samosi III. 60.
Bhoition, város VII. 43.
Bhypes, város I. 145.

Sabakos, Aithiopia királya l i .  137., 139., 152. 
Sabyllos, gelai VII. 154.
Sadyattes, Lydia királya I. 16., 18., 73.
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Sagartiusok, perzsa törzs I. 125. III. 93. VII. 85.
Sais, város II. 28., 59., 62., 130., 163., 169. s k., 175. s k. III. 16. 
Salsi járás Π. 152., 165., 169., 172.
Salsi torkolata a Nílusnak II. 17.

;.Sakák I. 153. III. 93. VI. 113. VII. 9., 64, 184 IX. 34, 74, 113. 
Salamis, sziget VII. 90., 141—143., 166., 168. V IE  14, 40—42., 46.,

49., 56., s k., 60., 64, 70., 74, 76., 78., 82., 86., 89., 94—97., 124,
126., 130. IX. 3 -6 .,  19.

Salamis, város Kyprosban IV. 162. V. 104., 108., 115.; — lakói V.
104., 110., 113., 115. VIEL 14 ; — salamisi síkság V. 110.

Sale, város VII. 59.
Salmoxis, geta isten IV. 94—96.
Salmydessos, tlirák tengerpart IV. 93.
Samios, spártai III. 55.
Samos, sziget I. 70., 142., 148. Π .  148., 182. ΙΠ. 39., 43—49., 54—56.,

59., 120—123., 134, 139., 142—144.. 146., 148—150. IV. 43., 95.
VI. 14., 25., 95. VIII. 130., 132. IX. 90., 106. ; — lakói I. 70., 
142. Π. 178. ΠΙ. 45—49., 54., 57—60., 125., 142., 146. IV. 43.,
152., 162—164. V. 99., 112. VI. 8., 13., 23., 25. VII. 164. V ili. 
85. IX. 92., 96., 99.. 103., 106.

Samothrake és lakói II. 54  VI. 47. VII. 108. V ili. 90.
Sanaeharibos, Assyria királya Π. 144 
Sandanis, lydiai I. 74  
Sandokes, perzsa VH. 194., 196.
Sane, város VII. 22., 123.
Sapaiusok VII. 110.
Sappho, a költő IL 135.
Sarangák III. 93., 117. VII. 67.
Sardanapallos, Ninos királya II. 150.
Sardo (Sardinia), sziget I. 170. V. 106., 124. VII. 165.
Sardis, város I. 7., 15., 69., 73.. 77—80., 84., 144, 152— 157. II. 106. 

ΠΙ. 5., 48., 126., 128. s k. IV. 45. V. 11—13., 23., 34, 53., 73.,
96., 99-102., 105., 108., 116., 122. VI. 4 . 4.. 30., 42.. 104, 125.
VII. 4 , 8., 14, 26., 34, 37., 44, 43., 57., 88., 145. V ili. 105., 117. 
IX. 3., 107.

Sarpedon I. 173.
Sarpedon, hegyfok V n. 58.
Sarte város VII. 122.
Saspeirok I. 104., 110. ΠΙ. 94. IV. 37., 40. VII. 79.
Sataspes, perzsa IV. 43.
Satrák VII. 110—112.
Sattagydák ΕΠ. 94  

■ Saulios, skytha királv IV. 76.
LSauromaták IV. 24, 57., 102., 110., 116., 119., 122. s k., 128., 136. 

Sclioinos, egyiptomi mérték ÍE. 6.
■Sekenisi járás (Egyiptom) II. 166.; — torkolata a Nílusnak II. 17., 

155.
Selene Egviptomban II. 47.; — Libyában IV. 188.; — Perzsiában 

I. 134 VII. 37.
Selinus, város V. 46.
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Selymbria, város VI. 33.
Semele, Kadmos leánya II. 145. s k.
Semiramis, baby Ioni királynő I. 184. ΠΙ. 155.
Sepeia 1. Hesipeia.
Sepias, hegyfok VII. 183., 186., 188., 190., 195. V ili. 66.
Serbonis, kikötő II. 6. III. 5.
Seripkiusok VIII. 46., 48.
Sermyle, város VII. 122.
Serreion, begyfok VII. 59.
Sesostris, Egyiptom királya II. 102— 104., 106—108., 110. s k., 137. 
Sestos, város IV. 143. VII. 33., 78. IX. 114—116., 119.
Sethos, Egyiptom királya Π. 141.
Sicilia, sziget I. 24. V. 43., 46. VI. 17., 22—24. VII. 145., 153., 156., 

163-168., 170., 205. VIEL 3.; — lakói VI. 22. VII. 155.
Sidon, város IL 116., 161. ΠΙ. 136.; — lakói VII. 44., 96., 99. 

V in . 67.
Sidoni hajók VEL 100., 128.
Sigeion, város IV. 38. V. 65., 91., 94. s k.
Sigynnák V. 9.

J3ikania 1. Sicilia.
, Sikas, lykiai VII. 98.

Sikinnos, Tkemistokles szolgája VUI. 75., 110. 
i Sikyon, város és lakói I. 145. V. 67. s k. VI. 92., 126., 129. V in . 1 

43., 72. IX. 28., 31., 102.
Silenos VIII. 138.
Simonides, keosi V. 102. VII. 228.
Sindos, város VEL 123.
Sindusok IV. 28., 86.
Singos, város VEL 122.
Sinope, város I. 76. II. 34. IV. 12.
Siphnos, sziget III. 57. s k. ; — lakói V ili. 46., 48. 
Siriopaionok V. 15.
Siris, város Itáliában V ili. 62.
Siris, város Paioniában V ili. 115.
Siromitres, perzsa VII. 68., 79.
Siromos, kyprosi V. 104.
Siromos, tyrosi VII. 98. .
Sisamnes, Otanes fia, perzsa V. 25.
Sisamnes, Hydarnes fia, perzsa VII. 66.
Sisimakes, perzsa V. 121.
Sitalkes, thrák király IV. 80. VII. 137.
Sithonia VII. 123.
Siuf, város IL 172.
Skaios, thebaibeli V. 60.
Skamandronymos, mytilenei Π. 135.
Skamandros, folyó V. 65. VEI. 43.
Skaptesyle, thasosi vidék VI. 46.
Skiathos, sziget VII. 176., 179., 182. s k. VIII. 7., 92. 
Skidi-os, város VI. 21.
Skione, város VII. 123. V ili. 128.
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Skios 1. Kios.
Skrironisi út VIII. 71.
Skiton, Demokedes szolgája III. 130.
Skolopoeis, helység IX. 97.
Skolos, vidék Thebai mellett IX. 15. 

ijäkolotus skythák IV. 6.
Skopadák VI. 127.
Skopasis, skytha király IV. 120., 128.
Skylake, város I. 57.

. Skylas, skytha király IV. 76., 78—80.
Skylax, karyandai IV. 44.
Skylax, myndosi V. 33.
Skyllias, skionéi VIII. 8.
Skyrios, pammoni VII. 183.

, Skythia és a skythák I. 15., 73., 103—106., 130. II. 103., 110., 167.
ΙΠ. 134. IV. 1 -142 . V. 24., 27. VI. 84. VII. 52., 64.

I Skythes, Herakles fia IV. 110.
Skythes, zankléi fejedelem VI. 23. s k. VII. 163.
Smerdis, Kyios fia IH. 30., 32., 60., 62., 65—69., 71., 74. s k., 88. 

VH. 78.
Smerdis, mágus, perzsa király III. 61—63., 65., 67—80., 88. 
Smerdomenes, perzsa VII. 82., 121.
Smila, város VII. 123.
Smindirides, sybarisi VT. 127.
Smyrna, város I. 14., 16., 94., 149. II. 106; — lakói I. 143., 150. 
Sogdusok ΙΠ. 93. VII. 66.
Sokles, korinthosi V. 92.
Soloeis, hegyfok II. 31. IV. 43.
Soloi, város V. 115.; — lakói V. 110., 113.
Solon, athéni I. 29—34., 86. II. 177. V. 113.
Solymusok L 173.
Sophanes, athéni VI. 92. IX. 73—75.
Sosimenes, tenosi VIII. 82.
Sostratos, aiginai IV. 152.
Sötét sziklák XV. 85., 89.
Spako, méd nő I. 110.
Spargapeithes, Agathyrsus királya IV. 78.

«Spargapeithes, skytha király IV. 76.
Spargapises, massageta király I. 211., 213.
Spárta és lakói I. 65. stb. stb.
Spercheios, folyó VII. 198., 228.
Sperthias, spártai VII. 134., 137.
Sphendaleis. község Attikában IX. 15.
Stageiros, város VII. 115.
Stentoris, tó VII. 58.
Stenykleros, messeniai helység IX. 64.
Stesagoras, athéni VI. 34., 38., 103.
Stesenor, Kurion királya V. 113.
Strattis, Chios kényura IV. 138. VHI. 132.
Struchatok, méd törzs I. 101.
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Stryme, város VII. 108. s k.
Strymon folyó I. 64. V. 1., 13., 23., 98. VII. 24., 75., 107., 113—115.

VHI. 115., 118., 120.
Stymphalis, tó VI. 76.
Styraiak VI. 107. V ili. 1., 46. IX. 28., 31.
Styx, folyó VI. 74.
Sunion, hegyfok IV. 99. V. 87., 90., 115. s k. VIII. 121.
Susa, város Ì. 188. ΠΙ. 30., 64. s k„ 70., 129., 131., 140. IV. 83., 91.

V. 24., 30., 32., 35., 49.. 52.. 54. VI. 1., 20., 30., 119. VII. 3., 6.,
53., 135., 151., 239. V ili. 54., 99. IX. 108.

Syagros, spártai VII. 153., 159.
Sybaris, város V. 44. VI. 21., 127.; — lakói V. 44. s k.
Syene, város II. 28.
Syennesis, kilikiai I. 74. V. 118. VII. 98.
Syleusi síkság VII. 115.
Syloson, Aiakes fia III. 39., 139—141., 144., 146., 149. VI. 13., 25. 
Syme, sziget I. 174.
Syrakusai, város VII. 154—157.; — lakói III. 125. VII. 154. s k.r

159., 161., 167.
Syrgis, folyó IV. 123.
Syria II. 12., 20., 116. III. 6., 62., 64. VII. 89.; — lakói II. 12., 159. 

III. 91. 1. még Palaestina.
I Syriaiak (Kappadokiában) I. 6., 72., 76. II. 104. III. 90. V. 49. VII. 
! 63., 72.
I Syrtis II. 32., 150. IV. 169„ 173.
Szelek oltára VII. 178.

I Tabalos, perzsa I. 153 s k., 161.
Tahiti 1. Hestia.

Tachompso, sziget II. 29.
Tainaron, begyfok I. 23. s k. VII. 168.
Talaos, algosi V. 67.
Talentum ΠΙ. 89.
Taltbybios, spártai VII. 134., 137.; — utódai VII. 134.
Tanagra, város IX. 15., 35., 43. ; — lakói V. 79.
Tanais, folyam IV. 20., 45., 47., 100., 115., 120., 122. s k.
Tanis, egyiptomi járás II. 166.
Tarentum, város I. 24. III. 136., 138. IV. 99.; — lakói III. 138.

VII. 170.
Targitaos, skytba király TV. 5., 7.
Taricheiai, helység II. 113.
Tartessos, város I. 163. IV. 152.
Taucheira, város IV. 171.
Tauris V . Taurike IV. 20., 99—103., 119.; — begyei IV. 3.
Taxakis, skytha király IV. 120.
Taygetos, begy IV. 145—148.
Tearos, folyó IV. 89—-91.
Teaspis, perzsa IV. 43. VII. 79. IX. 76.
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Tegea, város I. 66—68. VI. 72., 105. VII. 170. IX. 35., 37.; — iűkói 
I. 65. VII. 202. IX. 26., 23., 31., 35., 53., 56., 59—62., 70., 85. 

Teispes, perzsa VII. 11.
Telamon V ili. 64.
Teleboák V. 59.
Telekles, samosi III. 41.
Teleklos, Spárta királya VII. 204.
Telemachos, Π. 116.
Telesarclios, samosi III. 143.
Telines, gelai VII. 153.
Telliadák, elisi család IX. 37.
Tellias, elisi VTH. 27.
Tellos, athéni I. 30.
Telmessosiak I. 78., 84.
Telos, sziget VII. 153.
Telys, Sybaris királya V. 44., 47.
Temnos, vidék VT. 101.
Temenos, argosi VIII. 137.
Temnos, város I. 149.
Tempe, völgy VII. 173.
Tenedos, sziget I. 151. VI. 31., 41.
Tenos, sziget IV. 33. VI. 97. ; — lakói IV. 33. VIII. 82. s k.
Teos, város és lakói I. 142., 168., 170. Π. 178. VI. 8.
Teres, tkrák király TV. 80. VII. 137.
Terillos, Himera kényura VII. 165.
Termilák I. 173. VII. 92.
Tethronion, város V in . 33.
Tetramnestos, sidoni VH. 98.
Teukrusok II. 118. V. 13., 122. VH. 20., 43., 75.
Teuthrania Π. 10.
Thagimasadas 1. Poseidon.
Thales, miletosi I. 74 s k., 170.
Thamanaiusok ΙΠ. 93., 117.
Thamasios, perzsa VII. 194.
Thannyras, libyai III. 15.
Thasos, sziget H. 44. VI. 28., 44., 46. s k. ; — lakói VI. 44., 46. VH.

108., 118.
Thasos, phoinikiai VI. 47.
Tlieasides, spártai VI. 85.
Thebai Egyiptomban L 182. Π. 3., 9., 15., 54—56., 58., 69., 74., 143.

H l. 10., 25. s k. IV. 181 ; — járás II. 42., 166.
Thebai Boiotiában I. 52., 92. V. 59., 67. VHI. 134. IX. 13., 15., 17.,

27., 67., 86—88. ; — lakói I. 61. V. 67., 79., 81., 89. VI. 87., 108., 
118. VII. 132,, 202., 205. VHI. 50., 134. s k. IX. 2., 15., s k.,
31., 40. s k„ 58., 66., 69., 86—88.

Thebe, Asopos leánya V. 80. ; — síkja VII. 42.
Themis II. 50.
Themiskyra, város IV. 86.
Themison, therai TV. 154.
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Themistokles, athéni VII. 13. s k., 173. VIII. 4. s k., 19., 22. s k..
56—63., 75., 79., 83., 92., 108—112., 123—125. IX. 98.

Theodoros, samosi I. 51. ΠΙ. 41.
Theokydes, athéni VIII. 65.
Theomestor, Samos kényura VUL 85. IX. 90. '
Theophania, ünnep I. 51.
Theopompos, Spárta királya VIII. 131.
Thera, sziget IV. 147—151., 153—157., 164.; — lakói IV. 150—157.,. 

161. V. 42.
Therambo, város VII. 123.
Therapne, helység VI. 61.
Theras, Autesion fia IV. 147., 150.
Therrna, város VII. l5 l., 123., 127., 131., 179., 183., 185.
Thermai öböl VII. 121—123. V ili. 127.
Thermodon, folyó Boiotiában IX. 43.
Thermodon, folyó Kappadokiában Π. 104. IV. 86., 110. IX. 27. 
Thermopylai VII. 175—177., 184., 186., 200. s k., 205., 207., 213.,

219., 233. s k. VIII. 15-, 21., 24., 27., 66., 71. IX. 71., 78. s k. 
Theron, Akragas fejedelme VII. 165. s k.
Thersandros, Polyneikes fia IV. 147. VI. 52.
Thersandros, orchomenosi, IX. 16.
Theseus IX. 73.
Thesmophoria, ünnep II. 171. VI. 16.
Thespiai, város VIII. 50.; — lakói V. 79. VII. 132., 202., 222., 226.

V m . 25., 50., 66., 75. IX. 3a  
Thesprotok Π. 56. V. 92. VII. 176. V ili. 47.
Thessalia és lakói I. 57. III. 96. V. 63. s k., 94. VI. 72., 74., 127. 

V n. 6., 108., 128—130., 132., 172—176., 182., 191., 196., 198., 208.,
213., 215., 232. s k. VIII. 27—32., 113—115., 126., 129., 131., 133., 
135. IX. 1., 17., 31., 46., 77., 89.

Thessalos, spártai V. 46.
Theste, forrás IV. 159.
Thetis VII. 191.
Thmuis, egyiptomi járás II. 166.
Thoas, Lemnos királya VI. 138.
Thon, Egyiptom királya II. 116.
Thonis egyiptomi II. 113. s k.
Thorax, larissai IX. 1., 58.
Thorikos, község Attikában IV. 99.
Thornax, hegy I. 69.
Thrakia és lakói I. 168. Π. 103., 134., 167. IV. 49., 74., 80., 89., 93.,

99., 104., 118., 143. V. 2—8., 10., 14., 23., 126. VI. 33., 39., 45., 
95. VII. 20., 25., 59., 105., 110., 115., 185. V m . 115—117. IX. 32.,
89., 119.

Thrák tenger VII. 176.; — nők IV. 33.
Thrákok Ázsiában I. 28. ΠΙ. 90. VII. 75.
Thrasybulos, Miletos kényura I. 20—23. V. 92.
Thrasydeios, larissai IX. 58.
Thrasykles, samosi IX. 98.

Herodotos III. kőt. 30
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T h rasy lao s , a th é n i  VI. 114.
Tliriai síkság VII. 65. IX. 7.
Thyia, Kepliisos leánya VII. 178.
Thyrea, város I. 82. VI. 76.
Thyssageták IV. 22., 123.
Thyssos, város VII. 22.
Tiarantos, folyó TV. 48.
Tibarenusok III. 94. VII. 78.
Tibisis, folyó IV. 49.
Tigranes, perzsa VII. 62. V ili. 26. IX. 96., 102.
Tigris, folyam I. 189., 193. II. 150. V. 52. VI. 120. 
Timagenidas, thebaibeli IX. 38., 86. s k.
Timagoras, kyprosi VII. 98.
T im a n d ro s , th e b a ib e li  IX. 69.
Timarete, dodonai papnő II. 55.
T im esio s, k la z o m e n a ii  I. 168.
Timesitheos, delphoibeli V. 72.
Timo, parosi nő XI. 136. s k.

' Timodemos, athéni VIII. 125.
Timon, delphoibeli VII. 141.
Timonax, kyprosi VII. 98.
Timoxeinos, skionéi VIII. 128.
T iry n s , v á ro s  VI. 77., 83. VII. 137. ; — la k ó i IX. 28., 31. 
T isa m e n o s , th e b a ib e li  IV. 147. VI. 52.
Tisamenos, elisi IX. 33—36.
Tisandros, Hippokleides atyja, athéni VI. 127—129.
Tisandros, Isagoras atyja, athéni V. 66.
Tisias, parosi VI. 133.
Titakos, athéni IX. 73.
Tithaios, méd VII. 88.
Tithorea, hegycsúcs VIII. 32.
Titormos, aitoliai VI. 127.
Tmolos, hegy I. 84., 93. V. 100. s k.

(Tomyris, massageta királynő I. 205., 212., 214.
Torone, város VII. 22., 122., 127.
Trachis v. Trachinia és lakói VII. 175. s k., 198. s k., 201.,

217., 226. VIII. 21., 31., 66.
Trapezus, város VI. 127.

.Traspiak (skythák) IV. 6.
Trauos, folyó VII. 109.
Trausok V. 3. s k.
Triballus, síkság IV. 49.
Triopion, hegy I. 174. IV. 38. VII. 153.
Tritaieis, város I. 145.
Tritantaichmes, Artabanos fia, perzsa VII. 82., 121. 
Tritantaichmes, Artabazos fia, perzsa I. 192.
Triteis, város VIII. 33.
Triton, Poseidon fia IV. 179., 188.
Triton, folyó IV. 178., 191.
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Tritonis, tó IV. 178—180., 186—188.
Troizen (város) és lakói III. 59. VII. 99. V ili. 1., 41—43., 72. IX.

28.. 31., 102., 105. ; — troizeni liajó VII. 179. s k.
Trója Π. 118—120., 145. IV. 191. V, 13., 26., 122. VII. 20., 91., 171, 

IX. 27.
Troplionios, hérosz I. 46. VIII. 138.
Tydeus V. 67. 

tTymnes, skytha IV. 76.
"Tymnes, káriai V. 37. VII. 98.
Tyndareos, spártai király Π. 112.; — utódai IV. 45. V. 75. IX. 73. 
Typhon isten II. 144., 156. III. 5.
Tyras, folyó IV. 11 , 47., 51., 82.
Tyriták IV. 53.
Tyrodiza, város VII. 25.
Tyros, város I. 2. Π. 44.; — lakói II. 112., 161. VIII. 67.
Tyrrhenek I. 57., 94., 163., .166. s k. VI. 17., 22.
Tyrsenos, Atys fia I. 94.

TJmbriaiak I. 94. IV. 49. 
Urania 1. Aphrodite. 
Utiusok III. 93. VII. 68.

Volskusok 1, Elisykusok.
Vörös tenger I. 1., 180., 189., 202. II. 8., 11., 158. s k. ΠΙ. 9., 30., 

93. IV. 37'., 39., 42. VI. 20. VII. 80., 89.

Xanthippos, athéni VI. 131., 136. VII. 33. V ili. 131. IX. 114., 120. 
Xanthos, samosi Π. 135.
Xanthos, város I. 176.
Xeinagoras, halikarnassosi IX. 107.
Xerxes, perzsa király I. 183, TV. 43. VI. 98. VII. 2. stb.
Xuthos, Ion atyja VII. 94. V ili. 44.

Zakynthos, város IV. 195. VI. 70. IX. 37.; — lakói III. 59. VI. 70. 
Zalmoxis 1. Salmoxis.
Zankle, város VI. 23., 25. VII. 164.; — lakói VI. 22. s k„ VII. 154. 
Zauékok IV. 193.
Zeus I. 44., 65., 89., 131., 171., 181—183., 207. II. 7., 13., 29., 42.,

41., 54—56., 74., 83., 116., 136., 143., 146., 178. III. 124., 142.,
30*
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158. IV. 5., 59., 127., 180., 203. V. 46., 66., 119. VI. 56., 67. a 
k. VII. 40., 56., 61., 141., 197., 220. V ili. 77. IX. 7., 81., 122. 

Zeuxidemos, spártai VI. 71.
Zone, város VII. 59.
Zopyros, perzsa III. 53., 156—158., 160. IV. 43. VII. 82.
Zopyros, előbbinek unokája III. 160.
Zoster, földnyelv V ili. 107.
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