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ELŐSZŐ.

A Görög és latin remekírók gyűjteményének eddig megjelent 
hét kötete után, melyeknek I-je ANAKREON-t,II-ika CicERO-nak 
A kötelességekről szóló művét, III-ika Gaius Római jogi in- 
stitutióinak négy könyvét, IV—VI-ika THUKYDiDES-t, Vll-e 
Publius Vergilius Maro Aeneisét foglalja magában, ezennel
VIII. kötetét veszi a szíves olvasó.

Tartalmazza a Görög Antiiologia történetét, különös tekin
tettel az irodalmunkban való szerepére, 4:27 epigrammának 
a fordítását, a szükséges jegyzetekkel s végül az Angiologia - 
beli magyar fordítások bibliographiai jegyzékét.

Az eredeti szövegre nézve az editiókon kívül a Codex 
Palatinus Párisban őrzött felének photographiai mássát is 
használtam.

Egészben véve természetesen .Jacobs szövegéhez ragasz
kodom ; de itt-ott mégis kénytelen voltam -egy pár. javítást 
tenni, a miről jegyzeteimben számot is adok. Coniecturáim 
közül megemlítem a következőket :

Y. 36, 6 : πί(ι) (πολιφ helyett)
λ7. 155, 2 : επλασεν αυτός (αυτός επλαυυεν helyett)
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VI. 134, 1—2 : ή δέ παρ’ αύτήν Ξανθίππη, Γλαόκη δ’ ή ’ς 

χάρον ερχόμενη (η τε παρ’ αύτήν Ξανθίππη, Γλαόκη τ5 εις 

χάρον ερχόμεναι helyett)
VII. 140, 3 : σπείρας μέν Πρίαμος (*πατήρ μέν Πρίαμος 

helyett, a mi sajtóhihából benne maradt az én szövegem
ben is)

IX. 6, 1 : δχνην θηκας (*δχνην εθηκας helyett)
IX. 773, 2 : καόθ’ δτι δή φλεγέθει (*δτι δή καί αυτά φλε- 

γέθει helyett)
XI. 255, 1 : μίμος (σιμός helyett)
ΧΠ. 165, 1: μελάγχρους (μελίχροος helyett)
XV. 13, 2: δακτόλψ άκροτάτψ γλυκέων άπεγεόσαο δώ

ρων (δακτόλψ άκροτάτψ άπεγεόσαο * * * * helyett).
A másoktól elfogadtam coniecturák közül említem :
V. 118, 1 : καί εί δεκάκις, μύρον, εόδεις (Sternbach-

tól: καί εί δεκάκις μύρον δσδεις helyett)
1*

V. 169, 2: είαρινάν Στέφανον (LuD\viCH-tól : είαρινάν στέ
φανον helyett)

V. 309, 1: ψιλιστής (STERNBACH-tól : φιλήτης helyett).

A mi a je lzeteket illeti, azok a minket magyarokat in
kább érdeklő dolgokra szorítkoznak, ki bővebb felvilágosítást 
óhajt, annak a Bevezetésemben idézett munkákat ajánlom 
figyelmébe.

Az Anthologiabeli magyar fordítások jegyzékére nézve, 
mely nem csak az Anthologiával foglalkodónak akar kalauza 
lenni, hanem a magyar irodalom történetíróját is e téren
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tájékoztatni, meg kell jegyeznem, hogy szíves köszönettel és 
elismeréssel tartozom dr. Némethy Géza bizottsági tagtár- 
samnak azért a buzgalmáért, melylyel a Bartal Antal akad. 
székfoglalójában megemlített epigramma-fordításokat még 
egyetemi hallgató korában- számomra összegyűjtötte és szak
szerűen rendezte. E gyűjtemény nagy könnyebbségemre volt. 
Nekem csak a hézagok kitöltéséről kellett gondoskodnom, a 
mi egyébiránt nem kis fáradsággal járt; mert egyes epi
grammák sokszor olyan munkákban fordulnak elő, a hol az 
ember még nem is sejtené. Természetes tehát, hogy e jegyzék 
még most sem teljes, de a hiány mindenesetre csak kevés.

Szíves köszönettel tartozom Lehr Albert bizottsági tagnak 
is, ki fordításom hivatalos bírálója volt, valamint az egész 
Classica pbilologiai Bizottságnak, mely munkámat Lehr bírá
lata alapján kiadásra érdemesítette.

A Görög Antliologiáról ezt mondja Bernhardy : Dieser 
letzte Nachwuchs der Poesie gewährt einen treuen Spiegel 
der Hellenischen Denkart und bleibt ein Schatz der edelsten 
Humanität ; Goethe pedig, a görög epigrammák becsét s rop
pant változatosságát látva, ezt írja Herdernek : Der grosse 
Verstand, die weite Übersicht der Welt, die reizende Man- 
nichfaltigheit der Erfindung, der Ernst und die Lieblichkeit 
finden sich nicht leicht zusammen (mint t. i. itt). Auch die, 
welche geringer scheinen, heben die übrigen, wie gelinde. 
Schatten ein zartes Licht.

E competens ítélettel igazolom abbeli óhajtásomat, vajha
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sikerülne könyvemnek annyira hatnia, hogy a Görög Angio
logia nálunk ismeretesebbé váljék s vele ezentúl többen í'og- 
lalkodjanak.*

Budapesten, 1890. decz. 17.
P o n o r i T h e w b e w k  E m i l .

* A munkámban észrevett sajtóhibákra e helyütt figyelmeztetem  
az olvasót. VII. 140, 3. görög szövegében πατηο helyett σπείρας, IX. 39, 2. 
vEp(ovhelyett νΠ1ρωτ’. IX. 607. 1. λοέτοον helyett λοετρ'ον, V. 103,4. fordításá
ban élvezhetsz helyett élveztetsz, IX. 607. helyett 608. olvasandó. VII. 201. 
tévedésből elmaradt a magyar kiadásban a 7—8. v., mely így szól:

S holt tetemem közel ágyához temeté el a lányka,
Hogy láthassa közel síromat álmaiban.

______ . _____ __ _____ _____



A GÖRÖG ANTHOLOGIA.

A R É G I E P IG R A M M A G Y Ű JT E M É N Y E K .

Angiologia (ανθολογία) tudvalevőleg virággyűjteményt 
jelent. Mint irodalmi műszó olyan gyűjteménynek a neve, 
mely vagy egyes író müveiből való java mutatványokat foglal 
magában, vagy bizonyos irodalmi, főleg költői faj válogatott 
termékeit vagy időbeli, vagy tárgyi vág}7 alaki rendben nyújtja 
az olvasónak.

Mikor a Görög Anthologiáról van szó, nem magunk-gyűj- 
tötte szemelvényeket értünk, hanem értjük a görög epigram
máknak azt a gyűjteményét, mely a középkorban régibb gyűj
teményekből készült s toldalékokkal gyarapodva szerencsésen 
reánk maradt.

A görög epigramma természetesen, történeti úton kelet
kezett s a mint az élet és műveltség kívánta, korszakról-kor- 
szakra tovább fejlődött : nem úgy mint a római epigramma, 
mely mesterségesen készült, a reflexiónak s kritikus hangu
latnak czélzatos müve. Amaz közkincs, ez kevés szellemes 
embernek a tulajdona.*

Az epigramma elméletéről L essing , Zerstreute Anmerkungen 
Uber ilas Epigramm mul einige der vornehmsten Epigrammatisten. 
Nálunk B ajza, Az epigramma theoria/a. «Tud. Gyűjt.» VII. XII. k. 
=  «Össz. Munk.» IV. 3—70. lap. Figyelmeztetjük a t. olvasót B ajza - 
nak e fiatalkori tanulmányáról szóló saját megjegyzésére, melynek 
vége így szól: «Könnyű képzelni, hogy ma (t. i. 1851.) huszonnégy
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Eredetileg az epigramma csak az volt, a mit a neve 
mond, t. i. felirat : sírkövön vág}’ fogadalmi ajándékon, tárgyá
nak szorosan megfelelő rövid tudósítás, rendszerint elegiai 
versmértékben, leggyakrabban csak egy distichon. (V. ö Anth. 
Pal. IX. 34-2. 369.) Két legrégibb faja tehát a sírvers (έπιτόμ- 
β'.ον) s a fogadalmi, ajánló felirat (αναθηματικόν).*

Feladatának eme határain belül, már jókorán műalkotássá 
fejlődött ; keosi Simonides** pedig volt az, ki módszeres művé-

évvel korosabb leven, messzebb haladtam a széptani ismeretekben, 
hogy sem az itt elmondottak minden részét tétova nélkül elfogad
hatnám.» V. ö. lent XXIX. lap. * jegyz.

* F lach, Geschichte der griechischen Lyrik. Tübingen 1884. 441. 1. 
kétségbe vonja azt, hogy az epigrammának elegiai versformáját — a 
mint M üller Ottfried Litg. I. 112. állítja — a sírverseknek leg
inkább a gyászdalokkal való rokonsága okozta volna. «Ez annál ke- 
vésbbé valószínű — úgymond F lach — minél kevésbbé igazolható, 
hogy a distichonos epigramma legrégibb használata csakugyan sír
verseknek volt szánva. Már Archilochosnál csípőssé vált az epi
gramma, mikor egy híres hetserát fügefához hasonlít» stb. Az itt 
szóba hozott epigramma (B ergk Foetae Lyrici Graeci-jében Arehiloch. 
19. sz.) magyarul így szól:

Fügefa, mely csemegéjével sok varjakat étet :
A vendégszerető bécsali Pasiphile.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy e distichont némelyek nem  
epigrammának, hanem elegia töredékének tartják, sőt vannak olya
nok is, kik Archilochostól el is vitatják. — Az Anthologia összesen két 
epigrammát közöl Archilochos neve alatt : VI. 133. és VII. 441.

Ϊ*  Simonides epigrammatikus művészetéről S chneidew in , Simoni
dis Cei Carminum Reliquiae. Brunsvigse 1835. 133— 139. lap. Beánk 
maradt epigrammái a Schneidewin-féle gyűjteményen kívül B ergk- 
nél. P. L. G. III. Simonid. 89— 177. sz. alatt, a helytelenül neki 
tulajdonított epigrammák u. o. a 178— 188. sz. alatt. Különös figyel
met érdemel J unghahn  jeles értekezése: De Simonidis Cei epigram
matis. Berolini 1869.

V. ö. még H änel, De epigrammatis graeci historiae spec. I. az 
1852. évi boroszlói isk. értesítőben s F lach Gesch. d. griech. Lyrik
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szetével a politikai és családi élet minden költői mozzanatá
nak elmés kifejezőjévé tette s tökéletességre emelte.

Simonides után bekövetkezett részint az utánzás, a m eny
nyiben a múlt idők híres embereinek sírverseket költöttek, 
anélkül hogy komolyan sírjukra szánták volna, részint a 
műfaj korlátainak hovátovább kitágítása, úgy hogy az epi
gramma bármilyen tárgyú alkalmi költeménynyé vált, a m eny
nyiben mindent epigrammának szabtak. Á szerelem és családi 
élet öröme és buja, a természetben és művészetben való gyö
nyörködés, lakomái örömek, okos tanácsok, érdekes adomák 
s gúnyos tréfák egyaránt epigramma alakjában nyilatkoztak.

A görög költészetnek e sarjadéka, mely még a byzantin 
korszakban is jó soká tovább tenyészik, legtöbb eredetiséget 
s legmelegebb érzést az alexandrin korszak elején fejt ki.

Az ide tartozó régibb költők közt a tarentumi Leonidas 
volt leginkább irányadó. Aligha nem Pyrrhos királynak volt 
kortársa. Körülbelül 115 epigramma]a máradt'fenn. Látni, hogy 
mi mindenre terjeszkedik ki, hogy a magánélet változatos 
ábrázolására, a fogadalmi ajándékok felavatására, a holtakról 
való megemlékezésre mintegy sajátszerű epigrammái stílust 
és technikát teremtett s nevezetesen erősen realistikus detail- 
festést honosított meg.

Az idő folytával roppantul felszaporodott epigrammák 
száma, főleg miután szerzőik egyénisége mindinkább háttérbe 
szorult, azt a gondolatot ébresztette, hogy jó lesz ezen elmés 
enyelgéseket összegyűjtögetni s az enyészettől megóvni.

Megtette a Kr. e. utolsó században

MELEAGROS. . f
Coelesyriából, Gadara városából való volt, Menippos cynikus- 
nak kortársa és földije : azért többször együtt is emlegetik.
441—463. lapjait, a hol az epigramma fejlődéséről van szó s az ide
vágó újabb m unkái is idézvék.
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/
Úgy látszik, nem különbözik ama Meleagros nevű cyni- 

kus bölcsésztől, a kit Athenaios említ s ki hasonló satirikus 
dolgokat írt mint kortársa Menippos. Egy codexbeli jegyzet 
szerint az utolsó Seleukos alatt élt, a ki a 170. olympias 3. évé
ben Kr. e. 95. lépett a trónra, a mivel tökéletesen talál az, 
hogy a 160. olympias táján élt Antipatros SmoNios-ra sírver
set1 írt s annak költeményeit egy másik helyen2 még 
újaknak nevezi.

A régiek a fönt említett satirákon kívül egy περί δοςών 
czímü munkát is idéznek MELEAGROs-tól ; előttünk azonban 
arról ismeretes, hogy ő volt az első Anthologiá-nak a szerkesz
tője s maga is kedvelt szerelmi költő. Fenmaradt költeményei 
(összesen 129) igazi hévre s tinóm ízlésre vallanak. Leghíre
sebb darabja az Antii. Pal. IX. 363. sz. alatti idyll, a tavasz - 
nak egyik legszebb leírása. Az újabb kor meg is bámulta és- 
sokszorosan fordította.3

1 Antii. Pai. VII. 428. Meleagros Graefe-féle kiadásában a
2 Antii. Fed. IV. 1, 42. Grsèfenél 1. sz. 42. v. V. ö. J acobs 

Antii. Gr. tóm. VI. p. XXXIX.
3 Meleagrosról J acobs Antii. Gr. tóm. VI. p. XXXVI. sq. V. 

ö. η. ο. XIII. p. 915. sq. Jellemzi S ainte-Beü ve , Piemie des deiu: 
mondes. Nouv. Ser. T. XII. 1008. s köv. 1.

Nem igaz, a mit a Pauly-féle Realencyclopaedia Meleagros ver
seiről mond, hogy azok «most az Anthologia függelékét teszik» ; mert 
magában az Anthologiában foglalnak helyet. Külön kiadták :

J. C. F. Manso : MIA lì ΑΓΡΟ)* ΤΑ ΣΩΖΟΜΙίΝΑ Meleagri Reliqui» 
Lectionis varietatem versionem metricam et commentarium perpe
tuum adiecit J. T. F. Manso. Jense. 1739.

A. C. M einecke : Meleagri quae supersunt. Ex ree. Brunckii 
cum commentario. Lips. 1789.

F. Gaefe : Meleagri Gadareni epigrammata tamquam specimen 
novae recensionis Anthologiae Graecae cum observationibus criticis edi
dit Fridericus Graefe. Lips. 1811. A 154. s köv. lapjain: Versiones e 
duobus posterioribus Anthologiae Rivianae Millenariis, nondum editis, 
decerptae. (Lásd u. o. Praef. X X III—IV. lap.)

41

-  -------- —
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Epigramma-gyűjtés volt már Meleagros előtt is; de csak 
a valódi feliratokat gyűjtötték, még pedig nem sestlietikai, 
hanem archaeologiai czélokból, földrajzi szempontok szerint, 
mint teszem Polemon1 2 a lakoniai, Philochoros 2 az atti
kai, Aristodemos3 a tliebai feliratokat.

Hogy Meleagros anthologiája, melyet Στέφανος-nak, 
Koszomnak nevezett el, mit foglalt magában, azt ajánló köl
teményében, tudatja velünk, melyben e virágokból s egy éb 
növényekből kötött illatos koszorút forrásainak megnevezé
sével allegorikusán ábrázolja. Ebben az ajánló költeményben 
(Antii. Fal. IV. 1 =  Graefe-ii01 1. sz.), melyet Szaró István 
fordított magyarra (Eyyet. Philol. Közlöny IV. 562—3. lap.), 
47 költő van névszerint említve, úgymint : Alexandros, 
Alkaios, Anakreon, Antagoras, Antipatros Sidonios, Anyte, 
Aratos, Arcliilochos, Asklepiades, Bacchylides, Chairemon,Da- 
magetos, Dioskorides, Eiotimos, Erinna. Euphemos, Eupho
rion, Hedylos, Hegesippos. Hermodoros, Kallimachos, Leoni-

1 Polemon Periegetes, a periegesis (a tudományos útleírás) mes
tere, troasi ilioni születés, V. Ptolemaios Epiphanes s közvetlen elő
dei alatt élt. Számos művei közt ilyen gyűjtemény is volt: ~ερ'ι τών 
•/.ατά -ó/.Ei: γραμμάτων - « városról városra gyűjtött feliratokról». Vál
jon mindennemű vagy csak a verses feliratokat szedegette össze, el
dönthetetlen kérdés marad. A műemlékekkel ilyetén való foglalkodá- 
sáról Στηλοσ/.όπα azaz oszlopvizsgálónak nevezték el. Lásd Polemonis 
Ferietjetae Pratimenta. Colleyit, dit/essit, notis anxit L. P reller Acce
ttimi de Polemonis vita et scriptis et de historia atque arte Parietje- 
tarum commentationes. Lips. 1838.

2 Philochoros athéni jós és író, ki a 115—439. olympias közt 
élt. Hírét főleg Άτθί: czímti nagy művének köszöni, mely Athénnek 
a legrégibb időtől fogva Antiochos Theosig való történetét foglalta 
magában. Suidas Επιγράμματα Άττιχά-t is említ tőle.

r' Aristodemos, tliebai születésű; θηβαιζά és tliebai feliratok 
gyűjteményének szerzője. Valami Alketasnak r.zft των Ív Λελφοίς ανα
θημάτων azaz: «a delphii fogadalmi ajándékokról» szóló munkájának 
II. könyvét idézi Athenaios, Commodus korabeli grammatikus.
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das, Melanippides, Menekrates, Mnasalkas, Moiro (vagy 
Myro) Nikainetos, Nikias, Nossis, Pamphilos, Pankrates, 
Parthenis, Perses, Phaennos, Phaidimos, Phanias, Platon, 
Polykletos,Polystratos,Poseidippos, Ehianos, Samios, Sappho, 
Simmias, Simonides, Theodoridas, Tymnes. Ezekhez járul
nak még «mások»,* kik nincsenek megnevezve és maga Mele
agros.

E sorzatban egy pár régi nagy név is tündöklik, úgymint : 
Archilochos, Sappho, Erinna, Anakreon, Simonides, Bacchy- 
lides és Platon.

Archilochos, a maró gúnyjárói híres lyrikus, ki Kr. e. 700 
táján élt s kit költői nagyságára nézve a régiek Homeros, 
Pindaros és Sophokles mellé soroztak. Epigrammái közül 
csak 3 maradt reánk. (Bergk Poetae Lyrici Graeci-jében Ar- 
chiloch. 17—19. sz. Az utolsóról, lásd fönt X. lap * jegyz.)

Sappho, a régiektől fennen magasztalt költőnő, ki 610—595 
táján élte virágát, s kinek dalai nemcsak lágyságukkal és kelle- 
mükkel hanem a szenvedély hevével és érzéki frisseséggel is 
jeleskednek. Tőle is csak 3 epigrammát bírunk. (BERGK-nél 
Sapph. 118—120. sz.)

Erinna valószínűleg Sappho barátnéja. Rokka  czímű köl
teményét s epopceáit a régiek sokszorosan dicsőítették. 
Szintén csak 3 epigrammája maradt fenn. (BERGK-nél Erinn. 
4—6. sz.)

Anakreont, a híres teosi lantost, ki Kr. e. 572—487-ig élt, 
tökéletesen ismerteti 1885-ben megjelent Anakreon-om. 
Neve alatt 17 epigramma van hagyományozva. (BERGK-nél 
valamint nálam is Anacr. 100—116. sz.)

Keosi SiMONiDES-ről, Anakreon ifjabb kortársáról, ki Kr. e. 
556-tól 468-ig élt, már fönt a X—XI. lapon szólottunk.

* Hogy ezek s mások kik lehettek, aziránt P assow  Opusé, acacl. 
181—6. 1. és W eigand Rhein. Mus. III. 175— 178. lap.
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Bacchylides, Simonides unoka-öcscse, Pindaros kortársa, 
ki Kr. e. 472 táján virult. Az alexandrin tudósok kánonja sze
rint valamint Sappho, Anakreon és Simonides, úgy ő is a 
kilencz legkitűnőbb lantos közé tartozott. (Lásd Anakreonom
42. lap.) Összesen csak 2 epigrammája .van meg. (BERGK-nél 
Bacchylid. 48—49. sz.)

Alkaios, kit a Koszorú előszava szintén említ, nem a híres 
melikus költő, Sappho kortársa és földije, hanem a Messené- 
ből, III. Philippos idejéből való jambographus és epigramma
író, ki fenmaradt 21 epigrammája után Ítélve az Anthologia 
legelegánsabb költői közé tartozik. (Lásd Bergk PLG. 4-ik 
kiad. II. 195. lap.)

Az alexandrin korszak egyéb kiváló epigrammatikusai :
Anyte költőnő, ki Tageában született s 290 táján élt. 

Byzanczi Stephanos dalköltőnek, Thessalonikai Antipatros 
(Antii. Pal. IX. 26.) női Homerosnak mondja. Csak 22 (24?) 
epigrammája maradt fenn, jobbadán fogadalmi ajándékokra, 
forrásokra és szent dolgokra való feliratok. Gondolat- és alak
beli finomságuk megérteti velünk azt a nagy tiszteletet, mely
ben e költőnőt részesítették. Földiéi még szobrot is emel
tek neki.*

Egyéb költőnők ugyan e korból : a byzanczi Myro (vagy 
Moiro), Homeros tragikusnak az anyja, kitől egy Zeus szüle
téséről szóló eposzi töredéket idéznek s Apai czím alatt ele-

* Némelyek A nyté-í  sokkal régibb korúnak tartják s arra gon
dolnak, hogy az Anth. VII. 208. sz. alatt álló epigrammájában em
lített Damis, ki egy csatalónak sírt emel, talán azonos Aristodemos 
utódával (az I. messen, háború végén. Kr. e. 723.) s abból, hogy a 300 
táján élt Kephisodotos és Euthykrates művészek készíték a szobrát, 
korántsem szabad következtetnünk, hogy kortársuk volt (1. Pauly- 

- sféle Realencyclop. Anyte czikkét). E talámozgatással szemben áll az a 
tény, hogy Anytét, e női Homerost a régibb kor kútfői nem ismerik. 
A szoborra nézve 1. Overbeck Schriftquellen 1341. és 1523. sz.
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giákat említenek. Ugyanaz a Kepliisodotos, ki Eutliykrates- 
sel az Anyte szobrát készítette, Myronak a képmását is érczbe 
öntötte,*

Az itáliai Locrisból való NosSis. A nevét viselő ^ ‘ epi
gramma csupa termégzetesség és n emes egyszerűség. Egyiké
ben (Antii. VII. 718.) Sapphóval meri magát összehasonlí
tani. Még van két költőnő : az attikai H edyle s anyja Moschine ; 
de ezeket az Anthologia nem ismeri.

A többi költők közül legkiválóbbak :
Simmias (vagy Simias) Ehodosból. Kora iránt részint az 

tájékoztat, hogy Pliiliskos ** elődének mondják, részint rne- 
trumainak változatossága ; minthogy Kallimachostól kezdve 
a költők hová-tovább kevesebb versmértékre szorítkoznak. 
Hónapok czímü költeménye talán Ovidius Fasti-jának volt a 
mintaképe. Az Anthologiában csak 12 költeménye maradt 
reánk. Epigrammáit kellemző lágyság jellemzi. Furcsaság 
számba mennek szárny, tojás és balta alakjában írt költemé
nyei, a mely gyerekességet különösen.a középkorban a szer
zetesek sokszor utánoztak. Nálunk a század elején Fábchich 
« esztergárolt » ilyeneket. Lásd az Antii. XV. könyvéhez való 
jegyzetemet.

Samosi Asklepiades, Tlieokritos tanítója és mestere, Epi
grammáinak javarésze erotikus : a régiek szerelmi költészeté
nek legszebb virágai közé tartoznak. Jól mondja Christ Griech. 
Litterati ír (jesch. 329. hogy a szárnyas és nyilas kis istennek

*  L . Overbeck Schriftquellen 1341. sz.
** Philiskoe a tragikai Pleias költőinek egyike. E Hetevénynek 

csillagai: a chalkisi Lykopliron, az fetoliai Alexandros, a tarsosi Dio- 
nysiades, a byzanczi Homeros, a syrakusai Sosiplianes, a troas-ale- 
xandriai Sositlieos és a kerkyrai Pliiliskos. A Hetevény tündöklése 
korát a 124 olympiasra teszik. Lásd Christ Griech. IÁtteratnrgeach. 
346. §.
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tőle való ábrázolásai a tanagrai kedves Erosokra és Pompeji 
falfestményeire emlékeztetnek.

Poseidippos epigrammaíró, 270 táján virult Asklepiades- 
sel együtt, a kivel gyakran ugyanazon hetaerára czélozgat. 
Az Anthologiában összesen 21 epigrammája maradt reánk. 
Ezekhez járul még hét epigramma, a Cougny-féle Appendix
ben (I. 116. III. 77. 78. 79. 80. 81. V. 15.) Mind finomak és 
elmések.

LiEONiDAS-t már fönt említettük. (Össze nem tévesztendő vele 
a Nero korabeli Julius Leonidas epigrammaíró, ki Alexandriá- 
ból való.) Tarentumi születés, Asklepiades és Poseidippos 
kortársa. Fenmaradt epigiaromáiból kiderül, hogy maga is, 
szegény lévén a szegény emberek poétája volt, nevezetesen 
mesteremberek számára fogadalmi feliratokat költött. Egye
bütt elő nem forduló tömérdek sok közönséges szóval talál
kozunk nála s bámulatos, mily ügyességgel volt képes azokat 
verseibe iktatni.

A Meleagros Koszorújának többi költőiről még csak eny- 
nyit akarunk röviden elmondani.

Theokritos, a híres idyllköltő, Syracusából, ki két költő
nek, úgymint a kosi Philetasnak s az imént említett Askle- 
piadesnek volt tanítványa. Meleagros előszava nem említi 
ugyan, de a Koszorú töredékeiben találkozunk vele. Neve 
alatt 30 idyll és 26 epigramma jutott reánk.

Kallimachos mint tudós kritikus és költő, az alexandriai 
korszaknak egyik legnagyobb hírű embere : nevezetesen a 
legünnepeltebb görög elegikus. Kyrenéből való volt. Kr. e. 
256-tól egész haláláig az alexandriai könyvtár igazgatója. 
Költeményeiből 6 hymnus, elegiai töredékek s 64 (68?) epi
gramma maradt fenn, melyekaz ókor eme költői fajának legjobb 
termékei közé tartoznak. Saját sírversét lásd Anth. VII.  415.

P hianos tudós müepikus, a III. század második felében. 
Leghíresebb eposza a Messeniaka volt. 10 fenmaradt epi-

h
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Görög Anthologia.



grammája, egy sírvers kivételével, a lányok és fiúk iránti 
szerelemről szólnak kellemző stílusban.

E uphorion az előbbivel egyazon időből való. Született Chal- 
kisban. Athen volt második hazája. Eltesebbkorában NagyAn- 
tiochosSyriábahívta,az ottani köyvtárigazgatójának. Elegia-és 
eposz-író. Elégiáinak nagy bámulója s utánzója volt Cornelius 
Gallus római elegikus, ki azokat latinra is fordította. Ovidius 
is felhasználta. Epigrammái közül csak kettő maradt reánk.

Máskülönben ismeretlen vagy csak kevéssé ismeretes epi- 
grammatikusok : a rhodosi Antagoras, ki hosszabb ideig Anti- 
gonosGonatas udvaránál élt, H edylos a föntemlített Hedyle fia, 
Ptolemaios Philadelphos alatt, D ioskorides, Machon vígjáték- 
írónak fiatalabb kortársa, ki az irodalom nagyjait dicsőítette. 
Nikias orvos és Theokritos barátja* ki inkább természetessé
gével mintsem művészettel kedveskedik, Mnasalkas és ver
senytársa Theodoridas, Euphorion költő korából. (Hogy 
Mnasalkas túlságos utánzója volt-e Simonidesnek, a mint azt 
Theodoridas Antii. XI I I .  21. neki szemére veti, a rendelke
zésünkre álló eszközökkel aligha eldönthető. Lásd Schneide- 
win Simonidis Cei carm. veli. 135. s k. lap.) A messeni 
Alkaios, kiről már fönt volt szó, az adramyttioni D iotimos 
és a bisanthei Phaidm os, kiktől Herakles tetteiről szóló epyl- 
lionok is voltak, a sidoni Antipatros, ki Cicero de orat. III. 50,
194. szerint Q. Lutatius Catulus a Kr. e. 102. évi consul kor
társa s e szerint, a mint fönt említettük, idősebb kortársa Me- 
leagrosnak. Cicero mint költő improvisatort dicséri stb.*

* Lerosi Demodokosnak (1. Bergk Elég. IX .), az egyiptomi Ar- 
clielaosnak s a magnesiai Simonidesnek, kiket Christ i. h. a Meleagros 
Koszorujabeli költők közé soroz, a Koszorúnak sem előszavában, sem 
töredékeiben semmi nyomuk. Demodokos epigrammái az Anth. XI. 
235—8. sz. a. állanak. Archelaostól 4 epigrammát bírunk : Anth. 
XVI. 120 és a Cougny-féle Appendix III. 50—52. sz., melyek közül 
az egyik Nagy Sándor szobrát illeti, a többi pedig természettudomá
nyi dolgokat mond el verses alakban.
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A Kr. u. I. század vége felé Meleagrosnak követője akadt, 
ki is a Meleagros óta előállott költők müveiből és sajátjaiból* 
szintén abc-rendben új gyűjteményt szerkesztett. E kö
vetője:

THESSALONIKAI PHILIPPOS.
Hogy gyűjteménye, mely szintén Koszorú-nak volt elne

vezve, mikor keletkezett, abból lehet valamennyire követ
keztetni, hogy Automedon, ki Philippos epigrammatikusai 
közűi való, az Antii. Pal. X. 23. sz. epigrammájában Niketest 
a Nerva korabeli híres szónokot dicsőíti. (Lásd .Jacobs Anth. 
Gr. Tom. XIII. p. 866.).

Philippos is költői előszóval indítja meg gyűjteményét, 
mely az Anth. Pal. PV. 2. sz. alatt áll és Szabó Istvántól ma
gyarra is van fordítva.

Philippos maga megmondja, hogy Meleagrost követi, s 
hogy az újabb költőket akarja bemutatni. Ezek közül mint 
legkiválóbbakat összesen ezt a 13-at említi név szerint: An- 
tigonost, Thessalonikai Antipatrost, Antiphanest, Antiphilost, 
Automedont, Bianort, Diagoras Sardianost, Euenost,** Tul-

Cougny nem vette észre, hogy az Appendixében III. 53. alatt név
telenül közölt két sor nem egyéb mint Anth. XVI .  120, 3. és 4. verse. 
Az Append. III. 51. epigramma magyarul így szól :

írjátok, hogy a ló teteméből támad a szúnyog.
Lám hogy a természet mit m ibül állat elő.

V. ö. a mit Anth. IX . 363, 13. vhez jegyeztem.
Magnesiai Simonidest csak Suidasból ismerjük : nem epigramma-, 

hanem eposziró.
* Az Anth. Palatiná-baln álló Philippos-féle epigrammák, melyek 

részint jambusokban, részint distichonokban vannak írva, nem any- 
nyira szellemre, mint gondosságra vallanak.

*“ Az Euenos neve alatt fenmaradt epigrammákról B ergk  a PLG. 
Eieg. XXIX. sz. alatt.

δ*
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lios Laurea st, Krinagorast,1 Parmeniont, Philodemost és 
Diodoros Zonalst. (A meg nem nevezettekről Passow, Opusé, 
acad. 188—191. lap és Weigand, N. Rhein. Museum III. 
545—552. lap.)

Nemsokára Philippos után vállalkozott egy új gyűjtemény 
szerkesztésére

HERAKLEAI DIOGENIANOS.
Hadrianus korabeli grammatikus. Gyűjteményét, melyet csak 
Suidas említéséből ismerünk, Epigrammaton anthologioii- 
nak czímezte : első nyoma a később szokásossá vált angiolo
gia elnevezésnek.2 Ranke Károly Ferdinand, De lexici Hesy- 
chiani vera origine et genuina forma commentatio. Quedlin- 
burgi 1831. 59. lap; ezt a művet az alább szóba kerülő Dio
genes Laertios Pammetrosával akarja azonosítani, a mi sem
mivel sem igazolható. Vannak, a kik valószínűnek tartják, 
hogy ez az Antliologion is az abc-rendet követte, s bog}' a 
Kephalas-féle Anthologiának egy pár ilyen rendű részlete a 
chronologia segítségével belőle származtatható. (Lásd Passow 
\ rermischte Schriften 196. lap. és Weigand N. Rhein. Mus- 
seum ΠΙ. 553. lap.)

Diogenianossal körülbelül egy időbe, de mindenesetre a
II. századba tartozik3 — mert Diogenes Laertiosnál, (V. 66.) 
ki Septimius Severus korában írt, már előfordul a neve —

1 Krinagorasról Anakreon-om 31. lap s a Sternbach-féle Crina- 
gorea az 1890. évi Wiener Studien-ben.

2 P assow N otitia de Antholoyia Orionis Thebani 4. lap. V. ü. 
Opusc. acad. 201. lap, azt a helytelen állítást tette, liógy antliologia 
és anthologion közt lényeges különbség van, a mennyiben a semle
ges nemű szóalak az értelmet módosítja s prózai daraboknak a fel
vételét is jelenti. Ellenkezőleg R itschl De Oro et Orione. 7. lap — 
Opusc. philol. I. ö89. lap és W eigand , Λ. Rhein. Museum III. 553. lap.

s Capitóra, Hadrianus császár orvosára írt epigrammája, melyet
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SAKDESI STBATON
ki Μούσα παιδική czím alatt összeválogatta Meleagros és Phi
lippos gyűjteményeiből és a maga szerzeményeiből azon 
epigrammákat, melyek a hím szerelemre vonatkoztak, s ebből 
vált a Kephalas-féle Anthologiának utolsó szakasza (a jelen 
Antbologia Palatina XII. könyve) ; de kérdés, hogy ez az egé
szet vagy csak egy részét foglalja-e magában.

Straton Fiú-Muzsája, a mint most van, összesen 258 epi
grammából áll, melyek közül 94 magától Stratontól való.* 
Az egész mű ocsmány fajtalan ?ágon alapszik, mely a II. szá
zad erkölcsi elvetemültségét mutatja; de. azt el kell ismer
nünk, bőgj7 itt-ott példabeszédnek beváló meglepő helyes 
gondolatokkal is találkozunk benne, péld. XII. 18, 6 : a sze
relem a lélek köszörűköve (Mitvlenei Alpheiostól). XII. 31, 
6 : az alkalom a szerelem barátja (Phaniastól). Maga Straton 
roppant ügyes és finom verselő.

LAEKTEI DIOGENES
grammatikustól, ki valószínűleg Hadrianus korában élt, volt 
egy ή πάμ,μ,ετρος (t. i. βίβλος) czírnű könyv,* mely híres pliilo- 
sophusokra vonatkozó epigrammákat foglalt magában. Sokan 
értekeztek róla s most már jobbára abban állapodtak meg, 
hogy a Pammetros Diogenes epigramma-gyűjteményének 
csakis I. könyvére vonatkozik, s hogy e könyv, de valószinü-

korának meghatározására idéznek, az Anthologiá-nak nem XI. 17. sz. 
alatt, mint Christ mondja, hanem XI. 117. sz. alatt áll.

Az ő neve alatt van még Antii. Pal. IX. 3 (?), XT. 19. 21. 22. 
117. 225. Antii. Plan. XVI. 213.

*'■ Christ, Griech. lÁtteratui gesell. 2-ik kiad. 405. §. (Müller Iván- 
féle Handbuch VII. 527. lap.) s nálunk is valaki helytelenül íláu- 
αετοον-nak czímezi. Értelme : mindenféle mértékű versekből álló 
könyv.



leg a többi is, csak Diogenes-féle epigrammákból állott. A Ke- 
plialas gyűjteményének idevágó epigrammáiról bizonyos, hogy 
a Diogenes-féle PhilosophusokÉletrajzai-bólha, talán nem is 
közvetlenül, de onnan kerültek.* Részletesebben szól a 
dologról Weisshäupel, «Die Grabgedielite der griechischen 
Anthologie.» Wien. 1889. («Abhandlungen des archäolo
gisch-epigraphischen Seminars der Universität Wien» V.) 
34—38. lap.

E gyűjtemények után hosszabb szünet következett, míg 
Byzánczban a verselés általános virágzásnak nem indult, a 
mikor azután az epigrammát is újra felkapták. Ide tartozik :

P alladas, ki a IV. század végén Arkadios császár alatt 
élt. Fenmaradt másfél száz (vagy 161?) epigrammájáról el
ágazók a vélemények. Mi azokhoz pártolunk, akik a hanyatló 
pogányság legjobb termékei közé számítják.

Christodoros, ki az V. századvégén s VI. elején Anasta- 
sios császár alatt élt, nem epigrammái miatt (csak kettő maradt 
reánk: Antii. Pal. VII. 697. és 698.), hanem azon «ekphrasis»-a 
miatt érdemli dicséretünket, melyben a byzanczi Zeuxippos- 
féle gymnasionnak 532-ben tűzvész által elpusztult szobrai
val ismertet meg bennünket. E 41 versre terjedő leírás, mely 
az Anthologia Palatina II. könyvét teszi, nemcsak a műtörté
netre nézve fontos, hanem a csinos szemléltető leírás költői 
művészetének szép emléke is egyúttal.

P aulos S ilentiarios, ki Justinianus császár alatt silentia
rius volt, azaz : magasrangú udvari hivatalnok, kamarás, ki a 
császári palotában a csendre ügyelt, 78 (85?) jobbára szerelmi 
epigrammája élénk és finom tehetségre vall.

Megemlítésre méltók :
Metrodoros, Nagy Constantinus idejéből. Lásd az Antii. 

Pal. XIV. könyvéhez való jegyzetemet.
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*  Ranke fonák gyanítását fönt a XX. lapon említettük.
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Julianos, Aiiastasios alatt egyűptorui helytartó, kitől 72 
epigrammát ismerünk s egy csinos anakreontikont, mely az 
Anakreoni dalok gyűjteményében 5-iknek áll s az «Antholo- 
gia Planudeá»-ban is megvan. Lásd ΧλΊ. 388.

Makedonios Justinianus alatt, a legtehetségesb epi
gramma-írók egyike. Összesen 44 darabja maradt fenn.

Ide tartozik nemcsak mint epigrammatikus, hanem mint 
epigramma-gyüjtő is Justinianus császár későbbi korának 
legszellemesebb embere, az ismeretes történetíró :

MYEINAI AGATHIAS,
kit melléknéven Scholastikosnak, azaz ügyvédvoltáról ügy
v é d n e k  is neveztek. Ó volt az első, ki a költeményeket nem 
mint az eddigiek, kezdőbetűik szerint, hanem tartalmuk sze
rint csoportosította. Gyűjteményét Κόκλος-nak, azaz körnek 
czímezte, a mi úgy látszik, szerkezetére czéloz. Azt tartják 
ugyanis, hogy a költők itt mintegy7 körben forogtak, olyfor- 
mán, hogy’ az egy költőtől való darabok nem voltak egy7 he
lyűi tt, hanem az elsőnek egy7 darabjára valamennyi többinek 
egy7-egy darabja következett s a végén megint az első költőre 
került a sor s az egész megint az előbbi rendben folyta
tódott.

E Ivyklos, melynek félig trimeteres, félig hexameteres elő
szavát az Anfibologia Palatina III. könyve tartotta fenn szá
munkra, bét részre szakadt. Az I-ben voltak fogadalmi epi
grammák, a II-ban műtárgyakra írt epigrammák, a III-ban 
sírversek, a IY-ben az élet különféle viszontagságaira s a 
sors játékára vonatkozó költemények, az \ T-ben gúnyos epi
grammák, a YI-ban szerelmi epigrammák, a Vll-ben bordal- 
féle epigrammák.

Hogy7 Agathias nem egyedül kortársaitól, úgymint Da- 
maskios Philosophostól, Makedonios consultól, Paulos Silen- 
tiariostól, Arabios Scliolastikostól, Joannes Barbucallától,



Leontios Scholastikostól, Theaitetos Scholastikostól, Julia
nos Scholastikostól s Theodoros proconsultól, hanem az 
előbbi századokból is közölt epigrammákat, aziránt lásd Leo 
Sternbach, «Meletemata Graeca.» Pars I. Vindobonae. 1886.
21. s köv. lap. Hogy a Kyklos még megvolt a XII. században, 
azt Suidas, Triklinios és Zonarasnak belőle vett idézetei 
alapján következtethetni. Hogy mi került belőle a «Görög 
Anthologiá»-ba, annak kimutatását lásd Weissháupel, «Die 
Grabgedichte der Griechischen Anthologie» 21. s köv. lap.

Agathias saját epigrammái, számra 101, szóbeli kifejezés 
és verselés tekintetében elismerésre méltók s a régi költé
szetbe jól beavatott költőre vallanak.

A X. században készült a híres codex Palatínusban reánk 
maradt Anthologia, melynek szerkesztője :

KONSTANTINOS KEPHALAS.
Ama roppant buzgóság, melvlyel Konstantinos Porphy- 

rogennetos(912—959-ig uralkodott) byzánczi császár a tudo
mányoknak hódolt s az a sok gyűjteményes munka, mely 
egyenesen az ő parancsára készült, hihetővé teszi azt, hogy 
ez az epigrammagyüjtemény is törekvéseinek hatása alatt jött 
letre.

Szerkesztőjéről csak annyit tudunk, hogy 917-ben udvari 
protopapas, azaz udvari főpap (udvari esperes) volt,* Mun-
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Az Anthologiában két Konstantinos van : Konstantinos Sike- 
los, ki a XV. 13. epigrammának és Konstantinos Rhodios, ki a XV. 
15—17. epigrammáknak a szerzője. Az előbbi azért nem lehet az 
Anthologia szeijesztőjével azonos ; mert epigrammájának a czíme 
makariosnak, azaz boldogultnak, üdvözültnek mondja (Cod. Pál. p. 
667 : τού μακαρίου κιονσταντινου του σιχελοΰ ε’ς τον θρόνον χύτου), mi azt 
mutatja, hogy ez a Konstantinos az Anthologia keletkezésekor már 
nem élt., Nem igaz, a mit a Pauly-féle Realencyclopaediá-bán olva
sunk, hogy Theophanes epigrammája is (XV. 14.) Makariosnak
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kajának fejezetekrt való beosztásáról van Kephalasnak (feje
zetesnek, fejezet-csinálónak) elnevezve. Gyűjteményének kút- 
forrásaiul Meleagrost, Philippost és Agathiast említi, kiknek 
költői előszavait IV. könyvében közli. Ugyde csakis a 
IV—VII. és IX—XI. könyvek erednek e három forrásból ; 
már pedig az Angiologia Palatina XV könyvre terjed. 
Az egyes könyvek tartalma ez :
Az I-é : Keresztény költők epigrammái, összesen 123 db., 
a Il-é : A thebai koptosi Christodoros költőtől 

való leírása ama szobroknak, melyek a 
Zeuxippos-féle nyilvános gymnasionban 
vannak. (Lásd fönt a XXII. lap)— .... 1 »

a Ill-é : Kyzikosi feliratok. A Kyzikosban, Appol- 
lonisnak, Astalos és Eumenes anyjának 
templomában való epigrammák a képes 
oszlopokon, melyeken történeti jelenetek
vannak kifaragva......... . ... ... — 10 »

a IV-é : Különböző anthologiák előszavai — 4 »
azV-é:  Szerelmi epigrammák _ _ ... ... 309 »
a Vl-é : Fogadalmi feliratok......... . ... — 358 »
a Vll-é : Sírversek .... ... ... ... ... _ 748 »
a ν ΐΠ -é : Szent Gergely theologus epigrammái 254 »
a IX-é : Magyarázó epigrammák _ ... ... 827 »
a X-é : Buzdító epigrammák ... ... ........... . 126 »

mondja; mert ez az epigramma nem neki, hanem szószékének szól, ő- 
maga nincs is említve benne. Makarios csak az epigramma czímében 
fordul elő ; de nem mint Konstantinos, hanem mint Theophanes jel
zője, a mint a codexnek előttem levő fényképe mutatja (Cod. Pál. 
p. 667 : τού μακαρίου 3-εοοάνους χνάγραφον προς ταϋτα). Azért, mert Kon
stantinos Bhodiosnak XV. 15. sz. epigrammája a ' 906—911. évek 
közti korba esik, Reiske hajlandó ezt a Konstantinost Kephalasnak 
venni ; de ez semmivel sem bizonyítható, sőt különféle okoknál fogva 
valószínűtlen.
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a XI-é : Bordalféle és gúnyos epigrammák ... 442 db.
a XII-é : Straton Fiú-Múzsája ... ... _ ... 258 »
a XIII-é : Különféle mértékű epigrammák ... 31 »
a XIY-é : Számtani feladványok, rejtvények,

jóslatok ... ... ... ... _ _ 150 »
a XY-é: Vegyesek . ... ................ . 51 »

összesen : ... ... 3701 db.
E gyűjtemény a XL századbeli híres «Codex Palatinus 

XXIII.»-bán maradt reánk, miért is Angiologia Palatinának 
van elnevezve.

E kézirat pergamenre van írva. Lapjai 26 centimeter 
magasak és 17 cent. szélesek, az írás magasságukból I8V2, 
szélességükből 11 centimétert foglal el. Mutatvány belőle 
a Wattenbach-Yelsen-féle Exempla codicum-ban látható.

Az eredetileg lieidelbergi, pfalzi (Palatinus) codex 1623- 
ban Kómába (azért Vatieanus-nak is nevezték), 1797-ben 
pedig Párisba került. A párisi béke után a nagyobbik 
fele (Rómában ugyanis két külön kötet lett belőle) megint 
Heidelbergának jutott birtokába, a 613. lapjától végéig való 
kisebbik fele Párisban maradt s a Bibliothéque Nationale-ban 
őrzik s «Cod. Parisin. suppl.gr. 384»-nek jelölték. Ez utóbbi 
le is van fényképezve, s a budapesti egyetem is készíttetett 
egy ilyen példányt a maga számára. E codexről Wilken után, 
ki Geschichte der Heidelb. Bücher Sammlung en 1817. 275. lap 
szól róla,* pontosan értekezett Georg Finsler : Kritische 
Untersuchungen zur Geschichte der Griechischen Anthologie. 
Zürich, 1876. czímű dissertatio inauguralisában.

A codex 'nem egy kéztől van írva, a mire ügyelnie kell 
annak, ki az Anthologiával kritikailag is foglalkozik. Finsler

* Minthogy a codex végén az Anakreoni dalok állanak, magam
nak is alkalmam volt sorsát Analireon-om. 57— 60. lapjain részlete
sebben elbeszélni.
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e többféle írás megkülönböztetésében egy pár hibát ejtett, 
a mit azután bírálója Charles Graux helyreigazított. Lásd 
Bevue critique d'histoire et de littérature 1887. II. 245—249. 
lap. =  Notices Bibliographiques et autres cirticlés publié.s . . . 
par Charles Graux. Edition posthume. Paris 1884. 
47—52. lap.*

Kephalas Anthologiája főtörzsökére nézve Meleagros Phi
lippos és Agathias gyűjteményéből állott elő s Kephalas 
gépies módszerének köszönhetjük, hogy most is módunkban 
van eme kútfőket magunknak elképzelni.

Agathias Kyklosa tartalom szerint, Meleagros és Philippos 
Koszorúi abc szerint voltak rendezve. Azonkívül a két utóbbi 
gyűjtő a maguk előszavaiban, melyeket már fönt idéztünk, 
részleges névjegyzékét adja ama költőknek, kiknek darabjait 
gyűjteményeikbe iktatták. Ennek alapján először is P assow 
vállalkozott ily czímű iratában: Quaestio de vestigiis corona
rum Meleagri et Philippi in Anthologia Constantini Cephalae. 
\'ratislaviae 1827. Kephalas művéből a Meleagros- és Phi- 
lippos-féle anthologiák töredékeit kihámozni. E kísérletet 
folytatta, Agathiasra is kiterjeszkedve, W eigand De fontibus 
et ordine Anthologiae Ceplialanae czímű hármas értekezé
sében a Rhein. Museum 1845. évf. 161. s köv. 541. s köv. 1847. 
évf. 276. s köv. lapjain. Pótlékkal szolgált B enndorf, De A n 
thologiae Graecae epigrammatis quae ad artem spectant. Lip
si ae 1862. czímű most már nagyon ritka iratában. Az eddigi 
kutatásnak eredményét nagyon áttekinthetőleg egybeállította 
W eisshäüpel, Die Grabgedichte der griech. Anthologie czímű 
értekezése elején. Ugyancsak itt a 28—34. lap. szó van még 
Meleagros, Philippos és Agathias kútforrásairól, 34—38. lap.

* E kiadványnyal a korán elhunyt tudósnak volt barátait és 
munkatársait tisztelték meg s így én is szerencsés voltam egy példá
nyát megkapni.



Diogenes Laertios Pammetrosáról (amit már fönt említettünk) 
és 29—41. lap. Gregorius Magisterről, ki sírokra es szobrokra 
vésett költői feliratokat gyűjtött Kephalas számára.

H einrichsen  R. J. F. dán philologus, Om dm  palatinske 
Anthologies Oprindelse, Alderog Forhold til Maximos Planu- 
des’s Anthologie (Kopenhága 1869.) czímű iratában ama neve
zetes scliolion alapján, melyet a codex correctora a IY. könyv
1. számához írt, azt a sejtelmét fejezte ki, hogy csak az V.,
VI., VII. és IX. könyv a Kephalas-féle gyűjteményből való, 
mit Sternbach Meletemata Graeca I. 17. lap azzal is támogat, 
hogy Suidasnak számos epigramma-idézete, melyeket az 
Anthologiából vett, mind csak az említett könyvekre szo
rítkozik.

Hogy tehát a VIII. és XVIL könyv is alkatrésze volt-e 
a Kephalas-féle gyűjteménynek, az nem igen hihető, vagy 
legalább is még eldöntetlen kérdés. V. ö. Wolters Rhein- 
Muzeum 1882. 105. lap s a mit épen most Sternbachról 
mondottunk, ki Walters ellen nyilatkozik. Lásd még Weiss- 
häupel «Die Grabgedichte » stb. 41. lap.

Hogy Agathias módjára szerkesztett kisebb gyűjtemé
nyek már Konstantinos Kephalas előtt is voltak, bizonyítja 
a TESSALOS-féle kis epigramma-gyűjtemény, mely X. Leo 
(886—912) korából való s egy párisi meg egy florenczi kéz
iratban maradt reánk. Lásd Schneidewin, Progymnasmata 
in Anthol. Grsee. Gottingae 1885. V. ö. Finsler Krit. Unters, 
zur Gesch. d. gr. Anth. ; Wolters, De epigrammatum grseco- 
rum anthologiis. Halis 1882. és Rhein. Museum (1882.) 
XXXVIH. 97—119.; Dilthey, de epigrammatum graeconim 
syllogis quibusdam minoribus, Ind. Gotting. 1887.

Konstantinos Kephalas után még egy gyűjtemény készült, 
melynek szerzője :
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MAXIMOS PLANÜDES.
Ez a tudós szerzetes Nikomédiában 1260 táján született 

s Konstantinápolyban YIÜ. Mihály és II. Andronikos Pabeolo- 
gusok alatt élt. Ez utóbbi császár 1296-ban a velenczei köz
társasághoz küldte követnek. Szellemi irányánál és személyes 
összeköttetéseinél fogva a nyugateurópai humanismus görög 
elő futárjai közé tartozik. Meghalt 1310 táján 50 éves korá
ban. Munkái közül ezennel csak az a kivonat érdekel, melyet 
a Konstantinos gyűjteményéből készített e czím alatt Ανθο
λογία διαφόρων επιγραμμάτων. Az egészet hét könyvre osztotta; 
a mellett még fejezetekre való tüzetesebb beosztást is foga
natosított.

Az I-ső könyv tartalmazza 91 fejezetre osztva a magya
rázó, epideiktikus epigrammákat;

a Il-ik 53 fejezetben a gúnyos verseket ; 
a III-ik 32 fejezetben a sírverseket ; 
a IV-ik 33 fejezetben a szoborfeliratokat, országok s álla

tok leírásait ;
az Y-ik a Zeuxippos-féle gymnasion szobrainak leírását 

s ne hány rokon epigrammát ;
a Yl-ik 27 fejezetben a fogadalmi feliratokat ; 
a YII-ik osztályzatiamé a szerelmi epigrammákat.
A IV-ik könyv jobbára olyan epigrammákból áll, melyek 

Konstantinosnál hiányzanak. Ezeknek a száma 334. Egyebütt 
még csak az V. könyvben találkozik ilyen 53, s a ΥΠ-ben 1. 
A Codex Palatínusból hiányzó darabok száma összesen 388. 
Ezeket egvüve foglalva jelenleg az Anthologia Graeca végére 
szokás tenni : rövidség okáért XYI-ik könyvnek jelöljük.

Ezek az epigrammák bátran az' gyaníttatják velünk, 
liogj* Konstantinosnál is megvoltak, de másolás közben el
vesztek s hogy Planudesnek még teljesebb példány állott 
rendelkezésére.
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Planudes anthologiája tehát az Angiologia Palatina köz
zététele után sem vált egészen értéktelenné, mert az említett 
epigrammákat neki köszönjük, azonkívül pedig kiderítette 
a mai kutatás, hogy több helyütt hibátlanabb szöveget is ád.*

* Az Antliologia történetét lásd jACOBS-nál, Anth. Ghaec. tóm. 
VI. p. XXXI—XC. és Delectus epigr. Gr. p. XI—XVII. és Alig. E ncyd. 
V. E rsch. u. Gruber I. 4. 259—62. lap. Hogy verődött össze s hogy 
lehet részeire bontani, aziránt a Passow, Weigand, Benndorf, Weiss- 
häupel, Heinrichsen, Wolters, Sternbach, Finsler és Graux-féle ira
tokat, melyeket már fönt idéztünk.
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Nyugat-Európa tudósai az Antiiologiával először Planu- 
des-féle szerkezetében ismerkedtek meg.

Az editio princeps-et, mely egy velenczei bibliotheca 
Marciana-beli jó kézirat szerint készült s Pietro de’ Medicinek 
van ajánlva, az e fejedelem udvaránál élt Laskaris János- 
nak köszönjük.* Czíme : Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων 
Cur. S. Lascaris. Florentiae 1494. 4-edrétben uncialis be
tűkkel.

Aiitliologia Graeca név alatt lett közkeletűvé. Sok kiadást 
ért, sok magyarázója akadt.

Az 1503. évbeli I-ső, az 1521. évbeli Il-ik és az 1551. 
évbeli III-ik velenczei Aldus-féle (Aldina) kiadás, az 1519.

: Andreas János (Joannes) Laskaris szül. 1445 táján Rhindakos- 
ban (onnan «Rhindakenos»-nak elnevezve), élt Lorenzo de Medici 
udvaránál, utóbb Párisban mint görög tanító, 1503-ban Velenczében 
mint franczia követ, X. Leo pápa alatt Rómában, 1518-ban megint 
Párisban s meghalt Rómában 1535-ben. Volt egy Konstantinos Las
karis is, ki Konstantinápolyban született, 1454-ben Milanóban Ippo
lita Sforza lierczegnőnek tanítója lett ; később Rómában Bessarionnál 
volt; azután Nápolyban és Messinában tanított, a hol 1500 után 
meg is halt. Ezt azért jegyzem meg, mert «A görög epigramma s a 
görög anthologia» czímü értekezés 17. lapján ezt a hibás jelentést 
olvassuk, hogy «Planudes gyűjteményét a renaissance-korszakban elő
ször a byzanezi Laskaris (így) adta ki*.



■évbeli Üorenczi Junta-féle (Juntina) s az 1531 Párisban meg
jelent Badius Ascensius-féle lényegileg csak az editio prin
ceps másolatai.

Teljes név- és tárgymutatót szolgáltatott a Petrus és 
Jo. Maria Nicolinus-féle ritka kiadás, melyet Yelenczében 
1850-ben bocsátottak közre.

A legelső, de nagyon fogyatékos kommentár Yincentius 
Opsopoeustól való, mely Bázelben 1540-ben jelent meg.

Sokkal jobb kommentár, különösen tárgymagyarázat a 
Joannes Brodaeusé, mely az AnBiológiának ilyen czímü ki
adásában látott napvilágot : Epigrammatum Graecorum libri 
ΥΠ. annotationibus Jo. Brodaei illustrati, Basii. 1549.

Az elődeitől sokban eltérő kiadás a Henricus Stephanusé. 
Megjelent Párisban 1566. Planudes rendjét itt-ott megváltoz
tatta s a szöveget részint kéziratok nyomán, részint saját 
esze szerint javítgatta. Magyarázó jegyzetei ezúttal kevesebbet 
érnek, mint a miket egyéb munkákhoz írt.

Ezt a kiadást hanyagul ismételte Wechel Frankfurt
ban 1600.

Legjobb kiadás H ieronymus de B osch-ó, mely Hugo Gro- 
bius remek latin fordításait is magában foglalja.

Czíme : Anthologia Graeca cum versione Latina Hugonis 
Grotti edita ab Hieronymo de Bosch. 5 Voll. (Ötödik köte
tét Daniel van Lennep fejezte be.) Ultraiecti. 1795, 1797, 
1798, 1810, 1822. Nagy negyedrétben.

Miután Salmasius (Claude de Saumaise) 1607-ben a pfalzi. 
könyvtárban Heidelbergben a Codex Palatínust fölfedezte s 
belőle a Planudesnél hiányzó epigrammákat lemásolta s ezek 
további másolatok útján több tudósnak a kezébe kerültek, az' 
Anthologia jobb kornak nézett elébe.

Brúnók F ülöp (született Strassburgban 1729. megli. 
1803.) volt az első, ki a görög epigrammákkal való foglalko
zást hathatósan megindította. Kiadványainak a czíme :
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Analecta veterum poetarum Graecorum editore li. F. Ph. 
Brunek. 3  volt. Edit, aucta et nova. Argentorati 1781. 
(E d it. I. 1772, 7 3 ,7 6 .)

Ez az elszászi ember jóllehet soha tanár nem volt, hanem 
franczia hadi ügynök, utóbb adószedő, mindamellett egész 
szabad idejét a görög irodalom tanulmányozására szentelte 
s e téren kiváló érdemekre tett szert.

Első munkája az Anthologia Palatina kéziratának több 
(se nem pontos, se nem teljes) másolataiból, a Planudes- 
féle Antliologiából és egyéb kútfőkből merített epigramma- 
gyűjteménye. melyet szerzők szerint osztályozva, a régibb 
görög elegikusok és lyrikusok nevezetesebb töredékeivel, va
lamint Kallimachosnak s a bukolikusoknak fennmaradt köl
teményeivel megtoldva, a fent idézett czím alatt közre 
bocsátott.

Ennél a dolognál segítségére volt Schneider János Gottlob 
(1. Anakreonom 64. 26. lap.), kit ezen czímű értekezése miatt : 
Periadum criticum in Anthologiam Constantini Cephalae cum 
editam tum ineditam. Accedunt emendationes in Aristotelem 
et Antigonum Carystium. Lips. 1771. magához vett Strass- 
burgba munkatársnak.

Brunek azon volt, hogy olvasható, szép szöveget nyújtson ; 
csakhogy ő gyakran nem a hagyományt, hanem magát a köl
tőt javítja : a költemények osztályozása is önkényes és 
kényelmetlen ; de mindeme fogyatkozások daczára mégis 
Brúnóknak az érdeme, hogy a Konstantinos Kephalas-féle 
Anthologia gazdag kincsét a tudósok előtt majdnem teljesen 
feltárta s így további munkáknak az alapját megvetette.

Brúnókra következik :

JACOBS FRIGYES VILMOS,
ki 1764 okt. 6. Gothában született s ugyancsak 1847 márcz.
30. meg is halt. Irodalmi működésének legfőbb érdeméta
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Görög Anthologia.



XXXIV

Görög Anthologia körül szerezte magának. Korszakalkotór 
ki mind a német philologiának, mind magának szép emlék
oszlopot emelt :

1-ször: nagy tudományosságra, nemes ízlésre s finom 
íteletre valló kommentárjával, melylyel Brunck Analectá-it 
(Brunck utólagos jegyzetei szerint javítva s az Antbologiába 
bele nem tartozó darabokat kiiktatva) ezen czím alatt újra 
kiadta :

Anthologia graeca sive poetarum graecorum hisus, ex re
censione Brunckii (Tom. I—IV. Lips. 1794; Tom. V. Indices 
1795.) Tom. VI—XIII. Jacohsii Animadversiones in epigram
mata Anthologiae graecae secundum ordinem Analectorum 
Brunckii, 1798—1814. (Voi. L 1. és ì .  rész. Voi. Π. 1., 2., 3. 
rész. Voi. III. 1., 2., 3. rész.)

2-szor : saját teljesebb szövegkiadásával, melyhez a Codex 
Palatínusnak Spaletti József a Bibliotheca Vaticana titkárá
tól készült s a gothai könyvtár számára II. Ernő herczegtől 
megszerzett másolata, valamint utólag (a 3. kötethez) e co- 
dexnek Paulssen Antal Jakab-féle (bár nem kimerítő) egy
bevetése állott rendelkezésére. Czíme :

Anthologia Graeca ad fidem codicis ohm Palatini nunc 
Párisim ex apographa Gothano edita. Curavit epigrammata 
in Codice Palatino desiderata et adnotationem criticam 
adiecit Frider. Jacobs 3  tom. Lipsiae. 1813. 1814. 1817.

Iskolai czélból s magánhasználatra készült eme kiad
ványa :

Delectus epigrammatum grtecorum a Jacobs-Bost-féle 
Bibliotheca Graeca bán (Gotha és Erfurtban 1826.)

Németre is fordított 700 epigrammát s kiadta Tempe 
czím alatt 1803-ban, tetemesen változtatva Griechische Blu
menlese czim alatt 1823., Vermischte Schriften-jei II. kö
tetében.

Mielőtt a Dübner-féle kiadásra áttérnénk, meg kell még
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említenünk a Jacobs nyomán készült Tauchnitz-féle stereotyp 
kiadást, mely Lipcsében 1819-ben, s újra 1873-ben jelent meg.

A DüBNER-féle kiadás czime :
Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et 

aj>pcndice nova epigrammatum v’eterum ex libris et marmori
bus ductorum, annotatione inedita B oissonadii, Chardonis de 
la Rochette, B othii, partim inedita Jacobsii, metrica versione 
H ugonis Grotii,6í apparatu critico instruxit FRED. DÜBNER. 
Graece et Latine. Voi. I.  Parisiis. Didot. 1864. Yol. II. 1872. 
Voi. ΙΠ............ instruxit ED. COUGNY. 1890.

E kiadás, a mennyiben tömérdek új anyagot nyújt, 
a mely elődeinél nincs meg, az Anthologiával foglalkodóra 
nézve nélkülözhetetlen : azért a tudósok nagyra is tartják, 
holott kritikai szempontból korántsem olyan megbízható, 
mint Jacobs kiadása, melyet Sternbach, Meletamata I. 1. lap. 
méltán opus politissima arte perfectumnak nevez.

Az első két kötet tartalmazza az Anthologia Palatinát, 
az Anthologia Planudeából vett toldalékkal ; a harmadik 
egy be áll ítja azokat az epigrammákat, melyek régi íróknál 
vágj7 köveken maradtak fenn. Nagyobb részük már megvan 
Jacobs Appendix epigrammatum-jában és Kaibel gyűjtemé
nyében ; másokat maga Congny szedett össze. (E harmadik 
kötetet ismerteti Sitzler, a Neue philologische Rundschau 
1890. okt. 25. Nr. 22. 337—339. lap.)
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AZ A NTH O LO G TÁ H O Z V A LÓ  PÓ T L É K .

Ezt a pótlékot a codexbeli Anthologiálioz, az egyebünnen 
került epigrammák teszik. Az idevágó kiadványok a kö
vetkezők :

•Jacobs-tói : Appendix epigrammatum apud scriptores ve
teres ef in marmoribus servatorum, a Jacobs-féle Editio minor
11.745—880. lap·. (=  a Tauchnitz-féle kiadás III. kötete végén.)

WELCKER-töl : Sylloge epigrammatum Graecorum ex mar
moribus et libris collectorum stb. Ed. Π. Bonnae 1829.

KAiBEL-töl : Epigrammata Graeca ex lapidibus collecta. 
Berolini 1878.

ALLEN-tól Graece versißcation in inscriptions,Boston 1888.
PucHSTEiN-tól : Epigrammata Graeca in Aegypto reperta. 

Diss. Argent. IV. 1—78. lap.
pREGER-töl : De epigrammatis Graecis, Monachii 1889. 

(Mutatvány a régi íróktól idézett epigrammáknak készülő új 
gyűjteményéből.)

A Didot-féle Anthologia-kiadás III. kötetéről már meg
emlékeztünk.*)

* A  k i az A n th o log ia  egyes íróira n ézv e  p on tos adatokat k íván , 
azt J acobs Index éhez, az E rsch-G r u ber - és PAULY-féle E ncyclopse- 
diákhoz, az iro d a lm i történetek h ez, n ev ezetesen  Christ ViLMOS-nak 
Gesch. d. <j riech. L itteratur bis a u f die Zeit Jw tians-kh oz ( —  a 
M üller I ván Handbuch-ján ak  VII. k ötetéhez) és Krumbacher K ároly- 
nak  Gesch. d. byzant. Litteratur von Justinian bis zum Ende des ost
römischen Reiches-éhez (—  MüLLER-féle Handb. XVI. köt. 1. feléhez) 
u ta lom .



A  G O B O G  A N T H O L O G I A  
A  M A G I A E  I R O D A L O M B A N ,

Valamint az első anakreoni dalt, úgy az első görög epi
grammát is Rájnis fordította magyarra. (Lásd A ntii. Pal. VII. 
669-hez való jegyzetemet.)

Ő előtte Janus Pannonius * a XV. századbeli humanistáink 
e kiváló alakja foglalkodott a görög epigrammákkal, a meny
nyiben közülök több darabot latinra fordított vagy latinul 
utánzott, és Kunich Rajmond, a ki Anthologiabeli szemelvé
nyeket latin fordítással és jegyzetekkel közrebocsátott ezen 
czím alatt: Raymondi Kuriichii e S. J. Anthologien sive 
Epigrammata Graecorum selecta. Latinis versibus reddita, et 
animadversionibus illustrata. Romié. 1771.

Egyébiránt az epigramma név oly régóta ismeretes 
nálunk, hogy már Molnár Albertnél megmagyarosodott alak
ban mutatkozik. Ezen alakra vonatkozólag mondja Csokonai 
Mind. Műnk. 784. lap :

«Purgoma» nem jó szó: mért? mert görög. Úgy de magyar lett : 
A görög is bár így lenne hazánkba magyar.**

* Lásd Jani Pannonii Poetarum sui Seculi facile Principis In 
Hungária Quinqueecclesiarum olim Antistitis Poemata. Pars I. Tra
jecti ad Rhenum. A I. Epigrammatum liberben 20 epigrammát talá
lunk, mely e Graeco való. Ezek a következő számuak : I. 24. 149. 150. 
151. 157. 158. 160—166. 171. 172. 175. 268. 292. 30í. 334. Az An- 
tholoyia Planudea volt kiítfejük.

** V. ö. Czinke F erentz, Irokéz bohósdi vayy bohózat Abderában. 
Budánn 1825. 6. lap : «

Vedd nosza Páriz P ápait:



Az irodalmi ízlés mindamellett elejtette.
Maga a Görög Anthologia csak Kazinczy F erencz által lett 

nálunk ismeretessé. H erder remek utánzatai figyelmeztették 
volt e kiapadhatatlan kincsre, úgy hogy Kis Jánosnak 1807. 
nov. 4 egyenesen ezt írja: «Félre jó ideig minden dibdábság! 
HERDER-nek kell tennem magamat tanítványává« (Lev. Kis- 
hez. I. 221. lap.)

Fordítani összesen csak öt epigrammát fordított a Görög 
Anthologiából t. i. V. 51 78. 155. ΥΠ. 249. és IX. 583.*; de 
eredeti epigrammáinak mind belső mind külső technikáját, 
ha nem is közvetlenül, de H erder utánzatai révén, belőle 
tanulta meg s mint követésre méltó példát másoknak is 
ajánlgatta.

XXXVIII A GÖRÖG ANTHÖLOGIA A MAGYAR IRODALOMBAN.

«rom, adta, alagya, kého, purgoma, lármonya» hány falusi mende
monda, mint «markó füles!» Jobbítsd: idea, elegyia, szép harmónia 
epigramma, eh hó stb.

* Amor az oroszlánon czímű epigrammája (művei Abafiféle kiad. 
I. 61. lap), nem közvetlen fordítása s utánzása a IX. 221-nek. hanem  
H erder  A u f ein B ild  des Amors epigrammája újonnan készült ( Her
ders Sàmmtl. Werke Berlin 1882. XXVI. -35. lap). Bowring a magyar 
költészetről írt művébe ezt is belevette s Bowring művének egy bí
rálója kisütötte,_ hogy ez az epigramma előfordul a Görög Anthologiá- 
ban. Kazinczy ezt a hírt Toldytól hallotta, a ki akkor (1830-ban) 
Londonban járt. Kazinczy megírja ezt a dolgot Bártfay Lászlónak 
még pedig így: «Egy recensens engem plagiariusnak néz, mert Amor 
az oroszlánon czímű epigrammám megvan a görög anthologiában. 
Azt én valóban nem tudtam s kedvesebb compliment engem nem  
nem érhet mint az, hogy azt mondám magamtól, a mit mái' egy 
görög monda. (Lev. Kisfaludy vai stb. 290. lap =? Kaz. művei Abafi
féle kiad. I 216. lap.) Mikor K azinczy ezt írta, már maga sem em
lékezett meg arról a nagy befolyásról, melyet H erder reá gyakorolt. 
A szóban forgó epigramma kétségtelenül H erder  nyomán készült. 
Arra vall eredeti czíme is, mely így szólt : Az Amor képénél az orosz
lánon (Lev. Dessewfiyvel. II. 267. lap.). Herder epigrammája is így 
van czímezve : Auf ein Bild des Amors.



Mennyire becsülte ezt a gyűjteményt, mutatja a többi 
Jközt b. Wesselényi Miklósnéhoz 1810. jan. 22. intézett levele, 
ahol ezt mondja : «A görög epigrammák az emberi elme leg
szebb műveinek legszebb nemei közé tartoznak. Minél egy
szerűbb az epigramma s a belé nyomott gondolat : annál szebb 
a mű. De hazánkban kevés ismeri az antliologiát, s mi csak 
a festésekkel rakásra halmozott poétái műveket tartjuk szép
nek; a visító hangú ódát, a jajgató elegiákat stb. A kinek 
szíve van, tudja, hogy ezek mellett mit ér a fájdalom csendes 
sóhajtása ; mit ér az a poétái mű, a mely a fájdalom szenve
dését a nagyság érzé.se által enyhíti» (Történeti Lapok I. 89. 
lap . Kazinczy Abafiféle kiad. I. 209. lap.)

Ponori Thewrewk JózsEF-nek meg ezt írja :
Ismeri e az Úr a Herder Epigramma]'it ? Azok mellett 

egy derék Dissertatiót is kap az epigrammák felől. Az epi
gramma nekem felette kedves formája az éneknek. De arra 
nem a’ Kóma és az újabb Deákok példáját kell választani. 
Bár az Úr olvasna görögül, hogy kézi-könyvévé tehetné a’ 
Jacobs’ Görög Anthologiáját, ’s a’ forrásból ihatnék. Éljen 
szerencsésen, édes barátom, ’s tartson-meg kedvező emléke- 
zetében. En az Ur fényét nyugtalanul várom. Széphalom, 
Octob. 28 d. 1820.»

Ismertetőleg szól a Görög Anthologiáról :
B ajza József A z epigramma theoriájában.* Tud. Gyűjt.
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* B ajza JózSEF-en kívül m ások is értekeztek az epigram m áról. 
Nevezetesen: ·

E gy tanár : Rövid leczke az epigrammáról, a pesti ágost. liity . 
-gymnasium 1889. évi programmiában.

Salzer B é l a : A z  epigrammáról, az Abafi-féle Figyelő XVII. év
folyamában.

Magyar eredeti epigramma-gyűjteményt csak egyet ismerek, t, i. 
a Heckenastnál megjelent gyémántkiadású Irodalmi kincstár VIII. 
kötetét.



VII. XII. k. — Össz. Munk. IV. 43—46. lap. (H erder  s az 
1820-ban megjelent lipcsei Con vers.-Lexicon nyomán.)

S zékács .József a Görög Angiologia czímü értekezésében. 
Uj Magy. Muzeum 1857. I. 153. s köv. lap.

Dr. K eményt E d e . A  görög epigramma és a görög Antho
logia eredete czímü önálló kiadványában. Budapest. 1887. 
(Ismertette Ábel Jenő az Egyet. Philol. Közi. XI. 759—762. 
lap.\V. ö. Budapesti Szemle 1885. évf.

Dr. Kadó Antal Görög költők czímü Anthologiájában. 
Budapest. 1886. 288. lap (Ezt csak bibliographiai okból em
lítem ; mert az egész alig pár sor.)

Magam egy ízben, t. i. 1884-ben, az egyetemen is tárgyal
tam a Görög Anthologiát s ugyancsak ezen Anthologia rövid 
ismertetésével s belőle vett epigrammák fordításával foglal
tam széket a Kisfaludy-társaság 1886. márczius 31-iki ülésé- / t
ben. (Lásd Ixisf.-Társ. Evlapjai XXI. 206. 7.) Azon alkalommal 
csak tartalmát vázoltam s rövid bevezetésem, mely itt is 
helyén való, így szólt :

«A görög Anthologia, mely a magyar irodalomra is, neve
zetesen KAZiNczvra és követőn-e, tetem es befolyást gyakorolt, 
s melynek eddigelé is több fordítója akadt, kik közül kiilö-

Latin epigrammatikusaink is voltak, kik közül időre nézve úgy 
látszik az utolsó :

K irály J ózsef P ál, a sopronyi ev. gymnasium néhai igazgatója. 
Művének czíme: Epigrammata Nova, quibus Philologiae Lepores, 
Psychologice Perspieociam, Mythologise Symbola, Historiae Candorem 
carptim perlustrat Josephus Paulus de Király. Vindobonae. Typis An
tonia Benko. 1843.

Görög epigraminatikusunk : U ngvárnémethi T óth L ászló. Görög* 
Versei. Magyar tohnácsolattal. Pesten, Trattner János Tamás betűi
vel. 1818. 55—97. lap. 51 görög epigramma olvasható. V. ö. Egy 
magyar mint görög versíró. írta és felolvasta a budapesti philologiai 
társaság 1875. ápril 7-én tartott gyűlésében P onori T hewrewk Á rpád 
főgymnasiumi tanár. Budapest. 1877. Franklin-társulat nyomdája.
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nősen Szabó Istvání, Székács JózsEFet és Péchy JÁNOst kell 
kiemelnünk, oly változatos, mondhatni annyi mindenféle 
tárgyra kiterjedő gyűjtemény, hogy méltán mikrokosmosnak 
tekinthető, melyben a régi görög világ a maga mindenféle 
sajátságaival és állapotaival en miniature mutatkozik.

Itt látjuk az élet tavaszát, nyarát, őszét és telét : bejár
hatjuk a szerelem édenét, a hol majd a leggyöngédebb, majd 
a legrealisztikusabb hangon szól a költők éneke; befordul
hatunk a régi vallás szentélyeibe, hol tömérdek fogadalmi 
ajándék van fölhalmozva, melyeket az áhitatos emberek 
vagy hálából, vagy könyörgésképen fölajánlottak; mindjárt 
e szentélyek mellett van a nagy temető, melyben híres és 
hírhedt, nagy és kis emberek együtt aluszszák örök álmukat, 
melynek sírfelirataiban sok dicső név, sok nevezetes történet 
emléke van megörökítve, Valamint a gyűjtemény elején, úgy 
a sírfeliratok után is keresztény költemények állanak, neve
zetesen az utóbbi helyen, Nazzianzi szt. Gergely költeményei
ből való szemelvények. Semmi költői becsük nincsen s csak
ugyan rájuk illik X. Leo pápa ítélete, mely szerint ezek a mi 
bitfeleinket nagy vallásosságra buzdítják; de tiszta atticis- 
must, helyes görögséget még sem tanulhatni belőlük.

E keresztény sziget után megint pogán}  ̂ földre érünk,, 
a melyen impromptu-félékkel, élénk leírásokkal, jellemző 
képekkel, meglepő költői ötletekkel találkozunk.

Vannak azután buzdító, többnyire gnoma-szerű epigram
mák, bordalfélék, gúnyversek, szép fiúkat dicsőítő versek, 
különféle formájú s tárgyú költemények. Vannak költői 
alakba öltöztetett számtani feladványok, találós mesék, jós
latok s még sok egyéb tárgyú versek, melyek közül különösen 
ki kell emelnünk a szobrászati művek dicsőítésére irt epi
grammákat, melyek műtörténeti szemponttól is nagybecsüek. »

Nagyon is terjedelmessé válnék e bevezetés, ha ezennel 
még a magyar epigramma történetét is egészen tárgyalnám s
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a Görög Anthologia befolyását példákkal is igazolnám. Azért 
tehát csak a fordításra szorítkozom.

A kik nálunk görög epigrammákat fordítottak, azoknak a 
száma körülbelül 40-re rúg. A fordítók ezek: Bajza .József, 
B aeóti Szabó Dávid, Bedőházi'.János, Csengeri János, Csokonai 
Vitéz Mihály, Deáky Zsigmond, Gr. Dessewffy József, É des 
Gergely, F ábchich József, F ináczy E rnő, Greguss Ágost, 
Guzmics Izidor, Kazinczy F erencz, Kisfaludy Sándor, Kölcsey 
F erencz, Liszka Béla, Lonkay Antal, Lukács Móricz B álint, 
Molnár János, Pécsi István (János), Péczely, Peretsenyi Nagy 
László, B adò Antal, B ájnis József, dr. B eményi E de, B évay 
Miklós, dr. Szabó Dávid, Szabó István, Szabó József, Szász 
Károly, Székács József, Ponori Thewrewk Árpád, Ponori 
Thewrewk E mil, Ponori Thewrewk József,* Tihamér, Ungvár- 
némethi Tóth László, Vályi Nagy F erencz, Váró F erencz, 
Zsoldos B enő, s egy pár névtelen.

Sok van ezek közt, a ki nem tudott görögül, a ki csak 
német vagy latin fordításból ismerte az illető epigrammákat, 
legnagyobb részük pedig soha sem foglalkodott magával a 
Görög Antliologiával, hanem igenis e g y e s  írókkal, s meny
nyiben ezeknek egyes darabjai az Anthologiában helyet fog
lalnak, annyiban ezeknek fordítói is az Anthologia fordítói
hoz sorakoznak.

* Zoltványi L. I rén , Guzmics Izidor Életrajza. Budapest. 1884. 
395. lap a Bírálatok, ismertetések rovata alatt azt olvassuk, hogy 
G uzmics «számos műről adta be az akadémiához hivatalos vélem é
nyét. í g y .............Anthologia, ford. P onori T hew rew k  J ózsef ; stb.
Ez annyiban hibás, a mennyiben boldogult atyám két kötetes M a
gyar Anthologiájά-nak, mely Pozsonyban a harminczas évek elején 
jelent meg, semmi köze a Görög Anthologi á-hoz, hanem külömböző 
szerzőktől való értekezések gyűjteménye itt-ott eredeti epigrammák
kal megtoldva. Atyám a Görög Anthologia epigrammái közül utá
nozni többeket utánzóit ; de fordítani csak hármat fordított, t. i. 
Y II. 451., IX. 730., XI. 68.
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Tüzetes fordítója az Antliologiának összesen öt van : 
S zabó István, Székács .József, Pécsi István, dr. Bemény E de

és én.
Szabó István az Anthologia magyar fordításának szerencsés 

úttörője. Összesen 396 epigrammát ültetett át a magyarba. 
Már 1830-ban közölt egy csomót a, Koszorú-bán, 1834-ben 
pedig önálló füzettel is fellépett, melynek czíme : Görög I ird- 
gok az Anthologiából, szedegette Sz. I. Kassa. 1834. (Másod
szor már saját neve alatt.) Azóta folyton kedvelt tárgya volt 
az Anthologia. Hol régibb fordításait átdolgozta, hol újakat 
szerzett, melyek a régi Athenaeum-bán, Arany Szépirodalmi 
Figyelöjé-ben s az Egyet. Philol. Közlöny-ben láttak napvilá
got. Utoljára fordításainak java a Kisfaludy- Társaság Erlap- 
ja i  (1881/2) XVII. kötetében jelent meg.

Székács JózsEF-től, ki egész életén át, valahányszor ideje 
engedte, különös vonzódással fordult az Anthologiához s 
nagy kedvvel s ízléssel idomítottta a maga fordításait, mind
össze csak 90 darab jelent meg elszórva a következő folyóira
tokban : az Aurorá-bán, a régi Athénaeum-ban, a Nemzeti 
Almanach-bán, a Divatcsarnok-bán, az Uj Magyar Múzeum
ban, a Fővárosi Lapok-bau, a Vasárnapi Újság-bán, a K is
faludy-Tár saság Evlapjai-bán és a Losonczi Phoenix czímti 
alkalmi kiadványban.

Hogy az Aurora 1833. évfolyamában «Budapesti Sz. I.» 
névjegy alatt megjelent fordítások őtőle valók, onnan 
derül , hogy közülök az V. 74. és VII 62. számút az 
Uj Magy. Muzeum-bán változatlanul saját neve alatt újra 
közli.

Hogy a Divatcsarnok-bán Sz.* I.* névjegy alatti epigram
máknak szintén ő a fordítója, bizonyítják az Uj Mat yi 
Muzeum-bem újra megjelent XI. 370. 381.382. 391.396. és 401. 
számú epigrammák.

Székács-nak egyik hátrahagyott kéziratában összesen



322 epigramma fordítása maradt reánk. így vannak osztá
lyozva :

I. Istenek és Herosok s azoknak képei s szobrai. (58 db.)
II. Nevezetes emberek s azoknak képei és szobrai. (42 db.)
III. Szerelem. IV. Gúny. V. Sírhalom. VI. Vegyesek. Ezek közül 
232 darab még kiadatlan. (Lásd Győry Vilmosnak Székácsról 
mondott emlékbeszédét a Kisf.-Társ. É vi. 1879/80. XV. 
kötetében.)

Pécsi István (— Péchy János), kit olvasóink már mint 
Anakreonfordítót ismernek s kinek érdekes önéletrajzát az 
Egyet. Philol. Közi. 1881. V. 817—818. lapján közöltük, az 
itt elmondott saját szavai szerint «az anthologia fordításához 
még n.-körösi diák korában fogott, miután Székács József és 
Szabó István fordításait olvasta volna, a görög epigrammák 
annyira megnyerték tetszését, hogy az Anthologia Tauchnitzi 
kiadását 1829. három kötetben megvette és 1839-ben fordí
tani kezdte, s belőle annyit fordított, hogy 30 ívnél több van 
letisztázva«.

Epigramma-fordításaiból összesen csak 32 darab jelent 
meg: az JJj Magy. Muzeam-han és az Egyet. Philol. Közlöny
ben. Az Uj Magy. Muzeum, 1857. évfolyamában megjelent 
fordításokhoz írt jegyzet azt mondja, hogy több mint ezer 
darabot fordított az Anthologiából. Újabb időben rímes fordí
tásra szánta magát s vagy 600 epigrammát ilyen alakban for
dított. E gyűjtemény czíme, mely nálam kéziratban van : 
Virágok a Grörö / Anthologiából. Rímes versekbe foglalta 
1881. Pécsi István. 1881. Megjelent fordításaival méltóan 
sorakozik elődeihez.

Dr. Keményi E de, kinek idevágó munkáját már fönt emlí
tettük, összesen 98 epigrammát fordított, ezek közül 6 a 
Budapesti Szemle 1885. évfolyamában jelérlt meg.

Magam ezennel 427 epigrammának a fordítását nyújtom 
a t. olvasónak. A mi ezek közül eddigelé már ismeretes, részint
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ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΑΑΤΙΝΗ.

Υ. Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Ε Ρ ΩΤ Ι ΚΑ.

6. Καλλιμάχον.

νΩμοσε Καλλίγνωτος ’Ιωνίδι, μήποτ’ εκείνης 
έςειν μήτε φίλον κρέσσονα, μήτε φίλην, 

ώμοσεν* άλλα λέγουσιν άληθέα, τούς έν ερωτι 
δρκους μή δύνειν ούατ’ ές αθανάτων, 

νύν θ' ό μέν άρσενικω θέρεται πυρί* της δέ ταλαίνης 
νύμφης, ως Μεγαρέων, ου λόγος, ουδ’ αριθμός.

8. Μίλίά/ρου.

Νύς ιερή, καί λύχνε, συνίστορας ούτινας άλλους 
ορκοις, άλλ’ ύμέας είλόμεθ’ άμφότεροι. 

χώ μέν εμέ στέρξειν, κείνον δ’ εγώ ου ποτέ λείψειν 
ώμόσαμεν* κοινήν δ’ είχετε μαρτυρίην. 

νυν δ5 ό μέν δρκια φησίν εν υδατι κείνα φέρεσθαι, 
λύχνε, σύ δ’ εν κόλποις αυτόν οράς ετέρων.

ΙΟ. ’.4λ*αίον.

Έχθαίρω τον Έρωτα.· τί γάρ βαρύς ούκ επί θήρας 
ορνυται, άλλ’ επ’ έμήν ίοβολεΐ κραδίην ; 

τί πλέον, εί θεός άνδρα καταφλέγει ; ή τί το σεμνό' 
δηώσας άπ έμής άθλον εχει κεφαλής ;



A N T H O L O G IE  P A L A T IN A .

V. S Z E R E L M I  E P I G R A M M Á K .

6. Kallimachostól.
Kallignótos Iónisnak szent eskkel ígéri :

Nem szeret ő soha mást — lányt se, fiút se — csak őt. 
Hangzik az eskü ; de jól mondják, szeretőknek az eske 

Istenséginknek még a fülébe se hat.
Most már ő fillért lángol s a szánni való lány 

Mint Megara-ország számba se, szóba se jön,.

8. Meleagrostól. v

Magatokon kívül mást senkit bé nem avattunk 
Esküinkbe, te szent éjtszaka s éjjeli mécs !

Azt esküdte nekem, hogy örökre szeretni fog ; én meg, 
Hogy soha nem hagyom el : fültanu mindenitek.

Most azt mondja pedig, hogy az eskü elúszik a vízben,
S lámpa, te mások ölén látod enyelgeni őt.

10. Alkaiostól.

Gyűlölöm én az Erőst ; mért nem rohan ő a vadaknak ?
Mért hogy az én szivemet lődözi szüntelenül ?

Monddsza, mivel több az, hogy egy isten eléget egy embert '? 
Miilyen győzelem az néki, ha engem elejt ?



4 Υ .  Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Α .

11. ' Αδέσποτον.

Ei τούς εν πελάγει σώζεις, Κυπρί, κάμε τον εν γά 
ναυαγόν, φιλίη, σώσον άπολλύμενον.

12. '  Ρονψίνον.

Λουσάμενοι, Προδίκη, πυκασώμεθα, καί τον άκρατον 
ελκωμεν, κύλικας μείζονας αιρόμενοι, 

βαιος ό χαιρόντων έστίν βίος· ειτα τα λοιπά 
γήρας κωλυσει* καί το τέλος θάνατος.

15. Τον αϊτοί·.

Πού νύν Πραξιτέλης ; πού δ’ αί χέρες αί Πολυκλείτου, 
αύταΐς πρόσθε τέχναις πνεύμα καριζόμεναι ; 

τίς πλοκάαους Μελίτης εύώδεας, ή πυρόεντα 
δμματα, καί δειρής φέγγος άποπλάσεται ; 

πού πλάσται; πού δ’ εισί λιθοξόοι ; έπρεπε τοίη 
μορφή νηόν εχειν, ώς μακάρων ξοάνω.

20. ’ Ονίστον.

Ούτε με παρθενικης τέρπει γάμος, ούτε γεραιής* 
την μέν έποικτείρω, την δέ καταιδέομαι. 

ειη μήτ’ ομφας, μήτ' άσταφίς* ή δέ πέπειρος 
ές Κύπριδος θαλάμους ώρία καλλοσυνη.

23. Καλύμάχον.

Ούτως υπνώσαις, Κωνώπιον, ώς εμέ ποιείς 
κοιμάσθαι ψυχροΐς τοϊσδε παρά πρόθυρόις. 

ούτως υπνώσαις, άδικωτάτη, ώς τον εραστήν 
κοιμίζεις* έλέου δ' ούδ’ οναρ άντιάσαις. 

γείτονες οίκτείρουσι* σύ δ' ούδ’ οναρ. ή πολιή δέ 
αύτίκ άναμνήσει ταύτά σε πάντα κόμη.



V. SZEKELHI EPIGBAMMÁK.

11. Ismeretlentől.
Tengeri mentő vagy, ments földön is engem, o Kypris, 

Szívem sajkáját szárazon érte a vész.

12. Rhuphinostól. \
Hadd fürdjünk, Prodiké, s azután koszorút a fejünkre, 

És vegyületlen igyuk nagy poharakkal a bort !
Vajmi csekély az örömnek a korszaka: többi időnket 

Terheli a vénség s a legutója halál.

15. Ugyanattól.
Hol van Praxiteles ? hol van Polykleitosi vésű,

Mely művészettel kőbe is ihletet ád ?
Kicsoda mintázná Melité’ bűvös illatu fürtjét,

Azt a fehér vállát, s tűzragyogásu szemét ?
Hol van a képfaragó ? szobrász ? Mint isteni bálvány 

Templomot érdemel illy égi szabású alak.

20. Onestestől.
Zsenge leány nem kell, nem kell feleségül a vén se : 

Azt csak sajnálnám, ettül ajangna szivem.
Se savanyú szőllő ne legyen, se topott, hanem érett :

A fejlett szépség kyprisi ágyba való.

23. Kallimachostól.
/

Úgy alugyál magad is, Kónópion, a hogyan engem 
Itt a hideg küszöbön hagysz te heverni szegényt.

Úgy alugyál, te kegyetlen, a hogy te saját szeretődet 
Altatod : alva se láss senkibe szánakodót.

Sajnál a szomszéd ; de te még álmodba se sajnálsz. 
Majd ha fehér a hajad, még az eszedbe jutok.
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24. Φίλοδήμον.

Ψυχή μοι προλέγει φευγειν πόθον Έλιοδώρας, 
δάκρυα καί ζήλους τους πριν έπισταμένη.

φησί μέν αλλά φυγειν ου μοι σθένος" ή γάρ αναιδής 
αυτή καί προλέγει, και προλέγουσα φιλεΐ.

2$. ' Ρονφίνον.

Νυν μοι χαϊρε λέγεις, οτε σου το πρόσωπον άπήλθεν 
κείνο, το τής λύγδου, βάσκανε, λειότερον.

νυν μοι προςπαίζεις, οτε τας τρίχας ήφάνικας σου. 
τάς επί τοϊς σοβαροϊς αυχέσι πλαζομένας.

μηκέτι μοι, μετέωρε, προςέρχεο, μηδέ συνάντα’ 
άντί ρόδου πάρ εγώ τήν βάτον ου δέχομαι.

29. Κιλλάχτορος.

Άδυ το βινεΐν έστί* τίς ου λέγει ; άλλ’ όταν αίτή 
χαλκόν, πικρότερον γίνεται ελλεβόρου.

32. Μάρκον Άργενταρίον.

Ποιείς πάντα, Μέλισσα, φίλανθέος έργα μελίσσης’ 
οίδα, καί ές κραδίην τούτο, γυναι, τίθεμαι.

καί μέλι μέν στάζεις υπό χείλεσιν ήδύ φιλεΰσα* 
ήν δ' αίτής, κέντρω τυμμα φέρεις άδικον.

33. Παρμενίωνος.

Ές Δανάην ερρευσας, Όλόμπιε, χρυσός, Γν’ ή παίς 
ώς δώρω πεισθή, μή τρέση ώς Κρονίδην.

34. Τον αντον.

Ό Ζευς τήν Δανάην χρυσου, κάγώ δέ σε χρυσού* 
πλείονα γάρ δούναι του Διος ού δύναμαι.
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24. Philodemostől.
Int szivem egyre, kerüljem a Heliodóra szerelmét,

Látván mit sírok s szenvedek eddigelé.
Mondja, de nincs menekülni erőm; mert gaz szivem úgy tesz : 

Egyre csak int, de azért intve is egyre szeret.

28. Rhuphinostól.
Most már úgy-e köszöntsz, mikor eltűnt fiatal arczod.

Mely márványnál is szebb simaságu vaia?
Most már vélem enyelgsz, a mikor már megkopaszodtál 

És le nem omlik már büszke nyakadra hajad.
Oh ne közelgj, te kevély, se ne jőj már többet előmbe :

Nem kell énnékem rózsa helyett a szederj.

29. Killaktortől.
Édes az élvezet ám. Ki tagadja? De hogyha te díjt kérsz, 

Még a hunyornál is több s keserűbb az ize.

32. Markos Argentariostól.
Úgy tészsz mint a virágszerető méhecske, Melissa !

Mindenből látom s jól az eszembe veszem.
A mikoron csókolsz, csupa mézet nyújtanak aj kid,

S megszűrsz hálánkkal kérve a végin a díjt.

33. Parmeniontól.
Mint aranyércz hulltál Danaénak ölébe, Kroníon.

Hogy csalogassa a kincs, s meg ne ijeszsze a Zeus.

34. Ugyanattól.
Zeus Danaét aranyért, aranyért élveztelek én is.

Nem bírok én többet nyújtani, mint maga Zeus.
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36. 'Ρονφίνον.

Έρισαν άλλήλαις Ροδόπη, Μελίτη, Ροδόκλεια, 
των τρισσών τις εχει κρείσσονα μηριόνην, 

καί με κριτήν είλοντο* και ως θεαί αί περίβλεπτοι 
έστησαν γυμναί, νέκταρι λειβόμεναι*

Καί 'Ροδόπης μεν ελαμπε μέσος μηρών πολύτιμος, 
οία ρόδων πίω σχιζόμενος Ζεφύρψ*

Της δέ Τοδοκλείης υάλψ ίσος, ύγρομέτωπος, 
οία καί εν νηώ πρωτογλυφ'ές ςόανον. 

άλλα σαφώς ά πέπονθε Πάρις διά την κρίσιν είδώς, 
τάς τρεις άθανάτας ευθύ συνεστεφάνουν.

42. Τον αντο".
Μισώ την αφελή, μισώ την σώφρονα λίαν* 

ή μεν γάρ βραδέως, ή δε θέλει ταχέως.

50. ' Αδέσποτον.
Καί πενίη καί ερως δύο μοι κακά" καί το μέν οίσω 

κούφως* πύρ δέ φέρειν Κύπριδος ου δύναμαι.

51. Έ ίέσποτον.

Ηράσθην, έφίλουν, ετυχον, κατέπρας’, αγαπώμαι. 
τίς δέ, καί ής, καί πώς, ή θεός οίδε μόνη.

57. Μελεάγρον.
Την πυρί νηχομένην ψυχήν αν πολλάκι καίης, 

φεύξετ’, Έρως· καυτή, σχέτλΤ, εχει πτέρυγας.

59.
Φεύγειν δή τον Έρωτα κενός πόνος· ου γάρ άλύςω 

πεζός υπό πτηνού πυκνά διωκόμενος.
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36. Rhuphinostól.
Versenyezett Ebodopé, Melité, Ehodokleia közösleg, 

Hogy bármnk közzül melyknek a czombja delibb. 
Engem Tálasztnak bírónak, s mint szem-igézö 

Istennők álltak meztelen és kecsesen.
Ott állott Ebodopé tündöklő testi szabással :

Eózsabokor, melyben játszik az enybe Zepbyr.
Ott állott Ehodokleia fehér alabastromi testtel :

Mint egy templomi kép, annyira eb’agadó.
Tudva mi bajt okozott a Paris-mondotta ítélet,

Én mind a hármat megkoszorúztam azért.

42. Ugyanattól.
Engedi lány nem kell, nem' kell túlságos erényes :

Ez későre akar, az hamarossan akar.

50. Ismeretlentől.
Két bajom : a szerelem s a szegénység. Könnyeden állom 

Ezt, de Kypris lángját nem bírom állni sehogy.

51. Ismeretlentől.
Megszeretém, megcsókoltam, megöleltem, enyém lett. 

Ám csak az istennőnk tudja, hogyan s kicsoda.

57. Meleagrostól.
Tűzben úszó lelkem, ha te annyiszor égeted, elszáll. 

Nékie szinte van ám szárnya, te szörnyű Eros !

59. Archiastól.
Hasztalan ügyekezet megfutni Erosnak előle.

Én gyalog, ö szárnyas : hogy menekülhetek én ?
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68. Λονκιλλίον, ο! δε Πολέμωνος τον Ποντικοί.

"Η τό φιλεΐν περίγραψον, νΕρως, ολον, ή τό φιλείσθαι 
πρόςθες, Τν5 ή λύσης τον πόθον, ή κερασής.

69. ' Ρονφίνον.

Παλλάς έσαθρήσασα καί Ηρη χρυσοπέδιλος 
Μαιονίδ5 έκ κραδίης ΐαχον άμφότεραι*

Ουκέτι γυμνουμεσθα* κρίσις μία ποιμένος αρκεί* 
οο καλόν ήττάσθαι δίς περί καλλοσόνης.

72. 'Ρονφίνον. οί δε Παλλάδα.

Τούτο βίος, τούτ’ αυτό* τροφή βίος* ερρετ: άνΐαι. 
ζωής άνθρώποις ολίγος χρόνος, άρτι Λυαιος, 
άρτι χοροί, στέφανοί τε φιλανθέες, άρτι γυναίκες, 
σήμερον έσθλά πάθω, το γάρ αοριον ουδενί δήλον.

74. ' Ρονφίνον.

Ιίεμπω σοί, 'Ροδόκλεια, τόδε στέφος, άνθεσι καλοί;
αυτός οφ’ ήμετέραις πλεξάμενος παλάμαις. 

εστι κρίνον, ροδέη τε κάλυξ, νοτερή τ' ανεμώνη, 
καί νάρκισσος υγρός, καί κυαναυγές Ιον. 

ταύτα στεψαμένη, λήξον μεγάλαυχος έθυσα* 
ανθείς καί λήγεις καί σύ καί ό στέφανος.

7Ä. Πλάτωνος.

Τήν ψυχήν, Άγάθωνα φιλών, επί χείλεσιν έσ/ον 
ήλθε γάρ ή τλήμων ώς διαβησομένη.

7.9. Τον αϊτοί.

Tej) μήλω βάλλω σε* συ δ' ει μέν έκούσα φιλεϊς με, 
δεξαμενή, τής σής παρθενίης μετάδος.
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68. Lukilliostól vagy Ponlusi Polemontől.

Oltsd el egészen, Eros, a szerelmet, vagy viszonoztasd. 
Hadd legyen az páros, vagy ne legyen de sehogy.

69. Rhuphinostól.
Meglátván Pallas s az arany-sarus Héra, minő szép 

Maionis, egyszeriben felriadott a szivük :
Már nem vetkőzünk. Egy pásztor-itélet elég volt 

A szépség-díjtól kétszer elesni de csúf.

72. Rhuphinostól vagy Palladastól.
Ez csak az élet, az élv csak az élet. Eredj tova, bú-gond ! 
Emberek élete vajmi rövid. Most járja Lyaios,
Most kellők a virágkoszorúk, a tánczok, a hölgyek. 
Máma had’ élvezzek! Mire virrad? senki se tudja.

74. Rhuphinostól.
Tarka virágkoszorút küldök, Pliodokleia. te néked.

En a magam kézivel tiszteletedre fonám.
Van liliom, van rózsa-kehely, van közte kökörcsin, 

Harmat-ivó nárezissz s kékfejü violaszál.
Tűzd a fejedre s ne légy többé oly büszke, negédes :

Mint a virág, magad is díszleni s hullani fogsz.

78. Platóntól.
Ajkaimon lebegett lelkem, mikor én Agathonnal 

Csókot váltottam, s szinte beléje röpült.

79. Ugyanattól.
Megdoblak piros almával : ha enyém a szerelmed, 

Elfogadod s id’ adod alma fejébe’ magad’.
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εί δ’ άρ’ δ μή γίγνοιτο νοείς, τοϋτ’ αυτό λαβοϋσα, 
σκέψαι την ώρην ώς ολιγοχρόνιος.

•SO. Τού αϊτόν.

Μήλον εγώ* βάλλει με φιλών σέ τις. άλλ’ έπίνευσον, 
Ξανθν'ππη* κάγώ και σύ μαραινόμενα.

SÌ. Διονυσίου Σοφιστον.

Ή τα ρόδα, ροδόεσσαν έχεις χάριν αλλά τί πωλεϊς ; 
σαυτήν, ή τα. ρόδα, ήέ συναμφότερα ;

SS. Άδέσηοτον.

Eí'V3 άνεμος γενόμην, σύ δε δή στείχουσα παρ3 αύγάς 
στήθεα γυμνώσαις, καί με πνέοντα λάβοις.

S i. 'Άλλο.

Εϊθ·ε ρόδον γενόμην υποπόρφυρον, όφρα με χερσίν 
αρσαμένη χαρίση στήνε σι χιονέοις.

S5. Άσκληπιάδου.

Φείδη παρνενίης* καί τί πλέον; ου γάρ ές Άιδην 
έλνοόσ3 εύρήσεις τον φιλέοντα, κόρη.

εν ζωοίσι τά τερπνά τα Κόπριδος* έν δ3 Άχέροντι 
δστεα καί σποδιή, παρθ·ένε, κεισόμενα.

00. ’ idecraorov.
Πέμπω σοι μύρον ήδύ, μόριρ το μύρον νεραπεύων, 

ώς Βρομίω σπένδων νάμα το τού Βρομίου.

9S. Ρουφίνον.

Ύψούται Ροδόπη τψ κάλλεϊ" κήν πότε χαίρε 
εϊπω, ταΐς οοβαραΐς οφρύσιν ήσπάσατο.
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Hogyha pedig nem enyém, úgy fogd a kezedbe, tekints rá, 
S gondold, hogy magad is ily rövid életű vagy.

80. Ugyanattól.
Alma vagyok: szeretőd hajított rád. Adj viszonintést.

Oh Xanthippe ! Te is. én is enyészni fogunk.

81. Dionysios Sophistestől.
Itt a virágárus : rózsával a rózsa-leányka.

Mint a virág eladó, lányka is úgy eladó?

83. Ismeretlentől.
Lennék csak szellő s a mikor te a napra kijönnél,

Kebled föltárnád, szívni fuvalmaimat !

84. Ismeretlentől.
Lennék csak bíborszinü rózsa, letépne kezecskéd 

És oda tűzne melyed hószinü halma közé.

85. Asklepiadestől.
Őrződ a szűz pártát. De mi haszna? Leányka, ha egykor 

A Hadesbe leszállsz, nincs a ki ott keczerész.
Itten az élőknél van a Kypria-kéj ; Acheronnál 

Csontváz- és hamukép fekszik az ember, o szűz !

90. Ismeretlentől.
Néked a balzsamnak balzsamkegyelőtül e balzsam.

Mint a hogy áldozatúl jár Bromiosnak a bor.

92. Rhuphinostól.
Szépségére kevély Rliodopé : ha köszöntőm az utczán, 

Büszke szemöldökkel szokta fogadni csupán.
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ήν ποτέ καί στεφάνους πρόθυρων υπέρ εκκρεμάσωμα 
οργισθεΐσα πατεΐ τοΐς σοβαροΐς ΐχνεσιν.

ώ ρυτίδες, καί γήρας άνηλεές, έλθετε θάσσον, 
σπεύσατε, καν υμείς πείσατε την Ροδόπην.

93. Τον αϊτόν.

"Ώπλισμαι προς Έρωτα περί στέρνο'σι λογισμόν, 
ουδέ με νικήσει, μοϋνος έών πρός ένα.

θνατός δ άθανάτω συστήσομαι* ήν δέ βοηθόν 
Βάκχον έχη, τί μόνος προς δύ5 εγώ δύναμαι;

94. Τον αϊτόν.

Όμματ' έχεις Ήρης, Μελίτη, τάς χειρ ας ΐΑ,θήνης, 
τούς μαζούς Παφίης, τα σφυρά τής Θέτιδος.

ευδαίμων ό βλέπων σε' τριςόλβιος ο στις ακούει' 
ημίθεος δ5 6 φιλών* αθάνατος δ5 ό γαμών.

.95. Άδέσποτον.

Τέσσαρες αί Χάριτες, ΓΙαφίαι δύο, καί δέκα Μούσαι 
Δερκυλίς έν πάσαις Μούσα, Χάρις, ΙΙαφίη.

.96'. 3/ίλί«νοοι;.

Ιξόν έχεις το φίλημα, τα δ' δμματα, Τιμάριον, πύρ* 
ήν έςίδης, καίεις, ήν δέ θίγης, δέδεκας.

97. ' Ρονφίνον.

Εί μέν επ’ άμφοτέροισιν, Έρως, ίσα τόςα τιταίνεις, 
ει θεός' εί δέ ρέπεις προς μέρος, ού θεός εί.

95 .  'Άδψ.ον, οί δέ Άρχίον.

Όπλίζευ, Κύπρι, τόξα, καί εις σκοπόν ήσυχος ελθέ 
άλλον εγώ γάρ έχω τραύματος ουδέ τόπον.
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Hogyha virágkoszorút fűzök küszöbére, legottan 
Büszke haragra gynlacl s összetiporja vadul.

Jöszte, komor vénség ! és ránczok jőjetek immár !
Hát ha ti bírnátok megszelidítni szivét.

93. Ugyanattól.
Jól vagyok észszel Erós ellen vértezve a harczra :

Meg nem győz, ha reám, egyre, csak egymaga jön. 
Emberül isten előtt helyt állok : csak ne segítse 

Bacchos ; mert kettő ellen elégtelen egy.

94. Ugyanattól.
Héra-szemű vagy, o szép Melité, és Kypria-keblű, 

Pallásé a kezed, s mint Thetisé a bokád.
Boldog lény a ki lát, a ki hall, háromszoros üdvű : 

Félisten ki ápol, isten az ám a ki bír.

95. Ismeretlentől.
Négy a Charis, Paphié kettő, s tíz mostan a Múzsa : 

Derkylis őköztük Múzsa, Charis, Paphié.

96. Meleagrostől.
Timarion, csupa tűz a szemed, csupa lép a te csókod : 

Lángol az, a kire nézsz, foglyod az, a kihez érsz.

97. Rhuphinostól.
Isten vagy, ha nyilad mind kettőcskénkre lövelled : 

Nem vagy, Eros, isten, hogyha csak egyre lövöd.

98. Némelyek szerint Archiastól való.
Kypris, ajazd nyiladat s bátran más czélnak irányozd. 

En rajtam nincs mit megsebesíteni már.
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101. Άδέσποτον.

Χαΐρε κόρη. — καί δη σύ* — τίς ή προςιοΰσα ; — τι
προς σε ;

οοκ άλόγως ζητώ- — δεσπότις ήμετέρη. 
έλπίζειν εστιν ; — ζητείς δε τί; — νύκτα. — φέ

ρεις τί ;
χρυσίον. — ευθυμεί. — καί τόσον — ού δό

να σ a ι.

103- ’ Ρονφίνον.

Μέχρι τίνος, Προδίκη, παρακλαύσομαι ; άχρι τίνος σε 
γουνάσομαι, στερεή, μεδέν άκοοόμενος; 

ήδη καί λευκαί σοι έπισκιρτώσιν έθ-ειραι, 
καί τάχα μοι δώσεις, ώς Εκάβη Πριάμω.

113. Μάρκον ' Αργίνταρίον.

Ήράσθης πλουτών, Σωσίκρατες* άλλα πένης ών 
ούκέτ' εράς- λιμός φάρμακον οίον έχει, 

ή δέ πάρος σε καλεδσα μύρον καί τερπνόν Άδιυνιν 
Μηνοφίλα, νδν σου τούνομα πυνθάνεται"

Τίς, πόθεν είς άνδρών ; πόθι τοι πτόλις; ή μόλις έ-/νως 
τοδτ’ έπος, ώς ουδείς ουδέν εχοντι φίλος.

1Ì6'. Τον αντον.

Ίσιας ήδύπνευστε, καί εί δεκάκις, μύρον, ευθείς, 
εγρεο, καί δέξαι χερσί φίλαις στέφανον, 

δν νδν μέν θάλλοντα, μαραινόμενον δέ προς ήώ 
οψεαι, ύμετέρης σύμβολον ήλικίης.

i^S. Tor αντον.

Στέρνα περί στέρνοις, μαστιο δ" επί μαστόν ερείσας, 
χείλεά τε γλυκεροΐς χείλεσι συμπιέσας
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101. Ismeretlentől.
Üdvöz légy lányzó! — «Magad is.» — Kijön itt? — «Mi

közöd van?»
Nem komoly ok nélkül kérdem. —  «Az asszonyom ez.» 

Adsz-e remélni? — «Mi kell?» — Eggy éjtszaka. — «Mit
hozol érte?»

Béred arany. — «Bizhatsz.» — Ennyi. — «Nem érsz vele
cáélt. »

103. Rhuphinostől.

Meddig híjalak én, és meddig esengjek előtted,
Hogy meg sem hallgatsz, oh Prodiké, te hegyes !

Majd megszürkülnek hajfürteid, és bizony akkor / e
ügy élvezhetsz majd mint Hekabé Pnamost.

113. Markos Argentariostól.
Bántott a szerelem, míg volt sok pénzed, azóta

Nincs pénzed s nem bánt: mily csodagyógyszer az éh !
A ki előbb így7 hitt: «én balzsamom, édes Adónom,» 

Menophila most azt kérdezi, mi a neved?
Miilyen nemzeti vagy ? mily városbéli ? Megérted 

Most a szokás-mondást : ott a barát, hol a pénz.

118. Ugyanattól.
Illatos Isiasom ! bár tízszeres álom öleljen,

Ébredj és vedd el szívesen e koszorút.
Lásd, fiatal korodat mint példázgatja te néked.

Most a virágfakadás, holnap az elvirulás.
. *

128. Ugyanattól.
Szívem az ö szívén, keblem keblére borulva,

Ajkaim úgy szítták Antigoné ajakát.
Görög Anthologie. 2



Αντιγόνης, καί χρώτα λαβών πρός χρώτα, τά λοιπά 
σιγώ, μάρτυς έφ3 οίς λύχνος έπεγράφετο.

132. Φιλοδήμου.

"ίί ποδός, ώ κνήμης, ώ τών άπόλωλα δικαίως 
μηρών, ώ γλουτών, ώ κτενός, ώ λαγάνων, 

ώ ώμοιν, ώ μαστών, ώ τού ραδινοίο τραχήλου, 
ώ χειρών, ώ τών μαίνομαι ομματίων, 

ώ κατατεχνοτάτου κινήματος, ώ περιάλλων 
γλωττισμών, ώ τών θύομαι φδαρίων, 

εί δ3 οπική παίς Φλώρα καί ουκ αδουσα τά Σαπφοϋς. 
καί Περσεύς 3Ινδής ήράσατ3 Ανδρομέδης.

135. "Αδηλον.

Στρογγύλη, ευτόρνευτε, μονούατε, μακροτράχηλε, 
ύψαύχην, στεινώ φθεγγομένη στόματι,

Βάκχου καί Μουσέων ιλαρή λάτρι καί Κυθερείης, 
ήδύγελως, τερπνή συμβολικών ταμίη, 

τίφθ3 οπόταν νήφω μεθύεις σύ μοι, ήν δ.έ μεθυσθώ. 
έκνήφεις; αδικείς συμποτικήν φιλίην.

136. Μελΐάγρον.

Έγχει, καί πάλιν είπε, πάλιν, πάλιν, Έλιοδώρας* 
είπε, συν άκρήτω τό γλυκύ μίσγ3 όνομα, 

καί μοι τον βρεχθέντα μύροις καί χθιζόν έόντα, 
μναμόσυνον κείνας, άμφιτίθει στέφανον, 

δακρύει φιλέραστον ιδού ρόδον, ουνεκα κείναν 
άλλοθι, κού κόλποις ήμετέροις έςορ^.

138. Αιοσκορίδον.

Αππον Αθήνιον ήσεν έμοί κακόν έν πυρί πάσα 
ίλιος ήν, κάγώ κείνη άμ3 έφλεγόμαν,

1 8  V.  Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Α .



Szép testét szorosan testemhez öleltem . . .  a többit 
Nem mondom meg : a mécs volt egyedüli tanunk.

132. Philodemostől.
Ob láb, ob lábszár, ob czomb, oda lettem egészen ; !

Oh far, s oh lágyék, s ían-koszorúzta öböl,
Oh szép csecsbimbók, oh vállak s angyali nyakszirt, 

Oh kezek és ti szemek, mennyire ittasodom.
Oh kéj es ringás, oh páratlan buja nyelvcsók,

Oh te igéző hang, szívem az áldozatod.
Bár külföldi leány Flórám, s nem sapphoi dalt zeng : 

Perseus is szerété indusi Andromedát.

135. Ismeretlentől.

Gömbölyű, hosszunyakú, szép alkatú, egyíülü kancsó !
A ki picziny száddal vig-csalogatva kotyogsz.

A Bacchos’, Múzsák’, Kypris’ jókedvű cseléde,
A pityizálóknak kellemes asszonya te !

Mért mikor én józan, te boros, mikor én boros, akkor 
Józan vagy ? Sérted a borozási szabályt.

136. Meleagrostól.
Tölts, és újra meg újra nevezd meg Héliodórát.

A színborba vegyítsd édesigéjü nevét.
S add ide rám a fejemre a tegnapi jószagu fűzért, 

Melyben az emlékét látja virulni szemem.
Lám ez a rózsavirág, ez a szép, mily könnyes a kelyhe 

Mert nem az én ölemen látja mulatni a lányt.

138. Dioskoridestől.
Azt a lovat vesztemre dalolta Athénion : égett 

Ilios és eggvütt lángba borult a szivem.

V. SZERELMI EPIGRAMMÁK.
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ούδενίσας Δαναών δεκέτη .πόνον εν δ’ évi φέγγει 
τφ τότε, καί Τρώες καγώ άπωλόμεθα.

139. Μίλίάγρον.

Άδύ μέλος, vai Πάνα τον Άρκάδα, πηκτίδι μέλπεις, 
Ζηνοφίλα, λιγίαν, άδύ κρέκεις τι μέλος, 

ποϊ σε φύγω; πάντη με περιστείχουσιν Έρωτες, 
ού δ' οσον άμπνεΰσαι βαιόν εώσι χρόνον, 

ή γάρ μοι μορφά βάλλει πόθον, ή πάλι μούσα, 
ή χάρις, η . . . τί λέγω ; πάντα- πυρ'ι φλέγομαι.

141. Τον α ϊτο ί.

Ναι τον Έρωτα, θέλω τό παρ’ ούασιν Ήλιοδώρα 
φθέγμα κλύειν, ή τάς Λατόΐδεω κιθάρας.

143. Τον αντον.

Ό στέφανος περί κρατ'ι μαραίνεται Ήλιοδώρας· 
αυτή δ’ έκλάμπει τού στεφάνου στέφανος.

146. Καλλίμαχον.

Τέσσαρες ai Χάριτες* ποτ'ι γάρ μία ταΐς τρισί κείνα 
άρτι ποτεπλάσθη, κήτι μύροισι νοτεΐ 

εύαίων εν πάσιν άρίξαλος Βερενίκα,
άς άτερ ούδ’ αύταί καί Χάριτες Χάριτες.

Í47 . Μίλεά/ροι·.

Πλέξω λευκόϊον, πλέξω δ: απαλήν άμα μύρτοις 
νάρκισσον, πλέξω καί τα γελώντα κρίνα, 

πλέξω και κρόκον ήδύν έπιπλέξω δ’ υάκινθον 
πορφυρέην, πλέξω και φιλέραστα ρόδα, 

ως άν έπ'ι κροτάφοις μυροβοστρύχου Ήλιοδώρας 
εύπλόκαμον χαίτην άνθοβολή στέφανος.
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Semmi a tíz éves nagy trójai harcz : mi ezúttal 
Egy nap vesztünk el : én is, a trójiak is.

139. Meleagrostól.
Arkasi Panra, ele szép, mit lantpengetve clalolgatsz, 

Zenopbilám, a dalod, arkasi Panra, de szép.
Hogy meneküljek ? Utam’ mindünnen Erosok elállják. 

Perczig sem hagynak jól kipihegni magam.
Hol külalakja igéz, hol az éneke, hol meg a bája.

Hol meg. . .  mit mondok ? Mindene : szűm csak úgy ég.

141. Ugyanattól.
Jobban tetszik, Eros nccseg, mit Heliodora

Halkva fülembe susog, mint mag’ a phoebusi lant.

143. Ugyanattól.
Hervadoz a koszorú szép Heliodora fejében :

0 maga mint koszorú szép koszorúja virít.

146. Kallimachostól.
Most már négy a Kegy-istennő : hármukhoz imént lett 

A negyedik s most is nedvezi még az olaj.
Mindenben boldog s irigyelni való Bereníké,

És ő nála nekül még a Kegyek se Kegyek.

147. Meleagrostól.
Hadd kötök én violát s mirtussal szép deli nárcziszt, 

Hadd kötök én nevető kellemü liliomot.
És édes sáfránt s bíbor jáczintot a mellé,

És szerelemre nyíló rózsavirágokat is.
Lepje halántékán a balzsamos Heliodora’

Szép fonadéku haját ékesen a koszorú.
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148. Τον αντον.

Φαμί ποτ εν μίθοις τάν ευλαλον Έλιοδώραν 
νικάσειν αίτάς ράς Χάριτασ χάρισιν.

Ζ-55. Τον αντον.

Εντός εμής κραδίης τήν ευλαλον Ήλιοδώραν 
ψυχήν τής ψυχής επλασεν αυτός Έρως.

156. Ιον αντον.

\  φίλερως χαροποΐς Άσκληπιάς οια Γαλήνης 
ομμασι συμπεί^ει πάντας έρωτοπλοεΐν.

158. ’Ασκληπιάδον.

Έρμιόνη πιθανή ποτ" έγώ συνεπαιζον, έχουση 
ζωνίον έ£ άνθέων ποικίλον, ώ Παφίη,

χρύσεα γράμματ’ εχον* διόλου δ: έγέγραπτο* φιλει μ 
καί μή λυπηρής, ήν τις εχη μ’ Ιτερος.

159. Σιμωνίόον.

Βοίδιον ήυλητρίς καί ίΐυθ-ιάς, αι ποτ έρασταί, 
σοί, Κυπρί, τάς ζώνας τάς τε γραφάς l'tì-εσαν.

έμπορέ καί φοριηγέ, το σόν βαλλάντιον οιδεν,. 
καί πόθεν αί ζώναι, καί πόθ-εν οί πίνακες.

169. ’Ασκληπιάδον.

Ήδυ Ό·έρους διψώντι χιών ποτόν, ήδυ δε ναόταις 
έκ χειμώνος ίδεΐν είαρινόν Στέφανον*

ήδιστόν δ' οπόταν κρύψη μία τούς φιλέοντας 
χλαΐνα, καί αίνήται Κύπρις ύπ άμφοτέρων.
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148. Ugyanattól.
Állítom, hogy a szép szavú Heliodora beszédben 

A maga kellemivel túltesz a Kellemeken.

155. Ugyanattól.
Szívemnek mélyébe a szépszavu Heliodorát 

Lelkem leikéül véste tulajdon Eros.

156. Ugyanattól.
Mindenkit csábít a szélcsendnympha-szemével 

Asklepias úsznunk a gyönyör árjaiban.

158. Asklepiadestól.
Egyszer a kellemző szép Hermionéval enyelgtem : 

Volt neki, oh Paphié, tarka virágos öve.
S rajt’ arany írással kihimezve találtam e szókat: 

Ifjú szeress, de ha látsz mással is élni, ne bánd !

159. Simonidestől.
Boidion a fuvolás, meg Pythias, egykori szépek, 

Képeket és öveket hoznak elédbe Kypris!
Vándor meg kalmár! Erszényetek érezi s tudja, 

Honnan e festmények, honnan e czifra övék.

169. Asklepiadestól.
Nyáron a szomjasnak milyen édes a hó, s a hajósnak 

Látni a télszak után tavaszi csillagokat.
Ámde legédesb az, mikor egy takaró födi eggyütt 

A szerető párt s az Kypria-ünnepet ül.
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171. Μ ύίάγρον.

Το σκάφος ήδύ γέγηθε* λέγει §’ ori τάς φιλέρωτος 
Ζηνοφίλας ψαύει τού λαλίου στόματος, 

όλβιόν* εϊθ’ δπ’ έμοΐς νδν χείλεσι χείλεα θεΐσα 
απνευστί ψυ'/άν τάν εν έμοί προζίοι. *

172. Τον α ϊτοί.

νί)ρθρε, τί μοι, δυςέραστε, ταχύς περί κοϊτον επέστης, 
άρτι φίλας, Αημοδς χρωτί χλιαινομένω; 

είθε πάλιν στρέψας ταχινον δρόμον Έσπερος ειης' 
ώ γλυκύ φώς βάλλων εις εμέ πικρότατον. 

ήδη γάρ καί πρόσθεν επ' Άλκμήνην Αιός ήλθες 
άντίος-* ουκ αδαής έσσι παλινδρομίης.

173. Τον αντον.

Ορθρε, τί νδν, δυςέραστε, βραδύς περί κόσμον έλίσση 
άλλος έπεί Αημοδς θάλπε θ’ υπό χλανίδι; 

άλλ οτε τάν ραδινάν κόλποις εχον, ώκύς επέστης, 
ώς βάλλων επ' έμοί φώς έπιχαιρέκακον.

2 /2 . Γοί αϊτόν.

Ευδεις, Ζηνοφίλα, τρυφερόν θάλος' εΤθ’ έπί σοί νδν 
άπτερος είςήειν ύπνος έπί βλεφάροις> 

ώς έπί σοί μη δ ουτος, ό καί Αιός δμματα θέλγων, 
φοιτήσαι, κάτεχον δ’ αυτός έγώ σε μόνος.

2 26. Γοϋ αϊτοί.

Αεινος Ερως, δεινός, τί δέ το πλέον, ή πάλιν εί'πω, 
καί πάλιν, οίμώζων πολλάκι, δεινός Έρως ; 

ή γάρ ό παΐς τουτοισι γελά., καί πυκνά κακισθείς 
ήδεται* ήν δ5 είπω λοίδορα, καί τρέφεται.
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171. Meleagrostól.

Vígan örül a pohár : hogy a kedves Zenophilának 
Szépszavu kis száját érte, meséli nekem.

Boldog ! Bárcsak a lány, ajakát ajakamra szorítva, 
Szüntelenül ínná lelkemet, életemet.

172. Ugyanattól.
Hajnali csillag, ugyan mit jősz ágyamra sietvést,

Akit a szép Démó teste melenget imént ?
Futnál visszafelé s lennél most esteli csillag,

S édesen öntöznéd rám keserűre a fényt.
Zeusnak is így voltál már kedvire Alkménénál:

Jól érted, hogy kell visszakerülni megint.

173. Ugyanattól.
Gyűlöletes hajnal, mért késel oly annyira jönni,

Most, hogy Démónál más van a paplan alatt ?
A mikor én ölelém a kecsest, de sietve siettél 

Bám kárörvendőn vetni sugáraidat !

174. Ugyanattól.
Alszol, Zenophilám. Volnék csak szárnytalan álom,

Hogy szállnék, rózsám, most a szemedre alá.
Nem szállhatna reád az a más, a ki Zeust is igézte,

És csak enyém volnál a telyes éjjelen át.

176. Ugyanattól.
Zsarnok Eros, zsarnok ! S egyebet sem mondhatok ennél, 

Újra meg újra csak azt mondom : o zsarnok Eros !
Mert a kölyök mindenre nevet, s orrendi a sűrű 

Ocsárlást, s hízik még bele, hogyha szidom.
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θαύμα δέ μοι, πώς άρα διά γλαυκοίο φανεΐσα 
κύματος, εξ υγρού, Κυπρί, σύ πΰρ τέτοκας.

i  77. Τον αντον.

Κηρύσσω τον Έρωτα, τόν άγριον· άρτι γάρ άρτι 
ορθρινός έκ κοιτάς <μχετ’ άποπτάμενος. 

έ'στι δ’ ο παϊς γλυκύδακρυς, άείλαλος, ώκύς, άθαμβής, 
σιμά γελών, πτερόεις νώτα, φαρετροφόρορ. 

ζατρός δ’ ούκέτ’ εχω φράζειν τίνος* ούτε γάρ Αιθήρ.
ού Χθών φησι τεκεΐν τον θρασύν, ού Πέλαγος, 

πάντη γάρ καί πάσιν άπέχθεται, άλλ' έςοράτε 
μή που νυν ψυχαΐς άλλα τίθησι λίνα. 

καίτοι κείνος, ιδού, περί φωλεόν, ού με λέληθας, 
τοξότα, Ζηνοφίλας δμμασι κρυπτόμενος.

178. Τον αντον.

Πωλείσθω, καί ματρός εΥ εν κόλποισι καθεύδων* 
πωλείσθω. τί δ’ έμοί το θρασύ τούτο τρεφεΐν ; 

καί γάρ σιμόν εφυ καί ύπόπτερον* άκρα δ’ ονυςιν 
κνίζει* καί κλαίον πολλά μεταςυ γελοί:. 

προς δ’ ετι λοιπόν άτρεπτον, άείλαλον, οζυ δεδορκός, 
άγριον ούδ' αυτή μητρί φίλη τιθασόν* 

πάντα τέρας, τοίγαρ πεπράσεται. εΐ τις απόπλους 
έμπορος ώνεΐσθαι παΐδα θέλει, προςίτω. 

καίτοι λίσσετ’, ιδού, δεδακρυμένος. ού σ' ετι πωλώ, 
θάρσει* Ζηνοφίλα σύντροφος ώδε μένε.

182. [καί 187.] Τον αντον.

Άγγειλον τάδε, Δορκάς* ιδού πάλι δεύτερον αυτή 
καί τρίτον άγγειλον, Δορκάς, άπαντα* τρέ*/ε. 

μηκέτι μέλλε, πέτου — βροοχό μοι, βραχύ, Δορκάς επίσχες. 
Δορκάς, ποΐ σπεύδεις, πρίν σε τά πάντα μαθεΐν*
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Mily csoda, kék habból szálltál a világra, te Kypris : 
Néked a mbelinek hogy leve tűz a fiad ?

177. Ugyanattól.
Halljátok! Vad Eros oda hagyván reggel az ágyát,

Ep az imént, az imént kapta magát s elosont.
Kis fiú, sírni szeret, csevegő, gyors, bátor egyúttal, 

Puzdrás meg szárnyas, mind csupa gúny ha nevet. 
Hogy ki az apja, titok. Sem a föld nem vallja fiának, 

Sem pedig a tenger, sem pedig a levegő.
Gyűlöletes mindenki előtt. De vigyázzatok ám rá, 

Hogy ne megint új tőrt vessen a szívek elé. 
Lám-lám, hol lappang. Eá leltem már a helyedre. 

Zenophilám szemiben bujdosol, íjas Eros !

178. Ugyanattól.

Adjuk el ! úgy a hogy alszik az édes anyának ölében, 
Adjuk el úgy, minek is tartsuk e szörnyeteget? 

Szárnya van és fitos orra; erősen sebzi az embert 
Körmeivel ; ha pityerg, közbe nevetni szokott. 

Szörnyű rakonczátlan, fecsegő, szeme villog a tüztől.
Annyira vad, hogy még anyja iránt se szelíd.

Furcsa biz’ ö. El is adjuk azért. Ide tengeri kalmár !
A ki e gyerkőczöt venni akarja, ide !

Jaj hogy sír s könyörög.— No ne félj, nem foglak eladni. 
Zenophilám mellett lesz maradásod, Eros !

182. (és 187.) Ugyanattól.
Mondd a Lykainisnak, Dorkás : megfogtuk a jámbort.

A színből szeretést felfödi ám az idő.
Ezt mondd meg, Dorkás : s kétszer-liáromszor is elmondd 

S elmondj ám mindent, Dorkás ! azonnal eredj.
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πρόςθες δ' οις είρηκα παλαι — μάλλον δ’ ετι ληρώ 
μηδέν δλως εΐπης — άλλ5 δτι — πάντα λέγε' 

μή φείδου f  τά πάντα λέγε f  — καίτοι τί σέ, Δορκάς, 
εκπέμπω, συν σοί καυτός, ιδού, προάγων.

ÍS6. ΠοοΗδίπιιον.

Μή με δόκει πιθανοΐς άπαταν δάκρυα σι, Φιλαινί, 
οίδα, φιλείς γάρ δλως ούδένα μεΐζον εμού, 

τούτον δσον παρ' έμοί κέκλισαι χρόνον* εί δ' ετερός σε 
είχε, φιλεΐν άν εφην μεΐζον εκείνον έμοΰ.

1.96. Μίλεάγρον.

Ζηνοφίλα κάλλος μεν Έρως, σύγκοιτα δέ φίλτρα 
Κύπρις εδωκεν έχειν, αί Χάριτες δέ χάριν.

2_Ζ0. Άσκληπιάδον.

Τφ θαλλφ Δίδυμη με συνήρπασεν* ώ μοι, εγώ δέ 
τήκομαι, ώς κηρός πάρ πυρί, κάλλος όρων, 

εί δέ μέλαινα, τί τούτο ; καί άνθρακες* άλλ ότε κείνου 
θάλψωμεν, λάμπουσ ώς ρόδεαι κάλυκες.

212. Μίλίάγρον.

Αίεί μοι δυνει μέν εν ουασιν ήχος Έρωτος, 
ομμα δέ σϊγα Πόθοις τό γλυκύ δάκρυ φέρει, 

ούδ’ ή νύς, ού φέγγος έκοίμισεν, άλλ’ ύπό φίλτρων.
ήδη που κραδία γνωστός ενεστι τύπος, 

ώ πτανοί, μή και ποτ5 έφίπτασθαι μέν, Έρωτες, 
οϊδατ’, άποπτήναι δ' ούδ5 δσον ισχύετε ;
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Mit vársz. Dorka? repülj ! — azaz egy kicsit, egy kicsit, állj még !
Mit sietel ? Hallgasd még az üzenni valót !

Még azt is mondd meg! Mit is? Ejnye, de félre beszélek.
Szót se közölj ! — azaz add néki egészen a hírt !

Mondd el mind kereken ! De miért is küldlek o Dorkás !
Már bizony én te veled magam is elmehetek.

186. Poseidippostól.
Oh ne higyed, könyeid rá bírnak szedni, Philainis !

Tudjuk, kit se szeretsz annyira, mint magamat,
Addig, a míg te velem heverészel, igen, de ha mással, 

Nálamnál jobban kedveled akkor a mást.

196. Meleagrostól.
Zenophilának a szépségét Eros adta sajátul,

Kypris a bűbáját és a kegyét a Kegyek.

210. Asklepiadestől.
Gallyat tört Didymé s vele engem is. Ily szépséget 

Látva, miként a viasz tűzben, úgy olvadok én.
Az, hogy barna, se baj ! hisz a szén is az ; ámde ha meggyül, 

Bózsa-parázszsá lesz s önti azonnal a fényt.

« 212. Meleagrostól.
Mindég hangzik Eros’ titkos susogása fülembe,

S vágyakodás édes könyre fakasztja szemem’.
Nem nyugtat sem az éj, sem a nap : heves égedelemtől 

Már is meglátszik rajtam a szívbeli seb.
Itt megszállni ugy-é, azt tudtok, szárnyas Erosok !

Nincsen erőtök elég, szállni megintlen odább?
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214, Τον αντον.

Σφαιριστάν τον Έρωτα τρέφω* σοΙ δ’, Ήλιοδώρα, 
βάλλει τάν έν έμοί παλλομέναν κραδίαν. 

αλλ' άγε συμπαίκταν δέξαι Πόθον* εί δ' από σεΰ με 
ρίψαις, ουκ οισω τάν άπάλαιστρον υβριν.

215. Τον αϊτόν.

Λίσσομ', Έρως, τον άγρυπνον έμοί πόθον Ήλιοδώρας 
κοίμισον, αίδεσθείς Μούσαν έμήν ίκέτιν. 

ναι γάρ δή τα σά τόξα, τα μη δεδιδαγμενα βάλλε ιν 
άλλον, αεί δ' έπ5 έμοί πτηνά, χέοντα βέλη, 

εί καί με κτείναις, λείψω φωνήν προϊέντα 
γράμματ’. Έρωτος δρα, ξεΐνε, μιαιφονίην.

224. Μακηδονίον.

Λήξον 'Έρως κραδίης τε καί ήπατος* εί δ’ επιθυμείς 
βάλλειν, άλλο τί μοο των μελέων μετάβα.

230. Παύλον Σιλεντιαρίον.

Χρυσής είρυσσασα μίαν τρίχα Δωρίς έθείρης, 
οια δορυκτήτους δήσεν έμευ παλάμας. 

αύτάρ εγώ το πριν μέ.ν εκάγχασα, δεσμά τινάξαι 
Δωρίδος ίμερτής εύμ,αρές οίόμενος* 

ώς δέ διαρρήξαι σθένος ουκ εχον, εστενον ήδη, 
οιά τε χαλκέίη σφιγκτός άλυκτοπέδη. 

καί νυν ό τριςάποτμος από τριχός ήέρτημαι, 
δυσπότις ενθ5 έρυση, πυκνά μεθελκόμενος.

237. Άγαθ-ίον Μνριναίον Σχολαστικού.

Πάσαν εγώ την νύκτα κινύρομαι* εύτε δ’ έπέλθη 
όρθρος έλινΰσαι μικρά χαριζόμενος,
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214. Ugyanattól.

A labdásdi Erőst táplálom, Heliodora !
Szívemet a remegőt lám oda dobja neked.

Vedd a Pothost társul: hadd dobja felém a tiédet.
Jaj de ha elhajigálsz, engem e durcza megöl.

215. Ugyanattól.
Kérlek, Eros, hallgasd szószóló Pieridámat 

S oltsd el örök hevemet Heliodora iránt !
Esküszöm ám az ivedre, ki nem tud lőni csak engem, 

S röpke nyiladra, a mely mind csak e szívbe röpül. 
Azt hagyom én, ha megölsz, írják síromra e szókat : 

Itten nyugszik Eros’ gyilkosi áldozata.

224. Makedoniostól.
Májamat és szivemet ne gyötörd; de ha lőni óhajtasz, /

Úgy más tagjaimat lődd meg ezentúl, Eros !

230. Paulos Silentiariostól.
Doris elővesz a fürtéiből egy aranyszínű szálat,

S mint hadi foglyának megköti véle kezem’.
Én eleinte nagyot neveték : hogy játszva menekszem 

A kedves Doris gyönge bilincseiből.
Ámde mikor nem bírta erőm, sóhajtani kezdék,

Mint a ki vaslánczczal van lenyűgözve rabul.
Most is e hajszálon csüngök s oda vondogat egybe,

A hova kénye szerint zsarnoki asszonyom üz.

237. Agathias Myrinaios Scholastikostól.
Jajgatok én az egész éjjel, s mikor itt van a hajnal,

És el akarnék már nyugton alunni kicsit,
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άμφίπεριτρύζουσι χελιδόνες, ές δέ μ.ε δάκρυ 
β άλλου σιν, γλυκερόν κώμα παρωσάμεναι.

Όμματα δέ σταλάοντα φυλάσσεται* ή δέ ΊΡοδάνθης 
αύθις έμοίς στερνοις φροντίς άναστρέφεται. 

ώ φθονεραί παύσασθε λαλητρίδες* οϋ γάρ έγωγε 
τήν Φιλωμηλείην γλώσσαν άπεθρισάμην. 

άλλ’ νΙτυλον κλαίοιτε κατ' ούρεα, καί γοάοιτε 
εις έ'ποπος κράναήν αυλιν εφεζόμεναι, 

βαιόν Τνα κνώσσοιμεν' ίσως δε τις ήξει δνειρος, 
δς με Τοδανθείοις πήχεσιν άμφιβάλοι.

243. Μαχηδονίον c Υπάτου.

Τήν φιλοπουλυγέλωτα κόρην επί νυκτός όνείρου 
ειχον, έπισφίγξας πήχεσιν ήμετέροις. 

πείθετό μοι ξύμπαντα, καί ουκ άλέγιζεν έμεΐο 
κύπριδι παντοίη σώματος άπτομένου. 

αλλά, βαρύζηλός τις Έρως καί νύκτα λοχήσας 
έξέχεεν φιλίην, ύπνον άποσκεδάσας. 

ώδέ μοι ουδ’ αυτοΐσιν έν υπναλέοισιν ονείροις 
άφθονος έστιν Έρως κέρδεος ήδυγάμου.

247. Tor αυτοί.

Παρμενίς ουκ έργω* το μέν ουνομα καλόν άκοόσας 
ώϊσάμην συ δε μοι πικρότερη θανάτου, 

καί φεύγεις φιλέοντα, καί ου φιλέοντα διοικείς, 
οφρα πάλιν κείνον καί φιλέοντα φύγης. 

κεντρομανές δ' άγκιστρον εφυ στόμα, καί με δακόντα 
ευθύς έχει ροδέου χείλεος έκκρεμέα.



Fölcsiripelnek a fecskefiak s könnyekre fakasztnak,
Hogy meggátolták kellemes álmaimat.

Könny hullajtva viraszt a szemem, s mélyébe szivemnek 
Csalfa Rhodanthe miatt újra befordul a gond.

Gyűlöletes csevegők, hallgassatok el! Philomélé’
Nyelvét más ember vágta bizony ki, nem én.

Gyászoljátok Ityst a begyen s ott ülve a banka’
Szirtes szállásán mentre zokogjatok ott !

Hadd alugyam keveset ! Hát hogyha oly álom akadna, 
Melly a Rhodanthénak kedves ölébe vezet !

243. Makedonios consultól.

Bírtam a szépnevetésü leányt álmomban az éjjel.
Édes teste köré fontam a karjaimat.

Minden szómra hajolt és bármit is engede nékem, 
Változatos módon nyújtva a kyprisi kéjt:

Egy féltékeny Eros lést állott éjtszaka nálam,
S elragadá a leányt, űzve az álmaimat.

Azt az irigységét ! Almomba’ se tűri az isten,
Hogy csak is álmodvást éljem á nászi gyönyört.
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247. Ugyanattól.

Nem vagy igaz Hűvér. Hittem széphangu nevednek 
S még a halálnál is vagy keserűbb te nekem.

Aki szeret, kerülöd, s a ki nem szeret, azt te vadászod 
S majd ha szeret, te megint újra kerülni fogod. 

Vészhorog ám a te szád ; mihelyest én faldosom, egybe 
■ Zsákmányul csüngök szép piros ajkaidon.

Görög Anthologie. 3
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252. Παύλον Σιλεντιαρίον.

Ρίψωμεν, χαρίεσσα, τα φάρεα* γυμνά δε γυμνοίς 
έμπελάσαι γυίοις γοία περιπλοκάδην* 

μηδέν eoi τ'ο μεταξύ· Σεμιράμιδος γάρ εκείνο 
τείχος εμοί δοκέει λεπτόν ύφασμα σέθεν. 

στήθεα δ' έζεύχθω, τά τε χείλεα- τάλλα δε σιγή 
κρυπτέον* εχθαίριο την άθυροστομίην.

353. Ειρηναίον.

Τίπτε πέδον, Χρυσίλλα, κάτω νεόουσα δοκεύεις, 
καί ζώνην παλάμαις οιά περ ακρολυτεΐς ; 

αιδώς νόσφι πέλει της Κύπριδος- εί δ’ άρα σιγάς, 
νεύματι την Παφίην δεΐςον ύπερχομένη.

373. Παύλον Σιλεντιαρίον.

Μαζούς χερσίν έχω, στόματι στόμα, καί περί δει 
άσχετα λυσσώων βόσκομαι άργυφεην. 

ούπω δ' άφρογένειαν δλην ελον* άλλ’ έτι κάμνω, 
παρθένον άμφιέπων, λέκτρον άναινομένην. 

ημισυ γάρ ΓΤαφίη. το δ’ άρ ημισυ δώκεν Άθηνη* 
αύτάρ εγώ μέσσος τήκομαι άμφοτέρων.

284. * Ρονφίνον.

Πάντα σεθεν φιλέω" μουνον δε σον άκριτον ομμα 
έχθαίρω, στογεροϊς άνδράσι τερπόμενον.

295. Λεοντίον.

Ψαύε μελισταγέων στομάτων, δέπας· εύρες, άμελγ 
ού φθονέω" την σήν δ’ ήθελον αίσαν έχειν.
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252. Paulos Silentiariostól.
Yesd le, babám, a ruhát, had’ öleljük meztelen egymást, 

Lepletlen taghoz fűzve a pőre tagot.
Semmi dolog se legyen közbül ; mert nékem az egyszer 

Semiramis-falnak látszik a könnyű lepel.
Mellre boruljon a mell, száj szájra tapadjon ! A többit 

Rejtse a szótlanság : gyűlölöm a fecsegést.

253. Eirenaiostól.
Oh Chrysilla, miért sütöd a szemedet le a földre ?

És övedet mért csak végiben oldogatod ?
Most a szemérmesség nem járja ; de hogjiia te hallgatsz, 

Ints legalább s úgy jőj Kypria-módra felém.

272. Paulos Silentiariostól.
Markolom a mellét, szájára tapasztom a számat,

S azt a fehér vállát falja mohón a szemem.
Még nem kaptam egészen a kéjt; még egyre vesződöm, 

Hogy rábírjam a lányt, dűljön az ágyra velem.
Félig Kvprisnek, félig Pallasnak a híve :

S engem e kétségben lángom emészten emészt.

284. Rhuphinostól.
Mindenedet szeretem, de a csalfa szemedre haragszom: 

i\íert minden dibdáb férfiszemélynek örül.

295. Leontiostól.
Érj csak a mézajkhoz : te találtad, billikom, élvezd !

Nem vagyok irigy, bár jutna reám is a sor.

3 *
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305. 'Άδηλον.

Κούρ-fl τίς μ1 έφίλησεν. υφέσπερα χείλεσιν ύγροΐς. 
νέκταρ εην το φίλημα' το γάρ στόμα νέκταρος επνεί' 
καί μεί)ύω το φίλημα, πολύντον έρωτα πεπωκώς.

309. Διοφάνονς Μνριναίον.

Ψιλιστής ο Έρως καλοΐτ’ αν όντως* 
άγρυπνεί, θρασύς Ιστιν, έκδιδύσκει.
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305. Ismeretlentől.
Egy lány megcsókolt múlt éjtszaka nedves ajakkal : 
Csókja merő nektár; mert nektárt ihlel a szája.
Csókja betegje vagyok, megiván csupa-adta szerelmet.

309. Diophanes Myrinaiostól.
Bátran mondhatod ám Erőst latornak :
Éjjel jár s a ruhát lehúzza rólunk.

/



VI. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.

1. Πλάτωνος.

Ή σοβαρόν γελάσασα καίΡ Ελλάδος, ή τον έραστώ 
έσμόν ένΐ προΦύροις Ααΐς έ'χουσα νέων, 

τή Παφίη το κάτοπτρον' έπεί τ.οίη μεν όράσθαι 
ουκ έθ-ελω* οΐη δ’ ήν πάρος· οδ δύναμαι.

9. Μνασάλκον.

Σοί μέν καμπύλα τόςα, καί ίοχέαιρα φαρέτρα, 
δώρα παρά Προμάχου, Φοίβε, τάδε κρέμαται' 

ιούς δέ πτερόεντας ανά κλόνον άνδρες εχουσιν 
έν κραδίαις, ολοά ςείνια δυςμενέων.

i  8. Ίονλιανον από υπάρχων Αιγύπτιον.

Ααΐς άμαλδυνθ-εΐσα χρόνιο περικαλλέα μορφήν, 
γηραλέων στυγέει μαρτυρίην ρυτίδων* 

ενθ-εν πικρόν έλεγχον άπεχθήρασα κατόπτρου, 
άνθετο δεσποίνη τής πάρος άγλαΐής. 

αλλά σύ μοι, Καθάρεια, δέχου νεότητας έταΐρον 
δίσκον, έπεί μορφή σή χρόνον οδ τρομέει.

59. ’Jytí#íbv.

Τή Παφίη στεφάνους, τή Παλλάδι τήν πλοκαμΐδα, 
Αρτέμιδι ζώνην άνθετο Καλλιρόη.
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1. Platóntól.
Én Lais, ki egész Hellast fitymálva nevettem,

Én a kinek küszöbét ifju-raj ostromolá,
E tükröt Paphiénak adom : nem óhajtóm ezentúl 

Látni, hogy én mi vagyok, s nem lehet, a mi valék.

9. Mnasalkastól.
Phoibos, emitt függnek Promachostól néked ajánlva 

A nyíl-örvendő puzdra s a félkörös íj.
A szárnyas nyilakat katonák kapták a szivükbe,

Mint a görög félnek vészes ajándokait.

18. Julianos egyiptomi helytartótól.
Lais hogy kecseit mind elvesztette idővel,

Ránczainak tanúját nem meri nézni tovább :
Meggyülölt tükrét istennőjének ajánlja,

Aki megadta vaia néki az egykori bájt.
Vedd el, Kypris, ezen fiatal-kedvelte korongot, 

Tenszépséged nem rettegi· ám az időt.

59. Agathiastól.
Kyprisnek koszorút, Pallasnak hajfonadékját, 

Artemisünknek övét szenteli Kalliroé.
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εύρετο γάρ μνηστήρα τον ήθελε, καί λάχεν ήβην 
σώφρονα, καί τεκέ co ν άρσεν ετικτε γένος.

77 . ’ ΕρατοσΘ-ένονς Σχολαστικού.

Οίνοπότας Ξενοφών κενεόν πίθον άνθετο, Βάκχε- 
δέχνοσο δ' ευμενέως* άλλο γάρ ουδέν εχει.

81. Παύλον Σιλεντιαρϊον.

Ασπίδα ταορείην, ερυμα χροός, άντιβίων τε 
πολλάκις έγχείην γευσαμένην χολάδων,

καί τον άλεξιβέλεμνον από στέρνοιο χιτώνα, 
καί κόρον ίππείαις θριξί δασυνομένην.

άνθετο Λυσίμαχος γέρας Λρεϊ, γηραλέον νυν 
αντί πανοπλίης βάκτρον άμειψάμενος.

1-9-3. Ό ( ) /ί /ο /ο ι · .

Άλκιβίη πλοκάμων ιερήν άνέθηκε καλύπτρην 
Ήρη, κουριδίων εΰτ’ έκύρησε γάμων.

134. M vß^fovrog.

Ή τον θύρσον εχουσ’ Έλικωνιάς, ή δέ παρ’ αυτήν 
Ξανθίππη, Γλαύκη δ'ή’ς χορόν έρχομένη,

Εξ δρεος χωρεδσι, Διωνύσα δέ φέρουσιν 
κισσόν, καί σταφυλήν, πίονα καί χίμαρον.

4-95. Τον αντον.

Ουτος Φειδόλα ίππος απ' εύρυχόροιο Κορίνθου 
άγκειται Κρονίδα, μνάμα ποδών αρετάς.

136. Τον αντον.

ΙΙρηξιδίκη μέν ερεξεν, έβούλευσεν δέ Δύςηρις 
ε’ιμα τόδε’ ξυνή δ’ άμφοτέρων σοφίη.
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A kit akart, az lett kérője ; leány kora szűz volt,
S mint boldog nőnek szép fra-magzata van.

77. Eratosthenes Scholastikostől.
A borivó Xenophon üres hordót szentele néked.

Vedd szívesen Bacchos ! tudva, hogy egyebe nincs.

81. Paulos Silentiariostől.
A bikabőr-pajzsát, amely őt mint bástya födözte, 

Dárdáját, melylyel gyakran itat vaia vért,
Mellirül a nyilakat tovahárította vas-ingét 

S a lengő lóézör-üstökü érc-sisakot,
Lysimaclios fogadnlmul adá a harcos Arésnak,

Bott 1 váltván fel vénen a fegyvereit.

133. Archilochostól.
Alkibié szent pártáját Hérának ajánlta,

Hogy hajadon lányból ifjú menyecske leve.

134. Anakreontól.
A tliyrsusviselő Helikonias, oldala mellett 

Xanthippe, Glauke a ki utánuk ered.
Jőnek a hegységről s hoznak Dionysos elébe 

Repkényt meg szőllőt meg javafajta gidát.

135. Ugyanattól.
Rlieidolasé ez a ló a nagytérségű Korinthból :

Mint diadalma jelét Zeusnak ajánlta föl itt.

136. Ugyanattól.
Préxidiké hímzetté, kitervezgette Dyseris :

Kölcsönös ész szerzé ezt a művészi ruhát.
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137. Tot α ϊτο ί.

Πρόφρων, 'Αργυρότοξε,, δίδου χάριν Αισχύλου υίφ 
Ναυκράτει, ευχωλάς τάςδ’ ύποδεςάμενος.

138. Τον αντον.

Πριν μέν Καλλιτέλης μ,’ ίδρυσατο* τόνδε δ’ εκείνου 
εκγονοι έστάσανθ5, οις χάριν άντιδίδου.

139. Τον αϊτόν.

Πραξαγόρας τάδε δώρα θεοΐς άνέθηκε, Λυκαίου 
υιός* έποίησεν δ' εργον Αναξαγόρας.

ΤίίΟ. Τοί αϊτόν.

Παιδί φιλοστεφάνου Σεμέλας άνέθηκε Μέλανθος 
μνάμα χορού νίκα;, υιός 5Aρηϊφίλου.

I á i .  Τον αντον.

Ρυσαμένα Πύθωνα δυςαχεος εκ πολέμοιο 
άσπίς, Άθηναίης εν τεμένει κρέμαται.

142. Τον αντον.

Σάν τε χάριν, Διόνυσε, καί αγλαόν άστεϊ κόσμον, 
Θεσσαλίας μ’ άνέθηκ’ άρχός Έχεκρατίδας.

143. Τον αντον.

Ευχεο Τιμώνακτι θεών κήρυκα γενέσθαι 
ήπιον, ος μ’ έρατοΐς άγλαΐην πρόθυρόις,

Έρμη τε κρείοντι καθέσσατο* τον δ’ έθέλοντά 
αστών καί ξείνων γυμνασίφ δέχομαι.
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137. Ugyanattól.
Vedd el, Ezüstíjú, s viszonozd neki hála-kegyeddel, 

Mit fogadalmul ajánlt Naukrates Aischylides.

138. Ugyanattól.
Elsőbb Kalliteles szerzett, unokái meg újból 

Helyre javítottak. Áldja meg érte az Űr !

139. Ugyanattól.
Ezt a Lykaiosi Praxagoras szentelte az égnek. 

Készítette pedig szobros Anaxagoras.

140. Ugyanattól.
E kari verseny díj t az Aréiphilosfi Melanthos 

A Sernelé’ kőszórás fürtű fiának adá.

141. Ugyanattól.
Megmentvén Pythont a zajos csata förgetegében,

Itt függ most Pallas’ épületében a pajzs.

142. Ugyanattól.
Ezt neked, oh Dionys, hálából s városi díszül 

Adta Echekratidas, Thessaliának ura.

143. Ugyanattól.
Isteni hírnöktől kérj Tímónaxra kegyelmet :

0 helyezett eme szép ház elejébe diszül,
És Hermesnek ajánlt. Kik e gymnasionba belépnek, 

Városit és idegent, mind szívesen fogadom.
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l í á .  Τον αϊτοί·.

Στροίβου παΐ, τόδ’ άγαλμα, Λεώκρατες, εύτ’ άνέθη 
Έρμη, καλλικόμοος ούκ ελαίες Χάριτας. 

ούδ3 Ακαδημίαν πολυγαθέα της εν άγοστφ 
σήν εύεργεσίην τφ προσιόντι λέγοι.

146. Τον αντον.

Βωμούς τούςδε θεοίς Σοφοκλής ίδρόσατο πρώτος, 
δς πλεΐστον Μοόσης είδε κλέος τραγικής.

162. Μελεάγρον.

Άνθεμα σοι Μελέαγρος έόν συμπαίστορα λύχνον, 
Κύπρι φίλη, μύστην σών θέτο παννυχίδων.

238. ' Απολλίονίόον.

Εύφρων ού πεδίου πολυαύλακος είμ’ ο γεραιός, 
ουδέ πολυγλεύκου γειομόρος βοτρυος* 

άλλ’ άρότρψ βραχύβωλον έπικνίζοντι χαράσσο) 
χέρσον, καί βαιοϋ πίδακα ραγός Ιχω. 

ού μέν ί'δ3 εξ ολίγων Ολίγη χάρις· εί δε διδοίης 
πλείονα, καί πολλών, δαϊμον, άπαρξόμεθα.

-555. Μάρκον Άργενταρίον.

Ηδη, φίλτατε λύχνε, τρις επταρες" ή τάχα τερπνήν 
εις θαλάμους ήξειν Αντιγόνην προλέγεις : 

εί γάρ, άναξ, είη τόδ3 έτήτυμον, οίος Απόλλων 
θνητοΐς μάντις Ιση καί συ παρά τρίποδι.

546". ’ Αναχρέοντος.

Τελλίο£ ίμερόεντα βίον πόρε, Μαιάδος υιέ, 
άντ’ ερατών δώρων τώνδε χάριν θέμενος.
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144. Ugyanattól.

Hogy Hermesnek adál, Stroibosfi Leókrates, engem, 
Kegygyei ügyelte meg a széphaju charisi kar 

És az örömben dús Akadémia, melynek ölében 
Hirdetem én eme szép tettet a vándor előtt.

145. Ugyanattól.
Isteneinknek ez oltárát Sophokles alapítá,

Kit legfőbb hírhez juttata Melpomene.

162. Meleagrostól.
Néked ajánlja föl, Aphrodité! Meleagros e lámpát :

Ezt a néma tanút éjjeli ünnepiden.

238. Apollonidastól.
Én vagyok agg Euphron, nem igen nagy gabona-földnek 

S nem sok mustot adó kertnek a birtokosa.
Kurta barázda biz’ az, mit ekémmel a földbe leszántok 

S csak szűk forrásból szűrve merítem a bort.
Itt vagyon áldozatúl számodra kevés a kevésből :

Áldj meg többel, oh ég, s több lesz az áldozatom.

333. Markos Argentariostól.
Harmadszor perczegsz, hű mécs ! azt jóslod-e véle,

Nem sok idő múlván itt leszen Antigoné ?
Ej ha valót mondasz, fölajánlak s jósnak avatlak,/ m

Es te az emberiség másod Apollja leszesz.

346. Anakreontól.
Maia szülötte, oh áldd meg Tellias élete napját 

Hála fejében ezen szép adományaiért.
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δος δέ »XIV ευθυδίκων Εοωνυμέων ένΐ δήμφ 
ναίειν, αίώ.νος μοίραν εχοντ5 αγαθήν.

351. Καλλιμάγον.

Τίν με λεοντάγχωνε, σοοκτόνε, φήγινον δζον*
θηκε τις ; — Άρχίνος. — ποιος ; — ο Κρής. — δέχομαι.

352. ’ Ηρίννης.

Δέξ5 άταλάν χειρών τάδε γράμματα, λφστε Προμαθεο- 
εντι και άνθρωποι τίν ομαλοί σοφίαν, 

ταόταν γοδν έτόμως τάν παρθένον δστις εγραψεν, 
αΐκ αοδάν ποτέθηκ', ής κ Άγαθαρχίς ολα.
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S add, hogy a jogszerető euónymiaknak a földjén 
Laktában boldog végzetü sorsa legyen.

351. Kallimachostől.
Arszlán- s vadkan-ölö, eme bükköt néked ajánlják.

«Kicsoda?» — Archias.— «Mellyik?» — A krétai. — «Keil.»

352. Erinnától.
Drága Prometheusom, vedd gyermeki kézbül e képet.

Észre fölérhetnek néha az emberek is.
Az legalább, a ki ezt a leányt festette, ha néki 

Szót is adott volna, voln’ Agatharckis ez itt.



VII. ΕΠΙΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΓΜΒΙΛ.

3. "Aδηλον.

Ενθάδε την ιερήν κεφαλήν κατά γαΐα καλύπτει 
άνδρών ήρώων κοσμήτορα, θειον Όμηρον.

7. "Αλλο.

Ενθάδε θείος Όμηρος, ος Ελλάδα πάσαν άεισε, 
Θήβης έκγεγαώς τής έκατονταπύλου.

• ' . ' V
8. 'Αντιπάτρου Σιόωνίαν.

Ούκέτι θελγομένας, Όρφεΰ, δρύας, ούκέτι πέτρας 
άξεις, ού θηρών αυτονόμους άγέλας* 

ούκέτι κοιμάσεις ανέμων βρόμον, ούχ'ι χάλαζαν, 
ού νιφετών συρμούς, ού παταγεΰσαν άλα. 

ώλεο γάρ' σέ δε πολλά κατωδύραντο θύγατρες 
Μναμοσύνας, μάτηρ δ’ έξοχα Κάλλιόπα. 

τί φθιμένοις στοναχεΰμεν έφ' υίάσιν, άνίκ' άλαλκε 
των παίδων Αίδην ούδέ θεοΐς δύναμις.

Ì5 . ’^ΐντίπάτρου.

Ούνομά μευ Σαπφώ' τόσσον δ’ ύπερέσχον άοιδάν 
θηλειάν, άνδρών όσσον δ Μαιονίδας.
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3. Ismeretlentől.

Szent álomra imitt hajtotta fejét le Homeros,
A hérószi világ isteni énekese.

7. Más.
Itt nyugszik, ki egész Görögország enekelője,

A nagy százkapujú Theba szülötte, Homér.

8. Antipatros Sidoniostól.
Többé nem vonzod s nem bűvölöd, énekes Orpheus 

A szirtet s tölgyet s a vadon állatait.
Többé nem csilapítod a förgeteget meg a záport,

Sem nem a hózivatart, sem nem a tengeri zajt. 
Meghaltál. Sírt Mnemosyné valamennyi leánya, 

Főkép édes anyád Kalliopé siratott.
Mit zokogunk elhúnyt gyerekinkért, míg a haláltól 

Isteni lény maga sem bírja megóvni fiát.

15. Antipatrostól.
Sappho valék, ki a nők dalait fölül annyira multam, 

Mennyire férfiakét multa fölül a Homér.

Görög Anthologia. 4
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16. Πινντον.

Όστέα μεν καί κωφόν εχει τάφος ουνομα Σαπφους 
αί δέ σοφαί κείνης ρήσιες αθάνατοί.

20. Σιμωνίδον.

Έσβέσθης γηραιέ Σοφόκλεες, άνθος άοιδών, 
οίνωπόν Βάκχου βότρυν έρεπτόμενος.

23. 'Αντιπάτρου Σιδωνίον.

Θάλλοι τετρακόρυμβος, Άνάκρεον, αμφί σέ κισσός,.
αβρά τε λειμώνων πορφυρέων πέταλα* 

πηγαί δ’ άργινόεντος αναθλίβοιντο γάλακτος, 
ευώδες δ’ από γης ήδύ χέοιτο μέθυ, 

δφρα κέ τοι σποδιή τε καί οστέα τέρψιν άρηται, 
εί δή τις φθιμένοις χρίμπτεται ευφρόσυνα, 

ώ το φίλον στέρξας, φίλε, βάρβιτον, ώ συν συν άοιδφ 
πάντα διαπλώσας καί συν ερωτι βίον.

Σιμωνίδον.

Ήμερί πανθέλκτειρα, μεθυτρόφε, μητερ οπώρας, 
ουλής ή σκολιόν πλέγμα φύεις ελικος,

Τη ίου ήβήσειας ΙΎνακρείοντος επ' άκρη 
στήλη, καί λεπτψ χώματι τοΰδε τάφου, 

ώς ό φιλάκρητός τε καί οίνοβαρής φιλόκωμος 
παννύχιος κρούων την φιλόπαιδα χέλυν, 

κήν χθονί πεπτηώς, κεφαλής έφύπερθε φέροιτο 
άγλαον ωραίων βότρυν απ' άκρεμόνων, 

καί μιν αεί τέγγοι νοτερή δρόσος, ής ο γεραιός 
λαρότερον μαλακών επνεεν έκ στομάτων.
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16. Pinytostól.
Sapphó csontjai porlanak itt e néma gödörben : 

Mit remekül dallott, nem fog enyészni soha.

20. Simonidestől.

Elhunytál, te öreg Sophokles, költőknek a dísze, 
ízlelvén Bacchos’ bőrszínű fürtje szemét.

23. Antipatros Sidoniostól.

Sírodat, Anakreon, hadd nője be bokros örökzöld, 
És a himes rétek dísze virítsa körül. 

Tiszta-fehér szinü tejforrás fakadozzon e helyben, 
S illatos édes bor forrjon a földbül elé. 

Hamvaid és tetemid had’ örüljenek élvezetének, 
Hogyha a holtat még érheti némi öröm.

Oh te a kedvelt lant’ kedvelte barátja, ki végig 
Dal s szerelem közben élted a napjaidat !

24. Simonidestől.

Oh te gyönyör- s mámor-termő szőllőnek az anyja,
Aki kacsos venyigéd dúsan eresztve fonod,

Nődd be a téjosi Anakreon síroszlopa csúcsát,
Lepve borulj eme sír kisszerű hantja fölé.

A vidám boriszának, a mámor s duska hívének,
Aki egész éjjel zeng vaia ifjairól,

Most hogy a földbe került, hadd csüngjön az őszi borágról 
A víg szőllőfürt most is a feje fölött,

S hadd áztassa meg őt mindég nedvével, a melynél 
Édesben folyt a vén ajakárul a szó.
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25. Τον αυτοί.

Ουτος Άνακρείοντα, τον άφθιτον εΐνεκα Μουσών 
υμνοπόλον, πάτρης τύμβος εδεκτο Τέω, 

δς Χαρίτων πνείοντα μέλη, πνειόντα δ; Ερώτων, 
τον γλυκόν ές παίδων ίμερον ήρμόσατο. 

μούνος δ5 είν Άχέροντι βαρύνεται, ούχ ότε λείπων 
ήέλιον Λήθης ένθάδ' εχυρσε δόμων 

άλλ’ οτι τον χαρίεντα μετ’ ήϊθέοισι Μεγιστέα, 
και τον Σμερδίειυ Θρήκα λέλοιπε πόθον, 

μολπής δ’ ού λήθει μελιτερπέος, άλλ’ ετ' εκείνον 
βάρβιτον ουδέ θανών ευνασεν είν Λίδη.

26. 'Αντιπάτρου Σιδωνίου.

Ξεΐνε, τάφον παρά λιτόν Άνακρείοντος άμείβων, 
ει τί τοι εκ βίβλων ήλθεν έμών όφελος, 

σπεΐσον έμή σποδιή, σπεΐσον γάνος, όφρα κεν οΐνω 
οστέα γεθήση τάμα, νοτιζόμενα, 

ως ο Λιωνύσου μεμελημένος οίνάσι κώμοις, 
ώς ό φιλακρήτου σύντροφος άρμονίης, 

μηδέ καταφθίμενος Βάκχου δίχα τούτον ύποίσω 
τον γενεή μερόπων χώρον όφειλόμενον.

£7. Τοϊ; αϊτοί.

Είης έν μακάρεσσιν, Λνάκρεον, ευχος Ίώνων, 
μήτ' έρατών κώμων άνδιχα, μήτε λύρης ‘ 

υγρά δε δερκομενοισιν έν όμμασιν ούλον άείδοις, 
αίθύσσων λιπαρής άνθος υπερθε κόμης, 

ήέ προς Εύρυπυλην τετραμμένος, ήέ Μεγιστή, 
ή Κίκονα Θρηκός Σμερδίεω πλόκαμον,
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25. Ugyanattól.

Anakreont a Múzsa miatt örök életű lantost 
Itt födi hantjával, hazai földje, Teos.

A miken a Charisok s az Erosok szelleme érzik,
A fiukat zengik kellemes énekei.

Eggy ami fáj neki Hadesben, de nem az, hogy a naptól 
Búcsút vett s a sötét Lethe honába került;

Eáj, hogy a szép ifjút itt kellett hagyni Megisthest,
És itt hagyni a thrák Smerdis-ajánlta gyönyört. 

Ámde azért a dalát nem szünteti ; szépszavu kobzát 
Még holtában sem hagyja pihenni alant.

26. Antipatros Sidoniostól.

A mikor Anakreon’ kis sírját éred, o vándor, 
Hogyha netán hasznát vetted a könyveinek, 

Öntözd a hamvát, öntözz rá élvet! Örüljön 
Néki a csontja, midőn rája szivárog a bor.

Ö, ki Dionysos’ lakomáinak annyira híve 
S a színbor-szerető harmóniának is az,

Halva se nyúgodjék Bacchosnak ajándoka nélkül 
Itt a halandóknak sors-kijei ölte helyén.

27. Ugyanattól.

Elysionba’ se légy te Anakreon, jóni dicsőség, 
Víg lakomák nélkül, víg szavú kobza hián. 

Nedves pillával hamisan hunyorítva dalolgass, 
Füzért lengetvén illatozó hajadon,

Hol dicsőítve az Eurypvlét, dicsőítve Megistsst, 
Vagy thrák Smerdisnek kíkoniféle haját,
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ήδύ μέθυ βλυζων, άμφίβροχος εΐματα Βάκχο), 
άκρητον θλίβων νέκταρ από στολίδων. 

τρισσοίς γάρ, Μοόσαισι, Διωνύσψ, καί Έρωτι, 
πρέσβυ, κατεσπείσθη πας ο τεος βίοτος.

53. ' Αδέσηοτον.

Τ2 ξένε, τόνδε τάφον τον Άνακρείοντος άμείβων, 
σπεΐσόν μοι παριών είμΐ γά.ρ οίνοπότης.

5.9. ν ΐ ΐ ’τί7Γ«Γ()ου Σιδωνίον.

Ευδεις. έν φθιμένοισιν, Άνάκρεον, εσθλά πονήσας, 
ευδει δ’ ή γλυκερή νυκτιλάλος κιθάρη, 

ευδει καί Σμέρδις, το Πόθων εαρ, ω συ μελίσδιον, 
βάρβιτ5, άνεκρούου νέκταρ έναρμόνιον, 

ήϊθέων γό.ρνΕρωτος εφυς σκοπός' εις δέ σέ μοΰνον 
τόξα τε καί σχολιάς ειχεν έκηβολίας.

30. Τον αντον.

Τύμβος Άνακρείοντος* δ Τήί'ος ενθάδε κύκνος 
ευδει, χή παίδων ζωροτάτη μανίη. 

ακμήν οί λυρόεν τι μελίζεται άμφί Βαθόλλφ, 
ΐμερα καί κισσού λευκός ρδωδε λίθος, 

ούδ’ Άΐδης σοι έρωτας άπέσβεσεν, έν δ’ Άχέροντος 
ών ολος ωδίνεις Κύπριδι θερμότερη.

31. Διοσκορίδον.

Σμερδίη ώ επί Θρηκί τακείς καί επ' έσχατον οστεΰν, 
κώμου καί πάσης κοίρανε παννυχίδος, 

τερπνότατε Μούσησιν Άνάκρεον, ώ πί Βαθύλλω 
χλωρόν υπέρ κυλικών πολλάκι δάκρυ χέας, 

αύτόματαί τοι κρήναι άναβλύζοιεν ακρητον, 
κήκ μακάρων προχοαί νέκταρος άμβροσίου'
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Telve borillattal, Bacchos-nedvezte ruhában, 
Bánczairól nektár-cseppeket ejtve alá.

Mert eme háromnak : Múzsának, bornak, Erosnak 
Volt felavatva egész életed, édes öreg !

28. Ismeretlentől.
A mikor itt elmégy Anakreion sírja tövénél,

Öntözd meg borral: mert bor ivója vagyok.

29. Antipatros Sidoniostól.
Alszol, Anakreion, miután dalos életet éltél,

Alszik a kellemző éjjeli-csacska koboz.
Smerdis is alszik, a vágy kikeletje, kinek te dalolva 

Harmoniás nektárt valaha zengedezél.
Ifjak közt te valál az Eros czélpontja : csupán csak 

Rád ajzotta ivét, rád röpítette nyilát.

30. Ugyanattól.
Anakreonnak a sírja ez itt ; a tejosi hattyú 

Alszik benne s a szép ifjak iránti heve.
Lantszerü zengedezés szól rajta Bathyllosi bájról,

S a márványt repkény illata lengi körül.
Hadesnél sem aludt el a szíved lángja : hisz ott is 

Eltölt téged a hő Kypria-lelkesedés.

31. Dioskoridestől.

A ki a thrák Smerdist oly lázasan égve szeretted,
S ünnepi éjeknek kar-fejedelme valál !

Vidám Múzsa-kegyeltje, Anakreon ! a ki Bathyllért 
Gyakran ital közben sírtad a könnyeidet !

Borforrás szökjék számodra magátul a földből,
S ambroziás nektár mennyei föbül alá.
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αυτόματοι δε φέροιεν Ιον, το φιλέσπερον άνθος, 
κήποι, καί μαλακη μύρτα τρέφοιτο δράσω, 

οφρα καί έν Δηοΰς οίνώμενος αβρά χορεύσης, 
βεβληκώς χρουσέην χεΐρας επ’ Εύρυπύλην.

32. Ίονλιάνον Αιγύπτιον.

Πολλάκι μεν τόδ’ άεισα, καί εκ τύμβου δέ βοήσω* 
Πίνετε, πριν ταύτην άμφιβάλησθε κόνιν.

33. Τον αντον.

Πολλά πιών τέθνηκας, Άνάκρεον. άλλα τρυφήσας' 
καί σύ δε μη πίνων ιςεαι εις Αίδην.

39. ’Αντιπάτρου Θεσσαλον.

'0  τραγικόν φώνημα καί οφρυόεσσαν άοιδήν 
πυργώσας στιβαρη πρώτος έν εύεπίη,.

Αισχύλος Εύφορίωνος, Έλεΰσινίης έκάς αίης 
κεΐται, κυδαίνων σήματι Τρινακρίην.

40. Αιοδώρον.

Αισχύλον ηδε λέγει ταφίη λίθος ενθάδε κεϊσθαι 
τον μέγαν, οίκείης τηλ’ άπό Κεκροπίης, 

λευκά Γέλα Σι κελοίο παρ’ υδάτα* τίς φθόνος, αϊ, αι, 
Θησείδας αγαθών εγκοτος αίέν έχει.

41. ' Αδέσποτον.

\  μάκαρ άμβροσίησι συνέστιε φίλτατε Μούσαις, 
χαΐρε καί είν Αίδεω δώμασι Καλλίμαχε.

46. "Αδηλον.

Ού σόν μνήμα τόδ’ έστ’ Ευριπίδη, αλλά συ τουδε* 
τη ση γάρ δόςη μνήμα τόδ’ άμπέχεται.
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Önként hozzon a kert violát, estvéli virágot,
S tápláljon mirtust néked a harmatozás.

•Járd el mámorosán még ott is Déo honában 
Atalölelve a szép aranyos Eurypylét.

32. Julianos Aigyptiostól.
Gyakran elénekelém s még egyre kiáltom a sírból : 

Ember, igyál, mielőtt ebbe a porba vegyülsz.

33. Ugyanattól.
/

Meghaltál sok ivástul, Anakreon ! «Am sokat éltem. 
És te, ha nem borozol, mégis a sírba kerülsz.»

39. Antipatros Thessalostól.
A ki legeslegelébb tornyozta hatalmasan össze 

A tragikus hangot s büszke szemöldökű dalt,
Távol Eleusistől itt nyugszik Euphorionfi 

Aischylos és fény nyel tölti be Trinakriát.

40. Diodorostől.
E sírkő azt mondja, hogy itt a nagy Aischylos alszik, 

Messze hazájától, Attika földjeitől,
Gela fehérhabu árjainál. Milyen átkos irigység : 

Nagyjaikat soha sem tűrik a Theseidák.

41. Ismeretlentől.
Oh te aaambroziás Múzsák vendégi kegyeltje ! 

Hadesnél is légy üdvöz, o Kallimachos !

46. Ismeretlentől.
Nem tied, Euripides, ez az emlék, te az övé vagy : 

Mert ezen emléket híred övedzi körül.

\



58 V I I .  ΕΠ ΙΤΎ Μ ΒΙΑ .

52. Δημιουργόν.

Ελλάδος ευρυχόρου στέφανον καί κόσμον άοιδής. 
Ασκραΐον γενεήν, Ησίοδον, κατέχω.

53. ν 4̂<?̂ λοι·.

Ησίοδος Μοόσαις Έλικωνίσι τονδ άνέθηκα, 
υμνώ νικήσας εν Χαλκίδι θ·είον Όμηρον.

59. ' Ιονλιάνον Αιγύπτιον.

Πλούτων, δέςο, μάκαρ, Δημόκριτον, ως κεν άνάσσων 
αίέν άμειδήτων, καί γελόωντα λάχοις.

6 Ί . ’ .4(ίίσποτοι·.

Γαία μεν έν κόλποις κρύπτει τόδε σώμα Πλάτωνος, 
ψυχή δ' άθ-άνατον τάςιν έχει μακάρων

υιού Άριστώνος, τόν τις καί τηλόθ". ναίων 
τιμά άνήρ άγαθ·ός, ί)·ειον ίδόντα βίον.

62. "Αδηλον.

Αίετέ, τίπτε βέβηκας υπέρ τάφον, ή τίνος, είπε, 
άστερόεντα Ό·εών οίκον άποσκοπέεις;

ψυχής είμί Πλάτωνος άποπταμένης ές Όλυμπον 
είκών, σώμα δε γή γηγενές Ατθίς έχει.

63. νΑδηλον.

Τον κύνα Διογένη, νεκυοστόλε, δέξο με, πορθμεϋ, 
γυμνώσαντα βίου παντός έπισκύνιον.

73. Γεμίνον.

Αντί τάφου λιτοΐο Όές Ελλάδα, Όές δ’ επί ταυταν 
δουρατα, βαρβαρικάς σύμβολα ναυφθ-ορίας,
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52. Demiurgostól.

A tér Hellasnak koszorúját s dalbeli díszét:
Askrai Hesiodost rejti magában e sír.

53. Ismeretlentől.
Ezt én Hesiodos fölajánlom a Múzsa-seregnek, 
Meggyőzvén dallal Chalkisban az égi Homerost.

59. Julianos Aigyptiostól.
\Tedd föl Demokritost a halotti világba, te Pluton !

Bús országodban hadd legyen egy, ki nevet.

61. Ismeretlentől.
Plátónak testét ez a föld szorította ölebe,

Lelke dicsőültek szent seregébe vegyült.
Öt az Aristonfit még messze világbeli nép is 

Tiszteli, mint a kinek élete isteni volt.

62. Ismeretlentől.
Sas, mondd meg, ki vagy és minek állsz eme smiak az ormán, 

Nézve az isteneink csillagövezte honát ?
Én Plátónak Olympra repült lelkének a képe :

Földből lett testét Attika földje födi.

63. Ismeretlentől.
A kutya Diogenest vedd föl sajkádba, te Charon !

A ki az életemet meztelenül mutatám.

73. Geminostól.
Kis sír dombja helyett Hellast tedd síri halomnak,

És a perzsa hajók roncsait arra tetézd.
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καί τύμβω κρηπίδα περίγραφε Περσικόν "Άρη 
καί Εέρξην'τούτοις θάπτε Θεμιστοκλέα. 

στάλα δ’ ά Σαλαμίς επικείσεται, έργα λέγουσα 
τάμά' τί με σμικροΐς τον μέγαν έντίθετε ;

7á. Δίοδόρον.

Τούτο Θεμιστοκλεί κενόν ήρίον εΐσατο Μάγνης 
λαός’ δ τ έκ Μήδων πατρίδα ρυσάμενος 

οθνείην όπέδυ χθόνα καί λίθον' ήθελεν ούτως 
ό φθόνος* αί δ’ άρεταί μείον εχουσι γέρας.

75. Αντιπάτρου.

Στασίχορον, ζαπληθές αμέτρητου στόμα Μούσης, 
εκτέρισεν Κατάνας αίθαλόεν δάπεδον, 

ού, κατά Ποθαγόρου φυσικάν φάτιν, ά πριν Όμηρου 
ψυχά svi στέρνοις δεύτερον φκίσατο.

129. Διογένονς Λαερτίον.

Ήθελες, ώ Ζήνων, καλόν ήθελες, άνδρα τύραννον 
κτείνας έκλύσαι δούλοσύνης Έλέαν* 

αλλ’ έδάμης· δή γάρ σε λαβών ό τύραννος έν ολμω 
κόψε* τί τοϋτο λέγω ; σώμα γάρ, ουχί δέ σέ.

Ì39. 'Αδέσποτου.

Έκτορι μέν Τ&οίη συγκάτθανεν' ούδ’ ετι χείρας 
άντήρεν Δαναών παισίν επερχομένοις.

Πέλλα δ' Άλεξάνδρω συναπώλετο. πατρίδες άρα 
άνδράσιν, ού πάτραις άνδρες άγαλλόμεθα.

itíO. Ά ρχιον.

Καί γενέταν τού νέρθε, καί όυνομα, καί χθόνα φώνε 
στάλα, καί ποία κηρί δαμείς εθανεν.
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S a perzsák liadait s Xerxest írd kívül a boltra 
És a Tliemistoklest ebbe a sírba temesd.

Oszlopomúl Salamis legyen ott s hirdesse mi voltam. 
Mért teszitek ti kicsiny hantok alá a nagyot ?

74. Diodorostól.
E dísz-sírt emelé Magnesia népe Themisto- 

klesnek, a médektől a ki megóvta honát.
Barbár földbe került. Azt így akará az irigység :

A derekasságnak gyenge jutalma vagyon.

75. Antipatrostól.
Stesichorost az erős Múzsának e szépszavu száját 

Éltem été Kataná fekete földje alá.
Pythagoras tanítása szerint a mi egykor Homéré 

Volt, az a lélek utóbb Stesichorosba’ lakott.

129. Diogenes Laertiostól.
Jót akarál, Zenon, meg akartad a zsarnokot ölni, 

Hogy rabságából felszabadítsd Eleát.
Elfogtak s porrá töret össze mozsárban a zsarnok, 

Hogy mondtam ? téged ? Nem, csak a portetemet.

139. Ismeretlentől.
Hektorjával együtt elpusztula Trója : tovább nem 

Bírta ki már a görög harcfiak ostromait.
Nagy Sándorral együtt elpusztula Pella. Dicsővé 

Tészi a hős a hazát, és nem a hőst a haza.

140. Archiastől.

Hogy ki van itten alant, atyját, a nevét, a hazáját 
Hirdesd, síroszlop, s micsoda vége vaia.
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* πατήρ μεν Πρίαμος, γά δ' Ήλιον, ουνομα δ’ Έκ 
ώ 'νερ, υπέρ πάτρας δ’ ώλετο μαρνάμενος.

_Ζ45. 'Λδέσποτον.

Σήμα τόδ’ Αϊαντος Τελαμωνίου, ον κτάνε Μοίρα, 
αυτού '/ρησαμένη καί περί καί ςίφεϊ. 

ουδέ γάρ έν θνητοίσι δυνήσατο καί μεμαυία 
εύρέμεναι Κλωθώ τφδ’ ετερον φονέα.

15-5. Μίέσποτον.

Ό τον πολυστένακτον ανθρώπων βίον 
γέλωτι κέρασας Νικαευς Φιλιστίων 
ενταύθα κείμαι, λείψανον παντός βίου* 
πολλάκις άποθανών, ώδε δ' ούδεπώποτε.

Í60 .

Καρτεράς εν πολέμοις Τιμόκριτος, ού τόδε σάμα. 
Άρης δ’ ούκ αγαθών φείδεται, αλλά κακών.

_Z6Í. ’Αντιπάτρου Σιδωνίον.

νΟρνι, Διός Κρονίδαο διάκτορε, τεΰ χάριν εστας 
γοργός υπέρ μεγάλου τύμβον Άριστομένους ; 

αγγέλλω μερόπεσσιν οθ’ ούνεκεν οσσον άριστος 
οιωνών γενόμαν, τόσσον δδ’ ήϊθέων. 

δειλαί τοι δειλοίσιν έφεδρήσσουσι πέλειαι* 
άμμες δ’ άτρέστοις άνδράσι τερπόμεθα.

i 65. Λίωνίδον.

Τίς, τίνος εύσα, γύναι, Παρίην υπό κίονα κείσαι;
ΓΓρηξώ Καλλιτέλευς. καί ποδαπή ; Σαμίη. 

τίς δέ σε καί κτερέϊςε ; Θεόκριτος, φ με γονήες 
έξέδοσαν. θνήσκεις δ5 έκ τίνος; έκ τοκετού.
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Atyja híres Priamos, hona ílion, a neve Hektor.
À hona üdvéért küzdve bukott el a hős.

148. Ismeretlentől.
Itt nyugszik Telamón Aias, kit a végzete hajtott 

Arra, hogy ön kézivel döfje szivébe vasát.
Mert Klóthó nem lelt a halandók közt, a ki néki 

Gyilkosa légyen, bár mennyire rajta vaia.

155. Ismeretlentől.
En a Nikaiabeli Philistion, a ki 
A földi búba víg kaczajt vegyitgeték,
Itt nyugszom, összes éltemből e portetem.
Meghalni sokszor meghalék, de így soha.

160. Anakreontól.
A harczokban erős Timokritosé ez a sírjel :

Arés a gyávát szánja csupán, nem a hőst.

161. Antipatros Sidoniostól.
Sas, te Zeus villámhordója, mit állsz te komordan 

A nagy Aristomenes bajnoki sírja felett?
Hirdetem a jövevények előtt, hogy a mennyiben én a 

Szárnyasok elseje, úgy ő meg az ífiaké.
Álljanak őrt gyávák sírján a gyáva galambok,

Én rettenthetlen férfiakat szeretek.

163. Leonidastól.

Mondd, ki vagy és ki leánya? kit elföd e pároszi emlék.
«Prexo, Kalliteles lánya.» S hazád mi? «Samos.»

Ki temetett eme sírba? «Theokritos, a kihez adtak 
Volt szüleim.» Holtod mely baj okozta? «Szülés.»



VII. ΕΠ u n i BIA.

εύσα πόσων ετέων ; δύο κεικοσιν. ή ρά γ5 άτεκνος ;
οοκ, άλλα, τριετή Καλλιτέλην ελιπον. 

ζώοι σοί κείνος γε, καί ές βαθύ γήρας ΐκοιτο. 
καί σοί, ξείνε, πόροι πάντα Τύχη τα καλά.

177. Σιμώνίδον.

Σάμα τόδε Σπίν-θ-ηρι πατήρ έπέθηκε Φανόντι.

178. Διοσκορίδον Νικοπολίτον.

Λοδός εγώ, ναι Λυδός, ελευθερίω δε με τόμβιρ, 
δέσποτα, Τιμάν&η τον σόν εθευ τροφέα. 

εύαίων άσινή τείνοις βίον’ ήν δ' οπό γήρως 
προς με μόλγ̂ ς, σος εγώ, δέσποτα, κείν Ά'ίδη.

179. 'Άδηλον.

Σοί καί vöv υπό γήν, ναι δέσποτα, πιστός υπάρχω, 
ώς πάρος, εύνοίης ούκ έπιληθόμενος, 

ώς με τότ’ έκ νοόσοο τρις επ’ ασφαλές ήγαγες Ιχνος, 
καί νυν άρκουση τήδ’ ύπέ&ου καλύβι,

Μάνην άγγείλας, Πέρσην γένος* ευ δέ με ρέξας 
εξεις εν χρείη δμώας έτοιμοτέρους.

184. Παρμενίωνος.

Παρί}ενικής τάφος είμ’ Ελένης, πένθει δ’ επ’ άδελφ 
προφθιμένου διπλά μητρός εχω δάκρυα, 

μνηστήρσιν δ’ ελιπον κοίν: άλγεα* την γάρ έτ' ούπο) 
ούδενος ή πάντων ελπίς εκλαυσεν Ισως.

187. Φίλιππον.

Έ  γρήϋς Νικώ Μελίτης τάφον έστεφάνωσε 
παρΌ-ενικής. Άΐδη, τούΙί’ δσίιος κέκρικας
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Hány éves voltál? «Kétszer tizenegy.» Van-e gyermek?
« Kalliteles a fiam, harmadik évibe jár. »

Isten tartsa meg őt és hosszú korszakot érjen.
Vándor, minden jót néked is adjon a sors !

177. Simonidestől.
Holt Spinthérnék e síremléket az atyja emelte.

178. Dioskorides Nikopolitestől.
Lydiabéli vagyok : de te fölszabadítva temettél 

Engem Timanthest, volt nevelődet, ide.
Hosszan s boldogan élj ! S hozzám ha leszállasz elaggva, 

A Hadesben is én a tied és te uram.

179. Ismeretlentől.
Mint az előtt, híved leszek én eme hantok alatt is,

Jó szivedet, gazdám, itt se felejtve soha :
Hogy három versen kórságból helyre j avi tál,

S most ez elégséges kis kalibába tevéi.
Perzsia szült engem, Manes vaia elnevezésem.

Készebb szolgáid lesznek ez érdemidért.

184. Parmeniontól.
Helena sírja ez itt. Megelőzte halálban a bátyja.

Kétszeresen hull most érte az anyai köny.
Búsul a sok kérő. Nem volt még senkihez adva,

S így mindenki remélt, s mindenik érzi a gyászt.

187. Philippostól.
A hajadon Melité sírját koszorúzza virággal 

Xíko a vén asszony. Jól van ez így, te halál?

Görög Anthologia.
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190. Ά νύτη ς οί δε Αεωνίδον.

Άκρίδι το. κατ’ άρουραν αηδόνι, και δρυοκοίτα 
τέττιγι ξυνόν τύμβον ετευςε Μυρώ, 

παρθενίαν στάςασα κόρα δάκρυ- δισσά γάρ αύτάς 
παίγνί ό δυςπειθής ωχετ’ εχων Άΐδας.

207. Μελεάγρον.

Τον ταχύπουν, ετι παΐδα συναρπασθέντα τεκούσης 
άρτι μ’ από στέρνιον, ούατόεντα λαγών 

έν κόλποις στέργουσα διέτρεφεν ά γλυκερόχρως 
Φανίον, είαρινοΐς άνθεσι βοσκόμενον. 

ουδέ με μητρός ετ’ είχε πόθος- θνήσκω δ’ υπό θοίνης 
άπληστου, πολλή δαιτ'ι παχυνόμενος. 

καί μου προς κλισίαις κρυψεν νέκυν, ώς έν ονείροις 
αίέν δραν κοίτης γειτονέοντα τάφον.

22á. ' Αδεσηοτον.

Είκοσι Καλλικράτεια καί εννέα τέκνα τεκοΰσα, 
ούδ’ ενός, ούτε μιής έδρακόμην θάνατον. 

άλλ3 εκατόν καί πέντε διηνυσάμην ενιαυτούς, 
σκήπωνι τρομεράν ούκ έπιθείσα χέρα.

226. ' Ανακρέοντος Τηίον.

Άβδήρων προθάνόντα τον αίνοβίην Άγάθωνα 
πάσ3 επί πυρκαίής ήδ’ έβόησε πόλις, 

ού τινα γάρ τοιόνδε νέων ό φιλαίματος Άρης 
ήνάρισεν στυγερής έν στροφάλιγγι μάχης.

£29. Διοσκορίδον.

Tq. Πιτάνα Θρασύβουλος έπ3 άσπίδος ήλυθεν άπνοος, 
επτά προς Άργείων τραύματα δεςάμενος, 

δεικνύς άντία πάντα- τον αίματόεντα δ3 ό πρέσβυς 
παΐδ3 έπί πυρκαϊήν Τύννιχος είπε τιθείς-



190. Anytétől, némelyek szerint Leonidastól.
Tölgyfagalyon szerető tücskéjét s parlagi, clallos 

Szöcskéjét e közös sírba temette Myro.
Gyászolt és ontott szűz könnyeket értök a lányka : 

Kettős játékát elragadá a halál.

207. Meleagrostól.
Még piczi voltomban szakítottak el édes anyámnak 

Emiéitől, engem nagy fülű fürge nyulat.
S keblibe rejtve növelt s táplált a hószinü lányka 

Phanion, a kikelet-hozta virágaival.
Úgy hogy már többé nem kívánkoztam anyámhoz : 

Túlságos jólét volt kimúlásom oka.
S holt tetemim közel ágyához temeté el a lányka, 

Hogy láthassa közel síromat álmaiban.

224. Ismeretlentől.
Kallikrateia kilencz meg húsz gyermeknek az anyja : 

S egy sem halt volt meg énnekem annyi közük
Száz meg öt esztendőt éltem volt én e világon,

És soha sem kellett reszketegesnek a bot.

226. Teosi Anakreontól.
Hős Agathont a ki elhullott Abdera javáért,

Megsiratá az egész város a máglya körül.
Mert vérszomjas Arés ilyen ifjút még soha eddig 

Nem gyilkolt meg a harcz vérzivatarjai közt.

229. Dioskoridestől.
Halva került pajzsán Thrasybulos Pithana földre 

Hét sebet ejtett volt rajta az argosi had:
Mind elül a testén. Az öregkora Tynnichos így szólt, 

A mint meglátá vérboritotta fiát :

YH. SÍRVERSEK.
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Δειλοί κλαιεσθωσαν έγώ δε σέ, τεκνον, άδακρος 
θάψιυ, τον καί έμόν καί Λακεδαιμόνιον.

230. ’ Ερνχίον Κνζικήνον.

Ανίκ’ από πτολέμοο τρέσααντά σε δέςατο. μάτηρ, 
πάντα τον όπλιστάν κόσμον ολωλεκότα,

αυτά τοι φονίαν, Δαμάτριε, αυτίκα λόγχαν 
είπε διά πλατέιον ώσαμένα λαγάνων'

Κάτσανε, μηδ’ έχέτω Σπάρτα ψόγον ου γάρ εκείνα 
ήμπλακεν, εί δειλούς τουμόν εθρεψε γάλα.

’ /4 (Μ « ίθ ϊ'.

Τύμβον Αλεξάνδροιο Μακηδόνος ήν τις άείδη, 
ηπείρους κείνου σήμα λέγ’ άμφοτέρας.

248. Σιμωνίδον.

Μυριάσιν ποτέ τήδε τριηκοσίαις έμάχοντο 
εκ Πελοποννάσου χιλιάδες τέτορες.

249. Τον αντον.

"Ω ίςεΐν’, άγγειλον Λακεδαιμονίοις ότι τήδε 
κείμεθα, τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.

253. Τον αντον.

Εί το καλώς θνήσκειν αρετής μέρος έστί μέγιστον, 
ήμΐν εκ πάντων τούτ’ άπένειμε Τύχη*

Έλλάδι γάρ σπεύδοντες ελευθερίαν περιθειναι 
κείμεθ" άγηράντω χρώμενοι ευλογίη.

257. Άδηλον.

ΓΙαίδες Αθηναίων Περσών στρατόν έςολέσαντες 
ήρκεσαν άργαλέην πατρίδι δουλοσύναν,
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Sírjanak a gyávák ; én nem könnyezve temetlek,
Mint a magam vérét, mint lakedaimoni fit.

230. Kyzikosi Erykiostól.
A mikor elszaladál, Demetrios, édes anyádhoz 

Harcztéren hagyván fegyveri díszeidet,
0  tüstént gyilkos dárdát ragadott a kezébe 

S így szólt, hogy széles vékonyaidba döfé :
Halj meg s meg ne gyalázd Spártát ; mert nem tehet arról, 

Hogy neki emlőmmel gyáva fiút nevelék.

240. Addaiostói.
A ki megénekeled makedón Sándornak a sírját,

Mondd, hogy a szárazföld két fele hantja neki.

248. Simonidestől.
Itt harczolt háromszázszorta ezernyi sereggel 

A Peloponnesos négyszer ezernyi hada.

249. Ugyanattól.
Itt fekszünk. Vándor, vidd hírül a spártaiaknak : 

Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.

253. Ugyanattól.
Hogyha a hősi halál az erénynek a legfőbb díja2 

Minden előtt nékiink adta jutalmul a sors.
Mink a szabadságot Hellas számára kivívtuk,

S itt nyugszunk ; de hírünk az soha el nem enyész.

257. Ismeretlentől.
A perzsák hadait szétverte athéni legénység 

S terhes rabságtól megszabadult a haza.
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259. Ιϋ.άτωνος.

Εοβοίης γένος έσμέν. Έρετρικόν, άγχι δέ Σούσων 
κείμεθα* φευ, γαίης δσσον άφ’ ήμετέρης.

£6'_Ζ. Διοτίμον.

Τί πλέον εις ωδίνα πονείν: τί δέ τέκνα τεκέσθαι;
μή τέκοι, εί μέλλει παιδός όρά.ν θάνατον, 

ήϊθ-έω γάρ σήμα Βιάνορι χεόατο μήτηρ* 
επρεπε δ' εκ παιδός μητέρα τοΰδε τοχεΐν.

262. Θεόκριτόν.

Αοδήσει το γράμμα, τί σάμά τε, καί τίς απ’ αυτψ. 
Γλαύκης είμί τάφος της ονομαζομένης.

263. ’ Αναχρέοντος Τψον.

Καί σέ, Κλεηνορίδη, πόθος ώλεσε πατρίδος αίης 
θαρσήσαντα Νότοα λαίλαπι χειμερίη. 

ώρη γάρ σε πέδησεν άνέγγυος* υγρά δέ την σήν 
κύματ’ άφ’ ίμερτήν εκλυσεν ήλικιην.

280. ’Ισίδωρον Αίγεάτον.

ϊό  χώμα, τύμβος εστίν* αλλά τώ βόε 
έπίσχες ούτος, τάν υνιν τ’ άνάσπασον* 
κινείς σποδόν γάρ. ές δέ τοιαύταν κόνιν 
μή σπέρμα πρρών, αλλά, χεΰε δάκρυα.

282. Θεοδωρίάον.

Ναυηγοΰ τάφος είμί" σύ δέ πλέε* καί γάρ οθ ημείς 
ώλόμεθ’, αί λοιπαί νήες έποντοπόρουν.



259. Platóntól.
Euboiának a népe vagyunk mi, Eretriabélik :

Susa alatt fekszünk. Mennyire messze hazánk !

261. Diotimostól.
Mit használ fiakat kínok közt szülni világra,

Hogyha saját anyjuk látja kimúlni megint?
íme Biánornak sírhantot emeltet az anyja,

Mért nem az anyjának tészi meg ezt a fiú?

262. Theokritostól.
A felirat megmondja, mily emlék, s ki van alatta,

«Én a Glauke nevű nőnek a sírja vagyok.»

263. Teosi Anakreontól.
Téged is elvesztett, Kléénoridésem, a honvágy,

Mitsem tartva Notos téli viharjaitól.
Tőrbe keríte az álnok idő, s a tengeri hullám 

Elsodrá tőled szépkoru életedet.

280. Aigeai Isidorostól.
Sírhant e töltés : földmives, megállj, ne hajtsd
Az ökreid, s emeld ki a szántóvasat !
Halotti hamvakat bolygatsz te föl vele.
Ilyen talajba könny s nem buzaszem való.

282. Theodoridestől.
Gályatöröttnek a sírja vagyok; de azért te csak indulj 

A mikor elvesztünk, jártak azért a hajók.
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311. Άδέσηοτον.

Ό τύμβος ούτος ένδον οοκ έχει νεκρόν" 
ό νεκρός ούτος έκτος ούκ έχει τάφον, 
άλλ’ αυτός αυτού νεκρός έστι καί τάφος.

3 1 3 . ν [Τίμωνος. ].

είς Τίαωνα τον αισάν^ρωπον.

Ένθ-άδ’ απορρήςας ψυχήν βαρυδαίμονα κείμαι' 
ο ον ο μα δ’ ου πεύσοισθε, κακοί δέ κακώς άπόλοισθ-ε,

314. Πτολεμαίον. 

εις τόν αυτόν.

Μή πόθεν είμί μάθης μη δ5 ούνομα* πλήν ότι θνήσκειν 
τούς παρ’ έμήν στήλην ερχομένους έθέλω.

325. ' Αδεστίοτον

είς τον Σοφδανάταλλον.

Τόσσ’ έχω, δσα’ έφαγον τε καί έπιον, καί * μετ’ ερώτων 
τέρπν’ έδάην τα δε πολλά καί δλβια πάντα λέλειπται.

326. Κράτητος Θηβαίον.

Ταΰτ? έχω δσσ’ έμαθ-ον, καί έφρόντισα, καί μετά Μουσών 
σέμν5 έδάην τα δέ πολλά καί δλβια τύφος έμαρψεν.

348. Σιμωνίδον τον Κηίον.

Πολλά πιών καί πολλά φαγών, καί πολλά κάκ’ είπών 
ανθρώπους, κείμαι Τιμοκρέων Ρόδιος.

415. Καλλίμαχον.

Βαττιάδεω παρά σήμα φέρεις πόδας, εΰ μεν αοιδήν 
είδότος, ει δ’ οίνω καίρια συγγελάσαι.
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311. Ismeretlentől.
JViobe s i r r  erse.

Halottja nincsen ám e sírnak itt belül.
Kívül a holtat itten nem borítja sír.
Ez itt magának sírja is halottja is.

313. Timontól.
A z  em  b e r  g y ű lö lő  T im o n  sírverse .

Itt fekszem, nyomorult lelkem’ kiszakítva magamból.
A nevemet ne kutasd, hanem indulj veszni, gazember !

314. Ptolemaiostól.
U g ya n a z.

Azt ne kutasd, ki vagyok; de a kívánságomat értsd meg: 
Veszszen mind, a ki csak sírom elébe kerül.

325. Ismeretlentől.
Annyi csupán az enyém, a mit ellakomáztam, eléltem, 
Elkéjelgettem, de egyéb javaimtul elestem.

326. Thebai Kratestől.
Megvan, a mit tanulék s kieszeltem s a mire Múzsák 
Báoktattak, a többi javak mind füstbe ménének.

348. Keosi Simonidestől.
Sok borozás sok ivás s emberszólás vaia éltem.

Most pedig itt fekszem : Bhodosi Timokreon.

415. Kallimachostól.
Battiadesnek a sírja előtt állsz. Mestere volt az 

Éneknek s bornál közre nevetni tudott.
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416. 'Αόέσποτον.

Ευκράτεω Μελέαγρον εχω, ξένε, τον σύν’Έρωτι 
καί Μουσαις κεράσανθ·' ήδυλόγους Χάριτας.

4.26. ’Αντιπάτρου Σιόωνίον.

Είπε, λέων, φθιμένοιο τίνος τάφον άμφιβέβηκας, 
βουφάγε ; τις τάς σάς άξιος ήν άρετάς ;

υιός Θευδώροιο Τελευτίας, δς μέγα πάντων 
φέρτερος ήν, θηρών οσσον εγώ κέκριμαι.

ούχί μάταν εστακα, φέρω δ' ετι σύμβολον άλκάς 
άνέρος* ήν γάρ δή δυμυενέεσσι λέων.

434. Αιοσκοοίόον.

Εις δηΐων πέμψασα λόχους Δημαινέτη όκτώ 
παΐδας, υπό στήλη πάντας εθαπτε μιφ.

δάκρυα δ’ ουκ ερρηξ5 επί πένθ-εσιν* άλλα τόδ' είπ 
μοΰνον* ίώ Σπάρτα, σοί τέκνα ταΰτ’ ετεκον.

447.

'Γψηλούς Μεγάτιμον Άριστοφόωντά τε Νάξου 
κίονας, ώ μεγάλη γαΓ υπένερΦεν εχεις.

451. Καλλψάχον.

Τήδε Σάων δ Δίκωνος Άκάνθιος ιερόν ύπνον 
κοιμάται. ·θ·νάσκειν μή λέγε τούς άγαμους.

452. Λίωνίδα.

Μνήμονες Εύβοόλοιο σαόφρονος, ώ παριόντες, 
πίνωμεν* κοινός πάσι λιμήν Άί'δης.
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416. Ismeretlentől.

Én födöm Eukratides Meleagrost, a ki Eroshoz 
És a Múzsákhoz fűzte a Charisokat.

426. Antipatros Sidoniostól.
Mondd meg, mert álltái e halott sírjára, oroszlány 

Kicsoda volt méltó tennen-erödre vajon !
«Theudoros fiszülötte Teleutias, aki legelső 

Hős vaia, mint első én vadon állati közt.
Itt állok jogosan, mint hősi erőnek a képe :

Bezzeg oroszlány volt ő a vad ellen előtt».

434. Dioskoridestől.
Nyolc fiat állított Demainete a csatasíkra,

S mind a nyolc fiat egy sírba temette utóbb.
Gyászában nem bírt könnyekre fakadni; csak ennyit 

Monda: «Neked szültem, Spárta, e magzatokat».

441. Archilochostól.
Oh nagy föld! Naxos magas oszlopait, Megatímost 

És az Aristophoont rejted e hantod alatt.

451. Kallimachostól.
Szent álmát a Dikóni Saón e sírban aluszsza :

Nem hal meg soha csak szendereg a ki derék.

452. Leonidastól.
Gondoljunk okos Eubulosra, kik erre kerültök,

És had’ igyunk egygyet : Hades a köz-kikötőnk.
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453. Καλλίμαχον.

Δωδεκέτην τον παΐδα πατήρ άπέθηκε Φίλιππος 
ενθάδε, τήν πολλήν ελπίδα, Νικοτέλην.

461. Μ ίλίάγρον.

ΙΙαμμήτορ γή χαΐρε, σύ τον πάρος ού βαρύν εις σέ 
Αίσιγένην καυτή νυν επέχοις αβαρής.

4Ö-9. Λεωνίδα.

Αυτά Τιμόκλεί, αυτα Φιλώ, αυτα Άριστώ, 
αυτα Τιμαιθώ, παΐδες Αριστοδίκου, 

πάσαι υπ’ ώδϊνος πεφονευμέναι* αίς επι τούτο 
σάμα πατήρ στάσας κάτθαν’ Άριστόδικος.

476. Μελεάγρον.

Δάκρυα σοί καί νερθε διά χθονός, Ήλιοδώρα, 
δωρουμαι, στοργά.ς λείψανον εις Αΐδαν, 

δάκρυα δυςδάκρυτα* πολυκλαύτω δ' επί τύμβο) 
σπένδω μνάμα πόθων, μνά.μα φιλοφροσόνας. 

οίκτρά γάρ, οίκτρά φιλάν σε καί εν φθιμένοις Μελέαγρος 
αίάζο), κενεάν εις Αχέροντα χάριν. 

αϊ α’ί, που το ποθεινόν εμοί θάλος ; άρπασεν Αιδας 
άρπασεν* άκμαΐον δ5 άνθος εφυρε κόνις. 

αλλά, σε γουνοδμαι, γά. παντρόφε, τάν πανόδυρτον 
ήρεμα σοϊς κόλποις, μά.τερ, έναγκάλισαι.

469. Σάπφονς.

Τιμάδος άδε κόνις, τάν δή προ γάμοιο θανοΰσαν 
δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος .θάλαμος, 

άς καί άποφθιμένας πάσαι νεοθάγι σιδάριρ 
άλικες ίμερτάν κράτος εθεντο κόμαν. .
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453. Kallimachostól.
Ebbe a sírba temette Philippos, az atyja, tizenkét 

Eves Nikotelest, ritka reményű fiát.

461. Meleagrostől.
Üdvöz légy anyaföld ! Ki nehéz soha nem vaia néked, 

Most magad is könnyen födjed el Aisigenest.

463. Leonidastól.
Timokleia, Philó, meg Tímaithó, meg Aristó 

Négyen Aristodikos lányai, mind a szülés
Közben haltanak el. Sírszobrot emelt vaia nékik 

Atyjuk Aristodikos s nyomban utána kimúlt.

476. Meleagrostől.
Könnyeket áldozok én, oh Héliodóra, porodnak : 

Mindenem ez, mi nekem holtod utánra maradt.
S mily keserű ez a könny, sírod hantjára kiontom 

Édes gyöngédség s hű szerelem jeleül.
Én, Meleagrosod, oh be’ kesergve kesergek utánad ; 

Jaj de hiába szavam : nem könyörül a halál.
Hol van az én gyönyörű rózsám ? Eloroztad o Hades ! 

S el sem nyílt a virág, már is a porba lehullt.
Tápláló földünk ! íme térden esengek előtted :

Tartsd, közös édes anyánk, enyhe öledbe szegényt !

489. Sapphotól.
Timas hamva ez itt. Nászát megelőzte halála,

S Persephoné’ szomorú háza fogadta be őt.
A mikoron meghalt, minden lánytársa lenyírta 

Megköszörült vassal szép lobogásu haját.
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505. Τον ανιόν.

Τφ γριπεΐ Πέλαγων; πατήρ άνέθηκε Μενίσκος 
κυρτόν καί κώπαν, μνάμα κακοζοΐας.

533. Διονναίον Άνδρίον.

Καί Δι'ί καί Βρομίφ με διάβροχον ου μέγ’ ολισθείν, 
καί μόνον εκ δοιών, καί βροτόν εκ μακάρων.

538. Άνντης.

Μάνης ουτος άνήρ ήν ζών ποτέ* νυν δέ τεθνηκώς 
ίσον Δαρείφ τφ μεγάλψ δυναται.

<553. Δαμαοχίον Φίλοοόφον.

Ζωσίμη, ή πριν έοϋσα μόνω. τφ σώματι δούλη, 
καί τφ σώματι νυν εΰρεν ελευθερίην.

556. Θεοώόρον τον άνθ-νπάτον.

ληλειής 1\ΐδης* επί σοί δ' έγελασσε θανόντι,
Τίτυρε, καί νεκυων θηκέ σε μιμολόγον.

6Ì7 . Άδηλον.

Θρήϊκα /ρυσολυγην τηδ' Ορφέα Μοϋσαι έθαψαν, 
ον κτάνεν υψιμέδων Ζευς ψολόεντι βέλει.

669. Π?.άτωνος τον Φύ,οοόφον.

Αστέρας είςαθρείς Δστήρ έμός. είθε γενοίμην 
Ουρανός, ώς πολλοΐς όμμασιν εις σέ βλέπιυ.

670. Τον αντοΐ.

Άατήρ πριν μέν έλαμπες ένί ζωοίσιν Έφος· 
νΰν δέ θανών λάμπεις Έσπερος εν φθιμένοις.



505. Ugyanattól.
Atyja Meniskos adá a halász Pelagónnak e varsát 

És evezőt nyomorait élte jeléül ide.

533. Androsi Dionysiostól.
Nem csoda, hogy ha Zeus s Bacchostul elázva kicsúszom : 

Egy nem győz kettőt, s földi nem égieket.

538. Anytétől.
Manes volt ez a férfi, mig élt ; hogy halva van, ő is,

Mint nagy Dareios, éppen olyan tehetős.

553. Damaskios Philosophostól.
Zosime rabságát azelőtt csak testileg élte :

Most a szabadságát élvezi testileg is.

556. Theodoros proconsultól.
Nem könyörült Hades ; de nevetve halálodon úgy tett, 

Hogy te a holtaknak színi bohócza legyél.

617. Ismeretlentől.
Itt az aranylantú Orpheust temeték el a Múzsák :

Kénes villámmal ölte meg ötét a Zeus.

669. Platóntól.
Csillagokat vizsgálsz, oh Csillagom í Ég ha lehetnék,

Sok szemmel néznek onnan alá te reád.

670. Ugyanattól.
Hajnali csillagként ragyogál élőknek előtte,

Alkonyi csillagként fénylesz a holtak előtt.
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674. ' Λόριάνον.

Αρχιλόχου τόδε σήμα, τον ές λυσσώντας ίαμβους 
ήγαγε Μαιονίδγ, Μοΰσα χαριζομένη.

675. Λίωνίδον.

Ατρομος έκ τύμβου λυε πείσματα ναυηγοίο* 
χήμών ολλυμένων άλλος ένηοπόρει.

689. "Αδηλον.

Ενθάδε σώμα λέλοιπεν Απελλιανός. μεγ' άριστος* 
ψυχήν δ’ έν χείρεσσιν έήν παρακάτθετο Χριστφ.

7Oá. νΑδηλον.

Έμοϋ θανόντος, γαΐα μιχθήτω πυρί* 
ούδέν μέλει μοι* τάμα γάρ καλώς εχει.

746. Πνθ-αγόρον. 

εις τάφον του Διός έν Κρήτη.
Ωδε μέγας κεϊται Ζάν ον Δία κικλήσκουσιν.
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674. Hadrianostől.
Archilochosnak a sn-ja ez itt, kit a Míeonidáboz 

Szító Múzsa dühös jambus-irásra fogott.

675. Leonidastól.
Oldjad a gályatörött’ sírjától bátran a lánczot :

A mikor elvesztünk, mások utaztak azért.

689. Ismeretlentől.
A jóságos Apellianos itt hagyta a testét;
A lelkét pedig azt Krisztusnak ajánlta kezébe.

704. Ismeretlentől.
Ha meghalok, boruljon lángba a világ.
Mit bánom én : a magam dolga rendbe’ van.

746. Pythagorastól.
Z eu s s írve rse  K ré tá b a n .

Itt nyugszik nagy Zán, kit Zeusnek bini szokásunk.

Görög Antkologia. 6



IX. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ.

6. Παλλάδα.

Αχράς εην* σέο -χερσί μυρίπνοον δχνην θηκας, 
δένδρα) πτόρθον ένείς* σήν χάριν εις σε φέρω.

-39. Μουσικών.

A Κυπρις Μοόσαισι* κοράσια, τάν Αφροδίταν 
τιμάτ', ή τον Έρων υμμιν έφοπλίσομαι.

χαι Μοϋσαι ποτί Κόπριν. Άρει τα στωμύλα ταύτα 
ήμΐν δ’ ου πέταται τούτα το παιδάρίον.

44. Πλάτοηος.

Χρυσόν άνήρ ευρών ελιπεν βρόχον αύτάρ ό χρυσόν 
ον λίπεν ουχ ευρών ήψεν ον ευρε βρόχον.

43. ’̂ ΐίέσποτον.

Ζευς κύκνος, ταύρος, σάτυρος, χρυσός δΓ έρωτα 
Λήδης, Ευρώπης, Αντιόπης, Δανάης.

49. "Άδηλον.

Ελπίς καί σύ Τύχη, μέγα χαίρετε* τον λιμέν3 εύρον. 
ούδέν εμοί χ3 ύμΐν* παίζετε τους μετ’ έμέ.
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6. Palladastól.
En vad körte valék : te tevéi, gályát oltva, nemessé. 

Most azzal fizetek, mit te neked köszönök.

39. Musikiostól.
Kypris a Múzsákhoz : «Lányok, tiszteljetek engem, 

Aphroditét, avvagy rátok uszítom Erőst.
Múzsák ezt felelik Kyprisnek : Arest fenyegesd így :

Mert mi velünk nem száll szembe a röpke fiú.

44. Platóntól.
Ember lelt aranyat s kötelet hagya ottan ; a vesztes 

Megleli a kötelet és fölakasztja magát.

48. Ismeretlentől.
Mint hattyú, bika, vad satyros s arany ejti meg isten 

Lédát, Európát, Antiopét s Danaét.

49. Ismeretlentől.
Búcsúzunk te Bemény s te Szerencse ! A révet elértem, 

Semmi közöm többé, mással enyelgjetek ím !

6*
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51. Πλάτωνος.

Αιών πάντα φέρει, δόλιχός χρόνος οίδεν άμείβειν 
ουνομα, και μορφήν, και φυσιν, ήδέ τύχην.

53. Νικομήδονς, οί δε Βάσσον.

Ιπποκράτης φάος ήν μερόπων, καί σώετο λαών 
εθνεα, καί νεκύων ήν σπανις είν 'Αίδη.

54. Μενεκράτονς.

Γήρας έπάν μέν άπή, πας εύχεται* ήν δέ ποτ’ έλ-ίλη, 
μέμφεται. εστι δ' αεί κρεΐσσον όφειλόμενον.

55. Λονκύ.λίον, οί δε Μενεκράτονς Σαμίον.

ΕΓ τις γηράσας ζην εύχεται, άξιός εστι 
γηράσκειν πολλών εις έτέων δεκάδας.

65. Άδέσποτον.

Γη μέν εαρ κόσμος πολοδένδρεον* αίθέρι δ’ άστρα* 
Έλλάδι δ’, ήδε χίΐών οιδε δέ, τή πόλεϊ.

6'6'. ’̂ 4ντ/πκτ()ον Σιδωνίον.

Μναμοσύναν ελε θάμβος, δτ' εκλυε τάς μελιφώνου 
Σαπφούς, μή δεκάταν Μούσαν εχουσι βροτοί.

95. Αλφειόν Μιτνληναίον.

Χειμερίοις νιφάδεσσι παλυνομένα τιίίάς όρνις, 
τέκνοις εύναίας αμφέχεε πτέρυγας,

μέσφα μιν ουράνιον κρύος ώλεσεν* ή γάρ έμεινεν 
αίθέρος, ουρανίων αντίπαλος νεφέων.

Πρόκνη καί Μήδεια, κατ' Αϊδος αίδέσΟητε, 
μητέρες, όρνίθων έργα διδασκόμενα'..
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51. Platóntól.
Mindent meghoz a kor. Sorsot, természeti voltot,

És nevet és alakot másít a hosszú idő.

53. Nikomedestől, mások szerint Bassostól.
Hippokrates mentett mint földiek üdve sok embert, 

Úgy hogy Hadesnél volt a halottba’ hiány.

54. Menekratestől.
A vénkort mindenki óhajtja ; de szidja, ha megvan : 

Mindig jobb, ha mi még van követelni való.

55. Lukilliostól, mások szerint Samosi Menekratestől.
Hogyha öreg még élni óhajt, méltó hogy odább is 

Éljen s vénüljön sok tizes éveken át.

65. Ismeretlentől.
Földnek a dísze tavaszvü’ulás, mennyboltnak a csillag. 

Hellasi dísz e határ ; városi dísz meg ezek.

66. Antipatros Sidoniostól.
Mnemosyné megijedt hallván a méz-szavu Sapphót, 

Hogy tizedik Múzsát tisztel az emberiség.

95. Alpheios Mitylenaiostól.
Ime a téli vihar béfútta havával a tyúkot,

Mint ez szárnya alá rejti a kis fiait.
Végre megölte a fagy: mert híven védte családját 

A zúzos széltől s mennynek a fellegitől.
Oh Prokné s Médeia, piruljatok ott Acheronnál,

Látva ti ember·anyák, szárnyasok anyja minő !
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105. Άόίσποτον.

Έκλάσθην άνέμοισΐ πίτυς. τί με τεύχετε νήα, 
ναυηγών άνεμων χερσόθι γευσαμέναν;

108. ’Αδέσποτοι·.

Ό Ζευς προς τον Έρωτα- Βέλη τά σά πάντ άφελοΰμαι* 
γώ πτανός* Βρόντα, καί πάλι κύκνος εση.

114. Παρμενιωνος.

Παιδός άφ’ υψηλών κεράμων υπέρ άκρα μέτωπα 
κύπτοντος, (Μοίρα νηπιάχοις άφοβον) 

μήτηρ εξόπιθεν μαζώ μετέτρεψε νόημα, 
δίς οέ τέκνιρ ζωήν έγκεχάριστο γάλα.

ϋ<8. Βησαντίνον.

μοι έγών ήβης καί γήραος ούλομένοιο- 
του μεν έπερχομένου, τής δ' άπονισσαμένης.

I2á . 'Άδηλον. 

εις δάφνην το φυτόν.
Hot Φοίβος πεπόρευται ; Αρης άναμίγνυτο Δάφνη ; 

i  26 . ΜΑέσποτον.
τίνας αν ε’ίποι λόγους Κλυταιμνήστρα ’Ορέστου μέλλοντος αυτήν σφάςαι.

Πή ξίφος ιθύνεις ; κατά γαστέρος, ή κατά μαζών ; 
γαστήρ ή σ' έλό/ευσεν, άνεθρέψαντο δε μαζοί.

Ì30. "vld̂ Aot'.
Παλλάδος είμί φυτόν Βρομίου τί με θλίβετε κλώνες; 

άρατε τους βότρυας- παρθένος ού μεθύω.
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105. Ismeretlentől.
Én széltörte fenyő : s ti hajót alakíttok e fából,

Mely már szárazon is szenvede gályatörést ?

108. Ismeretlentől.
«Elszedem ám nyilaid», fenyegette Erőst a Kroníon. 

«Csak dördülj», felel ez, «s újra te hattyú leszesz.»

114. Parmeniontól.
A mikor a csecsemő a tető szélére kimászott,

(Moira nem ijesztő a piczi gyermek előtt)
Anyja kitárta csecsét s így térítette magához :

S így neki éltet adott második ízben a tej.

118. Besantinostól.
Gyászos az ifjúság és gyászos nékem a vénség :

Ez megjötte miatt, az tova-szállta miatt.

124. I sm ere t len tő l .
Λ  b o ro s ty á n já r a .

Ej, hova lett Phoibos? Daphnéval im’ egj'bekel Ares.

126. Ismeretlentől.
I í Ij  ’ta im n e s tr a  Ores testi ez.

Kardod’ a méhemnek, vagy tán emlőmnek irányzód? 
Téged szült ez a méh, téged táplált ez az emlő.

130. Ismeretlentől.
Pallas fája vagyok : mit öleltek bacchusi ágak ?

Nem kell szőllőfürt, szűznek, a mámorital.
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133. ’Άδηλον.

Εί τις άπας γήμας πάλι δεύτερα λέκτρα διώκει, 
ναοηγός πλώει δίς βυθόν άργαλέον.

Κύπριδός ουτος ο χώρος, επεί φίλον έπλετο τήνφ 
αίέν άπ5 ηπείρου λαμπρόν ορήν πέλαγος, 

οφρα φίλον ναύτησι τέλη πλόον* άμφ'ι δέ πόντος 
δειμαίνει, λιπαρόν δερκόμενος ξόανον.

160. ’Αδέσποτου.

'Ηρόδοτος Μούσας ύπεδέξατο’ τφ δ’ άρ έκαστη 
αντί φιλοςενίης βίβλον έδωκε μίαν.

186. Αντιπάτρου Θεσσαλόνικέως.

Βίβλοι Apiστοφάνευς, θείος πόνος, αίσιν Αχαρνεύς 
κισσός επί χλοερήν πουλυς έσεισε κόμην, 

ήνίδ’ όσον Διόνυσον έχει σελίς, οία δέ μύθοι 
ήχεύσιν, φοβερών πληθόμενοι χαρίτων. 

ώ καί θυμόν άριστε, καί Ελλάδος ήθεσιν ίσα 
κιυμικέ, καί στύξας άξια καί γελάσας.

239. Κριναγόρον.

Βύβλιον ή γλυκερή λυρικών εν τεύχεϊ τώδε 
πεντάς άμιμήτων έργα φέρει Χαρίτων

Ανακρέοντος, άς ό Τήϊος f  ήδύς πρέσβυς 
έγραψεν ή παρ’ οίνον, ή συν Ίμέροις* 

δώρον δ’ εις ιερήν Αντωνίη ήκομεν ήώ, 
κάλλευς καί πραπίδων έςοχ’ ενεγκαμένη.
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133. Ismeretlentől.
Hogyha ki már nős volt, most újólag asszony után jár, 

Gályatörött, ki megint tengeri útra merész.

144. Anytétől,
Kypris földje ez itt : kedves vaia nékie mindig 

A ragyogó tengert nézni a partjairól,
Hogy tegye kedvessé a hajón utazóknak az útját.

A tenger szeppen látva e tiszta szobort.

160. Ismeretlentől.
Herodotos házába fogadta a Múzsa-csoportot ;

Eggy-eggy könyvet adott mindenik érte neki.

186. Antipatros Thessalonikostól.
Sűrűn hinti le zöld lombját az acharnai repkény 

Rátok Aristophanes könyvei, égi müvek !
Minden lap teli van Bacchossal, minden igéből 

Félelem-indító Charisok éneke zeng.
Nagy szellem, Hellas erkölcsei hű megirója !

A nevető kedvnek s gúnynak a mestere vagy.

239. Krinagorastól.
Imliol e szekrényben páratlan charisi művek :

Öt könyvben foglalt édes igójü dalok.
A kellemes teósi ven Anakreon 
Szerzetté bor s szerelmi istenek között.

E szent napra jövünk, Antonia, néked ajánlva,
A ki csodás szépség s mint remek elme ragyogsz.

8!)
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331. Μελίάγρον.

Αί Νύμφαι τον Βάκχον, οτ έκ πυρός ήλατο κούρος, 
νίψαν υπέρ τέφρης άρτι κυλιόμενον, 

τούνεκα συν Νύμφαις Βρόμιος φίλος* ήν.δέ νιν ειργη 
μίσγεσθαι, δέζη πΰρ ετι καιόμενον.

363. Τον αντον.

Χείματος ήνεμόεντος απ' αίθέρος οίχομένοιο, 
πορφυρέη μείδησε φερανθέος ειαρος ώρη 
γαΐα δέ κυανέη χλοερήν έστέψατο ποίην, 
καί φυτά θηλήσαντα νέοις έκόμησε πετήλοις. 
οι δ’ απαλήν πίνοντες άεξιφύτου δρόσον Ηούς 
λειμώνες γελόωσιν, άνοίγομένοιο ρόδοιο. 
χαίρει καί σύριγγι νομευς έν όρεσσι λιγαίνων, 
καί πολιοϊς έρίφοις έπιτέρπεται αίπόλος αιγών, 
ήδη δέ πλώουσιν έπ3 εύρέα κύματα ναΰται 
πνοιή άπημάντω Ζέφυρου λίνα κολπώσαντες. 
ήδη δ’ εύάζουσι φερεσταφύλω Διονύσιο, 
ανθεί βοτρυόεντος έρεψάμενο; τρίχα κισσού, 
έργα δε τεχνήεντα βοηγενέεσσι μελίσσαις 
καλά μέλει, καί σίμβλφ έφήμεναι εργάζονται 
λευκά πολυτρήτοιο νεόρρυτα κάλλεα κηρού, 
πάντη δ3 ορνίθων γενεή λιγύφωνον αείδει* 
αλκυόνες περί κύμα, χελιδόνες άμφί μέλαθρα, 
κύκνος έπ3 δχθαισιν ποταμού, καί υπ’ άλσος αηδών, 
εί δέ φυτών χαίρουσι κόμαι, καί γαΐα τέθηλεν, 
συρίζει δέ νομεύς, καί τέρπεται εύκομα μήλα, 
καί ναύται πλώουσι, Διώνυσος δέ χορεύει, 
καί μέλπει πετεεινά, καί ώδίνουσι μέλισσαι, 
πώς ού χρή καί άοιδόν έν είάρι κιαλόν άεΐσαι;

DO
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331. Meleagrostól.
A mikor a tüzböl a világra kipattana Bacchos, 

Nymphák megmosták a hamu-lepte fiút.
Jó is a Nymphákkal Bromios; de ha gátolod ötét 

Yélük lenni, ma is mind csupa tűz, ha iszod.

363. Ugyanattól.
A levegő-égről eltűnt a zordon időszak 
S a viruló kikelet tündöklő napja nevet ránk.
Zöldellő fűvel koszorúzza magát a sötét föld,
És fiatal lombbal pompázik ujultan az erdő.
Hajnali harmattól táplálva mosolygnak a rétek,
És a rózsabokor mosolyogva kinyitja virágit.
A hegyek oldalain vígan furulyázgat a pásztor,
S a kecskék őrzője a szürke gidáinak örvend.
Már a hajós is a nagy tengerre bocsátja hajóját,
És a vitorlákat Zephyr enyhe fuvalma dagasztja.
A szöllőmüvelők a bacchusi ünnepet ülik,
A fejüket fürtös repkény lombjával övezve.
Mesteri munkáját elkezdi serényen a méhraj 
S a friss méz számára viaszból sejteket épít.
Minden fajta madár megszólal hangos örömmel. 
Tenger színe fölött a sirály, a házon a fecske,
Hattyú folyó’ partján, s a fülmile alkonyos erdőn. 
Hogyha növény lombjának örül, s a föld színe díszük, 
S a pásztor furulyáz, és vígan szökdel a kecske,
S tengert jár a hajós és Bacchus az ünnepet üli,
És a madárka dalol, mézet készitnek a méhek : 
Yaljon e kedves időn ne daloljon-e szinte a költő?
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368. Ίονλιάνον Βασιλέως.

Τίς; πόθεν sic Διόνυσε; μα γάρ τον αληθέα Βάκχον, 
ου σ' έπιγιγνώσκω. τον Διός οιδα μόνον, 

κείνος νέκταρ όδωδε* συ δε τράγου, ή ρά σε Κελτοί 
τή πενίη βοτρυων τευξαν απ' άσταχύων. 

τώ σε χρή καλέειν Δη μητριόν, ου Διόνυσον, 
πυρογενή μάλλον, καί Βρόμον, ου Βρόμιον.

369. Κυρίλλου.

ίΐάγκαλόν έστ5 επίγραμμα το δίστιχον ήν δέ παρέλθης 
τους τρεις, ραψφδεΐς, κουκ επίγραμμα λέγεις.

3$6. Άδηλον.

A Κόπρις πρώαν γυμνάν σ' έβόασεν ίδοΰσα* 
φευ, φευ, πώς σταγόνων εκτοθεν Ουρανίων, 

ζαλώσας ωδίνα Θαλάσσας, ό θρασύς άλλαν 
Νείλος από γλυκερών Κύπριν ανήκε βυθών;

394. Παλλάδα.

Χρυσέ, πάτερ κολάκων, οδύνης καί φροντίδος υιέ, 
καί το εχειν σε, φόβος· καί μή εχειν σ’, οδύνη.

401. Άδηλον, οί δε Παλλάδα.

Η φύσις έξεϋρεν, φιλίης θεσμούς άγαπώσα, 
τών άποδημούντων όργανα συντυχίης, 

τον κάλαμον, χάρτην, το μέλαν, τα χαράγματα χειρός, 
συμβυλα της ψυχής τηλόθεν άχνυμένης.

4,20. ’Αντιπάτρου.

Μή κλαίων τον Έρωτα δόκει, Τηλέμβροτε, πείσειν, 
μηδ! ολίγφ παύσειν υδατι πυρ άπνεές.
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368. Julianos császártól.

Micsoda Bacchus ez itt ? A valódira mondom, előttem 
Nem te, csupán csak is a Zeus fia, ismeretes.

Bakszagu vagy te, amaz nektárszagu. Téged a kelta 
Árpából kotyvaszt: mert neki szőlleje nincs.

Démétér fia vagy, nem Zeus fia Nysa neveltje.
Nem Bakhus, Bakbűz a te valódi neved.

369. Kyrillostól.
Szép epigramma, a mely csak kétsoros. A ki a hármon 

Túlmegy, rhapsodus s nem epigramma-iró.

386. Ismeretlentől.
Meztelenül látván az iménten Kypria téged,

így fakadott ki: Hogyan? Mennynek a cseppje hián? 
A bátor Nilus megirígyelgette a tengert,

S egy másik Kyprist szült maga habjaiból ?

394. Palladastól.
Hízelgés-nemző aranyércz, baj s gondnak a sarja !

Élni veled felős, nélküled élni bajos.

401. Ismeretlentől vagy Palladastól.
A szeretet-védő természet eszelte ki: két lény 

Hogy lehet egymástól messzi de mégis együtt.
Tollat adott, papirost, tintát s a rovásnak a módját, 

Ezzel a bús sziveket messzirül összeköti.

420. Antipatrostól.
Sírsz Télembrotos ? Azt hiszed, enged Eros a sirásnak ? 

S hogy kicsi víz bírná oltani ezt a tüzet ?
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χρυσός "Ερωτος αεί παιώνιος" έσβέσθη δέ 
ουδέ τότ5 έν πολλφ τικτόμενος πελάγει.

440. Μόσχον Συρακουσών.

’Έρως δραπέτης.

Ά Κόπρις τον Έρωτα τον υίέα μακράν εβώστρεί" 
εί τις evi τριόδοισι πλανώμενον είδεν Έρωτα, 
δραπετίδας έμός έστιν* ό μανυτάς γέρας εςεΐ. 
μισθός τοι το φίλαμα το Κυπριδος" ήν δ' άγάγης νιν, 
οό γυμνόν το φίλαμα, το δ5, ώ ξένε, καί πλέον έξεις, 
έστι δ’ ό παΐς περίσαμος, εν είκοσι πάσι μάθοις νιν. 
•/ρώτα μεν ου λευκός, πυρί δ’ είκελος" όμματα δ’αυτοΰ 
δριμυλα καί φλογόεντα* κακαί φρένες, άδυ λάλημα' 
ου γάρ ίσον νοέει καί φθέγγεται" ώς μέλι φωνά" 
ήν δε χολά νόος έστίν άνάμερος" ήπεροπευτάς, 
ουδέν άλαθεύνων, δόλιον βρέφος, άγρια παίσδει. 
εόπλόκαμον το κάρανον έχει δ’ ιταμόν το πρόςωπον. 
μικκύλα μεν τήνφ τα χερόδρια, μακρά δέ βάλλει" 
βάλλει δ’ εις Αχέροντα καί Άίδεω βασιλήα. 
γυμνός μεν τόγε σώμα, νόος δέ οί εμπεπύκασται* 
καί πτερόεις όσον όρνις έφίπταται άλλοτ5 έγ’ άλλως, 
άνέρας ήδέ γυναίκας, επί σπλάγχνοις δέ κάθηται" 
τόςον έχει μάλα βαιόν, υπέρ τόξω δέ βέλεμνον* 
τυτθόν εοΐ το βέλεμνον, ές αιθέρα δ’ άχρι φορείται 
καί χρυσέον περί νώτα φαρέτριον" ένδοθι δ’ έντί 
τοί πικροί κάλαμοι, τοΐς πολλάκι κάμέ τιτρώσκει, 
πάντα μέν άγρια, πάντα" πολύ πλεϊον δέ οί αυτφ 
βαιά λαμπάς έοίσα" τον αλιον αυτόν έναίθει. 
ήν τυ γ’ ελης τήνον, δάσας άγε, μη δ’ έλεήσης" 
κήν ποτ5 ίδης κλαίοντα, φυλάσσεο, μή σε πλανήση.
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Pénz gyógyítja csupán az Erőst. Hisz a tenger özönje 
Szülte, de oltani még tengerözön se birá.

440. Syrakusai Moschostól.

Λ  szö k evén y  Jéros.

Kypris Erőst, a fiát, fenliangon közre kiáltja :
«Valaki látja Erőst a keresztnton elcsavarogni,
E szökevény az enyém : ki bemondja, jutalmamat éri. 
Kypris csókja leszen díjad ; de ha kézre keríted,
Xem pusztán csókot, kapsz többet is érte, oh vándor. 
Szembetűnő fiú, húsz közül is ráismer az ember.
Bőre sehogy se fehér, hanem inkább tűzre hasonló.
A szeme szúr s lángol ; szive csalfa, beszéde igéző ;
Mást gondol, mást mond; mint szinméz ollyan a hangja; 
Megharagudva gonosz lelkű ; lator és csalafinta különben ; 
Semmi valót nem mond ; vásott kölyök, iszonyú pajkos. 
A haja szép fürtös, hanem arczán semmi szemérem.
A keze ujja picziny ; de azért jó messzire lődöz :
Lő Acherónig alá s a Hádes urát is eléri.
Teste mezítelen ám, de palástolt bezzeg a lelke.
Szárnyas, mint a madár és majd ide, majd oda röpdös : 
Férfit, nőt·, egyaránt megszáll, s a szivükbe telepszik.
Van neki apró kis kézíve s nyüacska az ívén,
Csak játékszerü nyíl, de az aetherig ér föl a röpte.
Van hátán kis arany tegez ; abban vannak a mérges 
Xyüvesszök, mikkel még rajtam is ejt sebet olykor. 
Minden csak vadság; de a legszörnyübb az az apró 
Fáklya, mivel még a napot is lángokba borítja.
Hogyha kezedre kerül, kösd meg, hajtsd és ne kíméljed í 
Látod sírni : vigyázz, ki ne fogjon rajtad a kópé ;
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κήν γελάη, τύ νιν ελκε' καί ήν έθέλη σε φιλ.άσαι, 
φεύγε' κακόν το φίλαμα* τα χείλεα φαρμακόεντα. 
ήν δέ λέγη, λάβε ταδτα, χαρίζομαι δσσα μοι όπλα, 
μή τύ θίγης, πλάνα δώρα' τα γάρ πυρί πάντα βέβανται.

453. Μελεάγρον.

Αυτός δ βούς ικέτης έπιβόμιος, αιθέριε Ζεύ, 
μυκάται, ψυχήν ρυόμενος θανάτου, 

άλλα μέθες, Κρονίδη, τον άροτρέα* καί σύ γάρ αυτός 
πορθμεύς Ευρώπης ταύρος, άναξ, έγένου-

491. Οιωνός.

μονόστιχον εις τήν εβδομάδα.
Ζευς, Αρης, Παφίη, Μήνη, Κρόνος, Ήλιος, 'Ερμής. 

498. ΆγαΟ-ίον.

Μή θάψης τον άθαπτον, εα κυσί κύρμα γενέσθαι* 
γή πάντων μήτηρ μητροφθόρον ου δέχετ" ά.νδρα.

506. Πλάτωνος.

Εννέα τάς Μούσας φασίν τινες- ώς ολιγώρως. 
ήνίδε καί Σαπφώ Αεσβόθεν ή δεκάτη.

•520. 'Άδηλον.

Αλκαίου τάφος ούτος, öv εκτανεν ή πλατύφυλλος 
τιμωρύς μοιχών γης θυγάτηρ ράφανος.

523. "Αδηλον.

Καλλιόπη πολύμυθε μελισσοβότου Έλικώνος, 
τίκτε μοι άλλον Όμηρον, έπεί μόλεν άλλος Άχιλλεύς.
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Hogyha nevet: vonszold ; meg akar csókolni: ne engedd! 
Csókjában csupa vész, csupa kínzó méreg az ajka.
Hogyha talán így szól : «Ne a fegyverem ! » oh nehogy érintsd : 
Alnok ajándék az; csupa tűzbe van az belemártva.

453. Meleagrostól.
Oltárnál a tulok könyörögve az aetheri Zeusnak,

Bőg, a haláltól hogy megszabadulna szegény.
Szánd meg, o Zeus, az igást. Hiszen istenséged is egykor 

Európát hordván, jómaga is bika volt.

491. Theontól.
Λ  n a p o k  neveire.

Zéus, Ares, Paphié, Méné, Kronos, Helios, Hermes.

498. Agathiastól.
Oh ne temesd, hanem add ebkonczui az eltemetetlent. 
Mindnyájunk’ közös anyja, a föld, nem tűr anyagyilkost.

506. Platóntól.
Némelyek azt mondják, hogy a Múzsák száma kilencz csak : 

Lesbosi Sapphó lett íme a tízedikük.

520. Ismeretlentől.
Alkaiosnak a sírja ez itt, kit földnek a sarja :

A retek, a házasbűn’ boszulója, megölt.

523. Ismeretlentől.
Kalliopé, te a méztermő Helikonnak a lánya,
Szülj egy másik Homert, mert él egy másik Achilleus,

Görög Anthologie. 7
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583. Αδίσποτον. 

εις θουκυδίδην.

Ώ φίλος, ει σοφός εί, λάβε μ ές χέρας' εί δε γε πάμπαν 
νήϊς εφος Μουσέων, ρίψον ά μή νοέτ,ς. 

είμί γάρ ού πάντεσσι βατός' παΰρο. δ’ άγάσαντο 
Ηουκυδίδην Όλόροο, Κεκρονίδην το γένος.

585. "Αδηλον.

Τέσσαρές είσιν Έρωτες, ό μεν στέφος αμφ'.καλύπτει 
μητρος εης* δ δε χείλος έχει ποτί πίδακι μαζοϋ' 
οί δέ δύω παίζουσι παρ' Γχνεσιν είμα δέ κρύπτει 
μηρψ γείτονα χώρον όλης γυμνής Αφροδίτης.

595. Αδηλον.

Εις εικόνα Άπελλοΰ.
Αυτός εαυτόν εν είκόνι γράψεν άριστος Απελλης.

599. Θεόκριτόν.

Θάσαι τον ανδριάντα τούτον, ώ ξένε, .
σπουδφ, καί λέγ’, έπάν ές οίκον ένθης 

Ανακρέοντος είκόν’ είδον εν Τέω
των πρόσθ' ει τι περισσόν (οδοποιών, 

προςθείς δέ χώτι ,τοίς νέοισιν άδετο, 
έρεΐς άτρεκέως όλον τον άνδρα.

607. Αδηλον.

Αί Χάριτες λούσαντο' άμειψάμεναι δέ λοέτρόν 
δώκαν εών ρεθέων υδασιν άγλαίην.

623. Κνρον ΙΙοιητοΐ.

Κύπρις συν Χαρίτεσσι, καί υίέϊ χρυσοβελέμνφ 
ενθάδε λουσαμένη, μισθόν έδωκε χάριν.
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583. Ismeretlentől.
T h  u k yd id esre .

Kedves, hogyha te bölcs ember vagy, végy a kezedbe 
Ámde ha múzsátlan, dobd el, a mit te nem értsz.

Mert nem mindenik ér hozzám föl. Kitka becsülte 
Oloros-ágzottát, kekropi Thukydidest.

585. Ismeretlentől.
Négy kis Eros : eggyik betakarja az anyja füzérét,
A másik szopvást oda tartja csecséhez a száját,
A másik kettő ott játszik a lába fejénél,
S meztelen Aphroditét ruha leplezi czombjai táján.

595. Ismeretlentől.
A p e lle s  képére .

Mester Apellesnek maga képe, mit ő maga festett.

599. Theokritostól.
Vándor, figyelmesen szemléld meg e szobort,

S mondd el majd, a mikor hazádba értél :
«Láttam Teosban Anakreon ábrázatát,

A ki messze kivált a dallosok közt. »
Azt is, hogy ő az ifjak kedvelője volt,

S elmondottad egészen emberünket.

607. Ismeretlentől.
Vagy Kypris született eme vízből, vagy pedig itten 

Fürdött Kypris s ő tette, hogy illyen a víz.

623. Kyros Poietestől.
Itt fürdvén a Kellemivel s arany ívű fiával 

Bérül e fürdőnek Kypria kellemet ád.
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637. νΑδηλον.

Ενθάδε λουσαμένη δέμας άμβροτον αυτίκα Κύπρις
δεΐξεν Αλέξάνδρψ, καί άέθλιον ήρπασε μήλον.

6 3 9 .νΑδηλον.

Κύπρις, Έρως Νάριτες, Νύμφαι, Διόνυσος, Απόλλων 
ώμοσαν αλλήλοις ενθάδε ναιετάειν.

647. 'Αδέσποτον.

'Ρώμη παμβασίλεια, το σον κλέος οΰποτ’ ολεΐται*
Νίκη γάρ σε φυγεΐν άπτερος ου δύναται.

683. νΑδηλον.

Άλφεός άρρεν ύδωρ, Αρεθούσιόν έστι το θήλυ' 
καί ποτόν ευρεν Έρως, κιρναμένων ϋδάτων.

713. Άδηλον. 
εις τήν Μύρωνος βουν.

Βοίδιόν είμι Μύρωνος, επί στήλης δ’ άνάκειμαι. 
βουκόλε, κεντήσας εις αγέλην μ’ άπαγε.

715. 'Αναχρέοντος.

Βουκόλε, τάν άγέλαν πόρρω νέμε, μή το Μύρωνος 
βοίδιον ώς εμπνουν βουσί συνεξελάσης.

716. Τον αντον.

Βοίδιον ου χοάνοις τετυπωμένον, άλλ5 υπό γήρως 
χαλκωθέν, σφετέρη ψεύσατο χειρί Μύρων.

717. Ενήνον.

'Ή το δέρας χάλκειον δλον βοΐ τμδ' έπίκειται 
έκτοθεν, ή ψυχήν ενθον ό χαλκός έχει.



IX . ÖTLETEK. 1 0 1

637. Ismeretlentől.
Itt fürdött s mutatá testét Aphrodite Parisnak,
És így kapta el ő verseny díjául az almát.

639. Ismeretlentől.
Kypris, Eros, Charisok, Nymphák, Dionysos, Apollon : 

Esküdték, ide fog szállani mindenikük.

647. Ismeretlentől.
Póma, világfelség ! híred soha nem fog enyészni : 

Szárnyatlan Nikéd, soha se szökhetik el.

683. Ismeretlentől.
Hímnemü víz Alpheus és nőnemű víz Arethusa ;

A keverékük, Eros úgy leli, édes ital.

713. Ismeretlentől.
M y ro n  tehenere.

En a Myroni tehénke vagyok s e talapra feküdtem. 
Fogd tehenész a botot s hajts ki a csorda közé!

715. Anakreontól.
Pásztor, odább a gulyát, nehogy ezt a Myroni tehénkét 

Elhajtsd mint elevent a teheniddel együtt.

716. Ugyanattól.
Nem rézöntőben készült e tehénke : a vénség 

Tette, hogy érczczé vált, és a Myron keze csalt.

717. Euenostól.
Vagy csak kívülről fedi rézbőr ezt a tehénkét,

Vagy pedig a réznek van belül élete is.
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718. Τον αντον.

Αυτός έρεΐ τάχα τούτο Μύρων ουκ έπλασα ταύταν 
τάν δάμαλιν, ταύτας δ’ είκόν5 άνεπλασάμην.

719. Λεωνίδα.

Ουκ επλασέν με Μόρων, έψεύσατο" βοσκομέναν δέ 
έξ άγέλας έλάσας, δήσε βάσει λιθίνφ.

720. ’ Αντιπάτοον Σιδωνίον.

Εί μή μου ποτί τό.δε Μόρων πόδας ήρμοσε πέτρο£, 
άλλαις αν νεμόμαν βουσίν δμοϋ δάμαλις.

721. Τον αντον.

Μόσχε, τί μοι λαγόνεσσι προςέρχεαι ; τίπτε δε μυκά, 
ά τέχνα μαζοΐς ουκ ένέθηκε γάλα.

722. Τοΰ αντοι.

Τάν δάμαλιν, βουφορβέ, παρέρχεο, μη δ’ άπάνέυθε 
συρίσοης' μαστω πόρτιν υπεκδέχετατ.

723. Τον αντον.

A μόλιβος κατέχει με καί ά λίθος· εϊνεκα δ’ αν σεύ, 
πλάστα Μύρων, λωτόν καί θρύον εδρεπόμαν.

724. Τον αντοον.

A δάμαλις, δοκέω, μυκήσεται* ή ρ’ ο Προμηθεύς 
ούχί μόνος, πλάττεις έμπνοα καί σύ Μύρων.

725. "Αδηλον.

Βουν ιδίαν ποτέ βουσί Μύρων μιχθεΐσαν ερεύνα* 
ευρε μόλις δ’ αυτήν, τάς βόας έςελάσας.

«



718. Ugyanattól.
Ezt mondhatja Myron : nem az én munkám a tehénke. 

Csak külső idomát adta a gondolatom.

719. Leonidastól.
Nem vagyok én a Myron munkája ; gulyámtul elorzott, 

A mikoron legelék s erre a kőre kötött.

720. Antipatros Sidoniostól.
Hogyha Myron nem szegzi a lábamat erre a kőre,

Ott legelésznék most én is a csorda között.

721. Ugyanattól.
Borjú, minek tolakodsz tőgyemhez, s ríjasz utána ?

A művészet nem tölte beléje tejet.

722. Ugyanattól.
Menj, tehenész, a tehéntül odább s távol se furuglyázz ! 

Hogy békén szopjék anyja alatt a boczi.

723. Ugyanattól.
A kö és ólom tartoztat vissza : miattad,

Myron, elletném én a füvet és a herét.

724. Ugyanattól.
Bőgni fog ám ez ünő ; mert nemcsak az ősi Prometheus 

Alkota lelkes lényt, alkota szinte Myron.

725. Ismeretlentől.
A tehenet kérésé a Myron, mely a többi között volt : 

Többit elűzte s csak iigy bajjal akad vaia rá.

IX. ÖTLETEK. 1 0 3
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726. νΑδηλον.

Ά  βούς ά τίκτουσ’ από γαστέρας ε'πλασε τάν βουν* 
ά δε Μυρωνος χειρ ου πλάσεν, άλλ’ ετεκεν.

727. νΑδηλον.

Καί χαλκή περ έούσα λάλησεν αν ά κερά ή βούς, 
εϊ οι σπλάγχνα Μόρων ένδον έτεχνάσατο.

7£8. Αντίπατρο
Ά δάμαλις, δοκέοη μυκήσεται* ήν δε βραδύνη, 

χαλκός ό μη νοέων αίτιος, οϋχί Μύρων.

759.
Πηκτόν μοί τις άροτρον έπ·’ αύχένι καί ζόγα ·9·έσθ·ω, 

είνεκα γάρ τέχνας asio, Μύρων, άρόσω.

730. Δημητρών Βι&ννον.

*Ήν μ’ έσίδη μόσχος, μυκήσεται' ήν δε γε ταύρος, 
βήσεται' ήν δέ νομεύς, είς άγέλαν έλάσει.

731. ’Άδηλον.

Ώδε Μύρων μ’ εστησε το βοίδιον* οί δέ νομήες 
βάλλουσίν με λί.θοις, ώς άπολειπόμενον.

732. Μάρκον Άργίνταρών.

Βουκόλον ήν έςίδης τον έμόν, ξένε, τούτ' έπος αύτψ 
είπόν, δίΤ δ πλάστης ώδέ μ’ έδησε Μύρων.

7 3 3 .νΑδηλον.

Τάν βουν τάνδε Μύρων, ξεΐν’, έπλασεν, ήν οδε μόσχο 
ώς ζώσαν σαίνει ματερα δερκόμενος.



726. Ismeretlentől.
Ezt a tehént a tehén formálta kiszülve magából,

Nem formálta Myron, szülte biz azt a keze.

727. Ismeretlentől.
Jóllehet érczből van, még bőgne is ám a tehénke,

Hogy ha tüdőt formált volna beléje Myron.

728. Antipatrostól.
Még elbőgi magát e tehénke, hiszem ; de ha késik 

A buta érczet okozd érte, korántse Myront.

729. Ismeretlentől.
Fogjatok engem ekébe s nyakamba tegyétek a jármot: 

Mert tőled bátran szánthatok én, o Myron !

730. Demetrios Bithynostól.
Borjú ha megpillant, bőg, ha bika lát, szalad hozzám,

S a csalatott gulyaőr a legelőre kihajt.

731. Ismeretlentől.
Engem ünőt ide helyze Myron s most meghaj igáinak 

Kővel a csordások, mint a ki elmaradott.

732. Markos Argentariostól.
Pásztoromat látván add nékie tudtul, o vándor,

Hogy Myron a szobrász engem e kőre kötött.

733. Ismeretlentől.
Vándor ez itt a Myron-alkotta tehénke. A borjú 

Eleven anyjának nézi s a tőgyibe kap.
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734. Διοσκορίδον.

Ταύρε, μάτην επί πόρτιν έπείγεαι* εστι γάρ άπνοος, 
αλλά σ5 6 βοοπλάστας έξαπάτησε Μόρων.

735. McfyAov.

Σεΐο, Μόρων, δαμάλει παρακάτθανε μόσχος άλαθείς, 
καί γάλα πιστευων χαλκόν εσωθεν εχειν.

[736. νΑδηλον.

Φεό σό Μύρων πλάσσας οόκ εφθ-ασας* άλλα σέ χαλκ 
πριν ψυχήν βαλέειν, εφθασε πηγνύμενος.

737. ''Αδηλον.

Χαλκείην τύπτεις δάμαλιν μέγα σ; ήπαφε τέχνα, 
βουκόλε* τάν ψυχάν ου προςέθ-ηκε Μύρων.

740. Γεμίνον.

Ή βάσις, ή κατέχουσα το βοίδιον, ή πεπέδηται. 
ήν δ' άφεθ-ή ταύτης, φεόςεται εις αγέλην.

μυκάται γάρ ο χαλκός* ’ίδ5 ως εμπνουν ό τεχνίτας 
θήκατο* καν ζεύξης άλλον, ίσως άρόσει.

749. Οίνομάον.

εις Έρωτα έν Καυκίω γεγλυιχαένον.

Εν κυάθ·ψ τον Έρωτα, τίνος χάριν ; αρκετόν ο'ίνω 
αιθεσθ-αι κραδίην. μή πυρί πυρ επαγε.
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734. Dioskoridestől.
Hej bika ' hej te hiába ugorsz e tehénre : nem élő. 

Bászed a rézöntő munka’ művésze, Myron.

735. Ismeretlentől.

Meghala kis tehened mellett ínségben a borjú :
Váltig hitte, Myron! tej van a tőgyeiben.

736. Ismeretlentől.

Elkéstél te Myron : hamarább hidegült meg az érczed, 
Mint módod lehetett lelket is adni belé.

737. Ismeretlentől.

Ercztehenet veregetsz, pásztor ! Megcsalt a művészet : 
Eletet elfeledett adni beléje Myron.

740. Geminostól.

A talp kő, a min áll e tehén, az tartja lekötve.
Vedd le csak és tüstént elfut a csorda közé.

Mert már bőg is az érez : elevenné tette a művész. 
Fogd együvé mással s kis hia szántani fog.

749. Oinomaostól.
K a n o sá ra  v é se tt E ro s iv i.

íme poháron Eros ! Mért? Tán nem elég-e szivünknek 
Bortól gyűlni? Ne tégy szítani tűzre tüzet !
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758. Σιμώνίδον.

Κ ίμιον εγραψε την θύραν την δεξιάν*
την δ’ έξιόντων δεξιάν Διονύσιος.

778. Παλλάδα. .

Χαλκοτύπος τον 'Έρωτα μεταλλάξας έπόησε
τήγανον, ούκ άλόγως, καύθ·’ δτι δή φλεγέθει.

774. Γλαύκον Ά&ηναίον.

Ά  Βάκχα Παρία μέν, ένεψύχωσε δ’ ο γλύπτας 
τον λίθον* άνθρώσκει δ5 ώς βρομκαζομένα.

ώ Σκόπα, σάς χειρός θεοποιός έμήσατο τέχνα 
θαύμα χιμαιροφόνον, Θοιάδα μαινομέναν.

775. Τον αύτον.

II Βάκχη Κρονίδην Σάτυρον θέτο* εις δε χορεία 
θρώσκει μαινόμενος, ώς βρομιαζόμενος.

793. Ίονλιάνον άη. νη. Αίγ.

ΙΙόρτιν τήνδε Μύρωνος ίδών, τάχα τούτο βοή σεις'
"Η Φύσις άπνοος έστιν, ή εμπνοος επλετο τέχνη.

794. Τον αύτον.

Βοοκόλε, πή προθέειν με βιάζεαι ; Γσχεο νύσσων. 
ού γάρ μοι τέχνη καί τόδ’ δπασσεν εχειν.

795. Τον αύτον.

Ή χαλκόν ζώωσε Μύρων σοφός, ή τάχα πόρτιν 
χάλκωσε, ζωάν έξ άγέλας έρύσας.
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758. Simonidestől.
Kimóù ira az ajtó jobbik oldalát :
Mely a kijáratnál a jobbik, azt Dionysios.

773. Palladastól.
Olvasztó tégelyt formált az Erosbul a művész.
Nem helyes ok nélkül : tégely is égni hevít.

774. Glaukos Athenaiostöl.
Pároszi baccliansnő ; de a szobrász életet ihlett 

A márványba : ropik, mint kit. a mámora hajt.
Hogy kieszelte, Skopas, kezed isteni mestersége 

E csoda kecskeölő, borheyü thyiadát.

775. Ugyanattól.
A bacchans asszony satyrossá tette Kroníont :

Bacchusi búcsúsként ittasan andalodik.

793. Julianos Aigyptiostól.
Hogyha Myron tehenét meglátod, azonnal imígy szólsz : 
Holt vagy természet, avagy élő vagy te művészet !

794. Ugyanattól.
Csordás, mit kergetsz ! Csak hagyj föl az ösztönözéssel ! 

Járnom is, azt nékem meg nem adá a művész.

795. Ugyanattól.
Vagy rézből élő tehenet formála Myron, vagy 

Élőből érczczé alkota csordatehént.



110 I X .  Ε Π Ι Δ Ε ΙΚ Τ ΙΚ Α .

796. Τον αντον.

Πλάστα Μύρων, σέο πόρτιν οδοιπόρος ήλΟ-εν έλάσσων 
χαλκού δέ ψαόσας, φώρ κενός έξεφάνη.

797. Toi; αντον.

Είςορόων με λέων χαίνει στόμα, χερσ'ι δ’ άείρει 
γειοπόνος ζεόγλην, αγρονόμος κορόνην.
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796. Ugyanattól.
Vándor jött s a Myron tehenét el akarta terelni./

Érzi hogy érez, s a zsivány illan azonnal odább.

797. Ugyanattól.
Torkát tátja, ha lát, az oroszlány, földmives ember 

Jármát hozza, s a csősz fogja reám a botot.



X. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΑ.

26. Αονκιάνον.

ΓΏς τεθνηξόμενος των σών άγαθών άπόλαυε, 
ως δέ βιωσόμενος φείδεο σών κτεάνων.

εστι δ’ άνήρ σοφός ρύτος, ος άμφω ταΰτα νοήσας 
φειδοΐ καί δαπάνη μέτρον εφηρμόσατο.

27. Τον αντον.

Ανθρώπους μέν ίσως λήσεις άτοπον τι ποιήσας’ 
οο λήσεις δέ θεούς, ουδέ λογιζόμενος.

28. Του αντον.

Τοΐσι μέν ευ πράττουσιν άπας δ βίος βραχύς έστιν* 
τοΐς δέ κακώς, μία νύξ άπλετος έστι χρόνος.

32. Παλλάδα.

Πολλά μεταξύ πέλει κύλικος, καί χείλεος άκρου.

57. Αονκιάνον.

Ή βραδύπους βουλή, μέγ3 άμείνων ή δέ ταχεία 
αίέν έφελκομένη την μετάνοιαν έχει.

38. Διονυσίου.

"Ωρη ερμν, ώρη δέ γαμεΐν, ώρη δέ πεπαΰσθαι.



X. B U Z D ÍT Ó  E PIG R A M M Á K .

26. Lukianostól.
Úgy élvezd javaid, mint a ki a sírba megy egykor,

S birtokodat kíméld, mint a ki szüntelen él.
Mert az a bölcs ember, a ki meggondolja e kettőt,

És tud költeni is, tud takarítani is.

27. Ugyanattól.
Ember előtt bírod tán eltitkolni a vétked’ ; 

Gondolatodban sem bírod az isten előtt.

28. Ugyanattól.
A ki szerencse fia, rövid annak bármilyen élet :

A ki szerencsétlen, végtelen annak egy éj.

32. Palladastól.
Sok van a serlegnek s az ajaknak a széle között még.

37. Lukianostól.
Lassú léptű tanács legjobb : a hamarja tanácsnak 

Mindig a megbánás szokta követni nyomát.

38. Dionysiostól.
Van szerelem-, van nősűlés-, van nyúgalom-évad.

Görög Anthologia. 8
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9 9. Αδηλον.

Θησαυρός μεγας εστ’ αγαθός φίλος, Ηλιόδωρε, 
τφ καί τηρήσαι τούτον επισταμένω.

67. Μακηδονίον υπάτου.

Μνήμη καί Λήθη, μέγα χαίρετον ή μέν επ’ εργοις 
Μνήμη τοϊς άγαθοΐς, ή δ’, επί λευγαλέοις.

105. Έιμωνίδον.

Χαίρει τις Θεόδωρος έπεί θάνον. άλλος επ' αυτφ 
•/αφήσει, θανάτψ παντες οφειλόμεθα.

106. νΑδηλον.

παροιμία έπι των ψευδή δόξαν έχόντων.

Πολλοί τοι ναρθηκοφόροι, παΰροι δέ.τε βάκχοι.

112. ' Αδέσποτον.

Οίνος καί τα λοετρά καί ή περί Κύπριν έρωή 
οςυτέρην πέμπει την οδόν εις Άΐδην.
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39. Ismeretlentől.
Nagybecsű kincs a valódi barát, oh Heliodoros ! 

Annak az, a ki serény s tudja megőrzeni őt.

67. Makedonios consultól.
Emlékezet s feledés ! Legyetek mindeggyitek üdvöz : 

Volt örömimnek amaz, volt bajaimnak emez.

105. Simonidestől.
Enholtomnak örül Theodor, más majd az övének. 

Mink a halálnak mind annyan adósi vagyunk.

106. Ismeretlentől.
M h íre se k r ó ’l  s z ó ló  k ö zm o n d á s.

Botviselő sok van ; de kevés ám köztük a bacchans.

112. Ismeretlentől.
Bor, fürdő s Kypris dolgában a szertelen élet 

Gyorsabb utat nyit néked a Hades alá.



x i .

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΓΜΠ0Τ1ΚΑ KAI ΣΚΩΠΊΊΚΑ

43. Ζώνα.

Λος μοι τουκ γαίης πεπονημένον. άδύ κυπελλον, 
άς γενόμην, καί υψ' ά κείσομ’ άποφθάμενος.

47. Άνακρέοντος.

Ου μοι μέλει τα Γύγεω, 
του Σαρδίων άνακτος, 
ουθ αίρέει με χρυσός, 
ουκ αίνέιο τυράννους- 

. έμοί μέλει μύροισι 
καταβρέχειν υπήνην- 
έμοί μέλει ρόδοισι 
καταστέφειν κάρηνα. 
το σήμερον μέλει μοι- 
το δ’ αυριον τίς οϊδεν;

48. Τον αντοϊ.

Τον άργυρον τορευσας,
* Ηφαιστέ μοι ποίησον 
ποτήριον δέ κοίλον* 
οσον őóvtq, βάθυνον. 
ποίει δέ μοι κατ' αυτού 
μήτ: άστρα, μήίΡ άμαξας,



X I.

SY M P O T IK U S É S  G Ú N Y O S E P IG R A M M Á K .

43. Zónától.
Nékem agyag-földből készült boros ibriket adjál!/

En földből lettem s földnek is indulok én.

47. Anakreontól.
Sardes királya Gyges’
Kincsére nem sovárgok,
Nem bánt a nagyravágyás,
Nem szomjazom hatalmat.
Nekem csupán olaj kell 
Szakállamat bekenni,
Csak rózsa kell füzérnek,
Hogy azt fejemre tűzzem,
A mái napra gondom,
Holnap, ki tudja, mint lesz?

48. Ugyanattól.
Hephaistos isten, alkoss 
Számomra veri ezüstből 
Szép serleget, de mélyet,
A mint lehet, nagy-öblöst.
Ne verj ki rajta semmi 
Csillagzatot se gönczölt,
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μή στυγνόν ’Ωρίωνα* 
άλλ: αμπέλους χλοώσας, 
καί βόΐρυας γελώντας, 
συν τφ καλώ Λυαίω.

49. Ενήνον.

Βάκχου μέτρον άριστον, ο μή πολύ, μη δ' έλάχιστον 
εστ' γάρ ή λύπης αίτιος, ή μανίης.

χαίρει κιρνάμενος δε τρισίν Νύμφαισι τέταρτος· 
τημος καί θαλάμοις έστίν ετοιμότατος.

εί δε πολύς πνεύσειεν, απέστραπται μεν Έρωτας, 
βαπτίζει δ' υπνω γείτονι τώ θανάτου.

51. νΑδηλον.

Της ώρας άπόλαυε. παρακμάζει ταχύ πάντα, 
εν θέρος εξ έρίφου τρηχύν εθηκε τράγον.

53.

Το ρόδον ακμάζει βαιόν χρόνον ήν δέ παρέλθη, 
ζητών εύρήσεις ού ρόδον, άλλα βάΐον.

54. Παλλάδα.

Γηραλέον με γυναίκες άποσκώπτουσι, λέγουσαι 
εις το κάτοπτρον δρά.ν λείψανον ήλικίης.

άλλ' εγώ εί λεύκάς γ φέρω τρίχας, είτε μελαίνάς, 
ούκ άλέγω, βιότου προς τέλος ερχόμενος.

εύόδμοις δέ μύροισι καί εόπετάλοις στεφάνοισι 
καί Βρομίψ παύω φροντίδας αργαλέας.

63. Αονκιλλίον.

Τάς τρίχας, ώ Νίκυλλα, τινές βάπτειν σε λέγουσιν, 
άς σύ μελαινοτάτας έξ αγοράς έπρίω.
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Se Oriont a vészest.
Borágakat csinálj rá 
És fürtöket mosolygva 
S mellé a szép Lyaiost.

49. Euenostól.
Bacchosnál a «se sok, se kevés» mértéke a legjobb. 

Máskép elbúsít vagy fene mérget okoz.
Három Nympha meg ö negyediknek, ez annak a rendje 

így ő legkellöbb, a mikor ágyba megyünk.
Ámde mihelyt sok a gőz, a szerelmet azonnal elűzi,

S mint a halál oly mély álom-özönbe merít.

51. Ismeretlentől.
Éld a virágkorodat ; mert mind elnyílik, enyészik, * 

Egy nyár torz bakká tészi a gyenge gidát.

53. Ismeretlentől.
Kózsa kevés ideig pompáz : ha virágkora elmúlt,

Kózsa helyett tüskét fogsz te találni csupán. ·;

54. Palladastől.
Vén vagyok, azt mondják a leányok. Fogjam a tükröt 

S nézzem benne, hová tűnt el az ifjú korom.
Mit bánom, ha fehér, ha sötétszinü még a halánték,

A mikor éltemnek vége közelgve közéig.
Illatozó kenetek- s koszorúkkal s Bacchus-itallal 

Űzöm az agg kornak terhes ezernyi baját.

68. Lukilliostól.
Hogy Nykilla haját feketére befesti, liazudság :

Mert már a boltban vette haját feketén.
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108. 'Αδηλον.

Κόνων δίπηχυς, ή γονή δέ τεττάρων, 
εν τή κλίνη δέ των ποδών ίσουμένων, 
σκόπει Κόνωνος που τό χείλος Ιρχεται ;

138. Αονκιλλίον.

Αν τοδ γραμματικού μνησθώ μόνον Ηλιόδωρου, 
εύθ-ύ σολοικίζον το στόμα μου δέδεται.

165. Τοΐ αυτοί.

Οο γλήχωνι Κρίτων ό φιλάργυρος, άλλα διχάλκω 
αυτόν άποσφραίνει, θ·λιβομένου στομάχου.

17 6. Τον αϊτόν.

Τον πτανόν Έρμά.ν, τον θ-εών ύπηρέταν, 
τον Αρκάδων άνακτα, τον βοηλάταν, 
εστώτα τώνδε γυμνασίων επίσκοπον, 
ό νυκτικλέπτας Αυλός είπε βαστάσας· 
πολλοί μαθ·ητα'ι κρείσσονες διδασκάλων.

178. Τον αντον.

Βουκόλε, τάν άγέλαν πόρβω νέμε, μή σε Περικλή 
ό κλέπτης αυταΐς βουσί σονεξελάση.

215. Τον αντον.

Είκοσι γεννήσας ό ζωγράφος Ευτυχος υιούς, 
ούδ’ από των τέκνων ούδέν όμοιον εχει.

226. Άμμιανον.

Εϊη σοι κατά, γης κουφή κόνις, οίκτρέ Νέαρχε, 
όφρα σε ρηϊδίως έξερύσωσι κυνες.
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108. Ismeretlentől.
Konón uram két rőfnyi, négy a hitvese.
Ha ágyba fekve összemérik lábukat,
Konón uramnak ajka váljon meddig ér?

138. Lukilliostól.
A mint nékem eszembe jut Heliodoros á nyelvész, 

Nyelvem megbotlik s rontja a mondatokat.

165. Ugyanattól.
A fösvény Kriton, valahányszor bomlik a gyomra,

Nem méntát, rézpénzt dugdos az orra alá.

176. Ugyanattól.
»

A szárnyas Hermest, isteneknek hírnökét,
Az arkasok királyát, a barom-lopót,
Ki itt e torna-épületben őrködött,
Ellopt’ a tolvaj Aulos és aszondta rá :
Sok-sok tanítvány felülmúlja mesterét.

178. Ugyanattól.
Pásztor, odább a gulyát, nehogy ám a hararnja Perikies 

Téged is elhajtson a teheniddel együtt.

215. Ugyanattól.
Eutychos a festő húsz férfigyereknek az atyja :

Még a szülöttibe’ sem szerze hasonlatosat.

226. Ammianostól.
Könnyen födjön a föld, szánandó sorsú Nearchos ! 

Könnyen húzhasson hantod alól ki az eb.



235. zΙημοδόκον.

Καί τόδε Δημοδόκου" Χίοι κακοί, ο οχ ό μέν, δς δ’ ου. 
πάντες, πλήν ΓΓροκλέους* καί Προκλέης δε Χίος.

252. Νιχάρχον.

ΕΓ με φιλείς, μισείς με' καί εί μισείς, σύ φιλεϊς με. 
εί δε με μή μισείς, φίλτατε, μή με φίλει.

255. Παλλάδα.

Δάφνην καί Νιόβην ώρχήσατο Μέμφις ο μίμος, 
ώς ξύλινος Δάφνην, ώς λίθινος Νιόβην.

257. Λονκιλλίον.

Έρμογένη τον ιατρόν ίδών Διόφαντος έν ύπνοις 
ούκέτ’ άνηγέρθη, καί περίαμμα φέρων.

264. Τον αντον.

Ποιήσας δαπάνην έν ύπνοις ό φιλάργυρος Έρμων, 
έκ περιωδυνίας αυτόν άπηγχόνισεν.

281. Παλλάδα.

Μάγνος οτ εις Δί'δην κατέβη, τρομέων Δϊδωνεύς 
είπεν* άναστήσων ήλυθε καί νέκυας.

287. Τον αϊτόν.

Ό  την γυναίκα την άμορφον δυςτυχών,
λύχνους άνάψας εσπέρας, σκότος βλέπει.

307. Τον αίτον.

Γιον έχεις τον Έρωτα, γυναίκα δέ την Δφροδίτην. 
ούκ αδίκως, χαλκεϋ, τον πόδα χωλόν έχεις.
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235. Demodokostól.
Demodokos mondá : gaz a chiosi mind valamennyi, 

Proklesen kívííl : chiosi ámde az is.

252. Nikarchostól.
Hogyha szeretsz, gyűlölsz ; s ha te gyűlölsz is, te szeretsz is. 

Ámde ha nem gyűlölsz, kedvesem, úgy ne szeress

255. Palladastól.
Mint Daphné s Niobé szerepelt vaia Memphis a színész. 

Fás vaia mint Daphné, kö vaia mint Niobé.

257. Lukilliostól.
Álmában látván Diophantos Hermogen orvost,

Többé föl nem kelt, bár amuletje vaia.

264. Ugyanattól.
Azt álmodta fukar Hermon, hogy pénzt pazarolt el,

S búbánatjában most felakasztja magát.

281. Palladastól.
Meghalván Magnos, Hades megijedten imígy szólt :

« Föltámasztani jön még a hallottakat is.»

287. Ugyanattól.
Ki csúnya nővel van megáldva, gyújthat az 
Világot, akkor is csak sötétséget lát.

307. Ugyanattól.
Néked Eros a fiad s Aphrodité a feleséged.

Nem csoda, Hephaistos, nem csoda, hogyha biczegsz.
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315. Αονκιλλίον.

Εϊςιδεν Αντίοχος την Λυσιμάχου ποτέ τυλην, 
κουκέτι την τυλην εΐςιδε Λυσίμαχος.

370. Μακηδονίον υπάτου.

Ού λαλέει το κάτοπτροV εγώ δέ σε f πάλιν ελέγξω 
την νοθοκαλλοσύνην φύκεϊ χριομένην.

τοΰτο καί ήδυλύρης ποτέ Πίνδαρος . . . .  ελέγχων, 
είπεν άριστον ύδωρ, φυκεος έχθρότατον.

552. Παλλάδα.

ΓΙάσα γυνή χόλος έστίν* εχει δ’ άγαθάς δυω ώρας, 
την μίαν έν θ-αλάμφ, την μίαν έν θανάτψ.

391. Αονκιλλίον.

Μΰν Ασκληπιάδης ό φιλάργυρος ειδεν έν οϊκιο, 
καί, τί ποιείς, φησίν, φίλτατε μϋ παρ' έμοί;

ήδυ δ' μυς γελάσας, μηδέν, φίλε, φησί, φοβηθής, 
ουχί τροφής παρά σοί χρήζομεν, άλλα μονής.

595. Νικών.

Τήν κεφαλήν βάπτων τις άπώλεσε τάς τρίχας αυτάς, 
καί δασύς ών λίαν, ώόν άπας γέγονεν.

τούτο βαφεύς έπόησε, το μεκέτι κουρέα τέμνειν, 
μήτε κόμην λευκήν, μήτε μελαινομένην.

401. Αονκιανον.

Ίητήρ τις έμοί τον εόν φίλον υιόν επεμψεν, 
ώστε μαθεΐν, παρ’ έμοί ταΰτα τα γραμματικά.

ώς δέ το, «Μήνιν άειδε» καί «άλγεα μυρί’ εθηκεν » 
εγνω, καί το τρίτον τοΐςδ’ ακόλουθον έπος,
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315. Lukilliostól.

Antiochos látá a Lysimachos derek-alját 
S többé nem látá Lysimach a derék-aljt.

370. Makedonios consultól.
Nem szól a tűkör ; szólok hát én s bizonyítom : 

Szépítő szerrel fested az arczaidat.
Szépszavu Pindaros is rosszalja : szerinte a legjobb 

A víz, már pedig az nem tűri senkin a mázt.

381. Palladastól.
Minden nő keserű, csak két órája van édes : ;

A mikor elveszed és a mikor eltemeted.

391. Lukilliostól.
A fösvény Asklepiades egeret lel a házban

S kérdezi : Házamnál, kedves egér, mit akarsz ?
Jó ízűt nevet és így szól az egérke : Ne reszkess !

Itt soha ennivalót, csak maradást keresünk.

398. Nikiastól.
Megfestette fejét s a haját elveszti miatta :

Borzas volt azelőtt, most meg akár a tojás.
A festő okozá, hogy a borbély nem lel ezentúl 

Már se fehér, se sötét nyírni valót a fejen.

401. Lukianostól.
Küldi fiacskáját hozzám minapában egy orvos 

Kérve, tanulná meg nálam a grammatikát.
Ámde mihelyt már tudta a «Zengd Peleusfi haragját» 

S hogy «sok ezer bajokat szerze» s utána meg azt,
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«πολλάς δ’ ίφθίμους ψοχάς αϊδι προί'αψεν, » 
ούκέτι μιν πέμπει πρός με μαθησόμενον.

άλλα μ’ ίδών ό πατήρ, σοί μέν χάρις, είπεν, εταίρε* 
αοτάρ ό παίς παρ' έμοί ταυτα μαθεΐν δόναται.

καί γάρ εγώ πολλάς ψοχάς Άΐδι προϊάπτω, 
και προς τουτ' οοδέν γραμματικού δέομαι.

414. ' Ηδνλον.

Λυσιμελούς Βάκχοο, και λυσιμελούς Αφροδίτης 
γεννάται θυγάτηρ λοσιμελής ποδάγρα.

434. Άπολλιναρίον.

Άν μάν απάντα λέγης με κακώς, οοδέν μ' άδικείς σό* 
αν δε παρόντα καλώς, ισθι κακώς με λέγων.

425. 'Άδηλον.

Γιγνώσκειν σε θέλω, Πλακιανέ, σαφώς, δτι πάσα 
εγχαλκος γραία πλοοσία έστ'ι σορός.

450. Λονκιανοΐ.

Εί το τρέφειν πώγωνα δοκεΐ σοφίαν περιποιεΐν, 
καί τράγος εδπώγων εύστοχός εσ:ι Πλάτων.

431. Τον αντον.

Εί ταχύς εις το φαγεΐν, καί προς δρόμον αμβλύς υπάρχεις, 
τοΐς ποσί σου τρώγε, καί τρέχε τφ στόματι.

435. Τον αντοΐ.

Έσβεσε τον λύχνον μώρος, ψύλλων όπο πολλών 
δακνόμενος, λέςας* ούκέτι με βλέπετε.

X I .  Σ Γ Μ Π Ο Τ ΙΚ Α  KAI Σ Κ Ω Η Τ 1Κ Α .
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Hogy «sok jóra való lelket küldött le Aishez «
A leczkéim alól nyomba’ kifogta fiát.

Szembe találkozván : «Köszönöm tanításodat«, úgymond, 
A mire nálad ment, otthon is annyira megy.

Én magam is küldök sok lelket a síri világba 
És soha sem kellett ahhoz a grammatika.

414. Hedylostól.
Tagbontó Bacchos tagbontó Aphroditéval 

Nemzett tagbontó gyermeket : a podagrát.

421. Apollinariostól.
Engem nem bántasz, távollétembe’ ha megszólsz :

Akkor szóllasz meg, hogyha szemembe dicsérsz.

425. Ismeretlentől.
Azt akarom Plakián, tudd meg s vedd jól az eszedbe : 

Pénzes vén asszony drága halotti verem.

130. Lukianostól.
Hogyha szakál-növelés bölcscsé teszi nyombau az embert,

Úgy a szakálos bak egybe valódi Platon.

431. Ugyanattól.
Gyors vagy evés közben, lassú vagy a czélra-futásban :

A lábaddal egyél, béka, s a száddal ügess !

432. Ugyanattól.
Csíptek a bolhák a bolondot. Eloltja a lámpást,

S «most már nem fogtok látni» aszondja nekik.
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44. Γλαύκον.

' Ην οτε παίδας επειθε πάλαι ποτέ δώρα φιλεΰντας 
ορτοξ, καί ράπτη σφαίρα, καί αστράγαλοι’ 

νυν δέ λοπάς καί κέρμα- τα παίγνια δ' ουδέν εκείνα 
ισχύει, ζητείτ' άλλο τι, παιδοφίλαι.

46. Άσκληπιάόον.

Ούκ είμ5 οοδ' έτέων δύο κ είκοσι, καί κοπιώ ζών.
ώρωτες, τί κακόν τούτο ; τί με φλέγετε ; 

ήν γάρ εγώ τι πά·ί>ω, τί ποιήσετε ; δήλον, Έρωτες, 
ώς το πάρος παίξεσΌ·3 άφρονες άστραγάλοις.

47. Μελεάγρον.

Ματρός έτ' έν κόλποισιν ο νήπιος Ορθρινά παίζων 
άστραγάλοις τουμον πνεύμ’ έκύβευσεν Έρως.

48. Τον αντον.

Κείμαι, λάξ έπίβαινε κατ' αυχένος, άγριε Δαίμον.
οίδά σε, ναι μα Ό-εούς, καί βαρύν δντα φέρειν. 

οίδα καί έμπορα τόξα, βαλών δ' επ' έμήν φρένα πυρσούς, 
οο φλέξεις ήδη’ πάσα γάρ εστι τέφρη.
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44. Glaukostól.
ügykor a koczka s a fúrj s a kivarrott labda nyeré meg 

Nektek a jándékon kapva-kapó fiukat.
Most meg a bögre s a pénz : már nem hat a gyermeki játék. 

Más mibe kell mostan fogni, fiú-szeretők !

46. Asklepiadestől.

Húsz meg két éves se vagyok s már éltemet únom.
Mért van, Erosok, e baj ? mért van a szívbeli tűz ? 

Most mi lesz én vélem? mit fogtok tenni? Bizonynyal 
Esztelenül koczkát játszani, mint azelőtt.

47. Meleagrostól.
Egykor reggel Eros még kisdedül anyja ölében 

Koczkázott s vesztett s elveszítette szivem’.

48. Ugyanattól.
Fekszem. Sarkoddal csak lépj a nyakamra, vad isten !

Én bizony ismerlek, hogy ki vagy és mi’ nehéz. 
Ismerem íjadat is. Csak szórd lelkembe a lángot.

Nem gyújtod többé : mert hamu már az egész.

■Görög Anthologia. 9
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49. Τον αντον.

Ζωροπότει δυςερως, καί σου φλόγα τάν φιλόπαιδα 
κοιμάσει λάθας δωροδότας Βρόμιος. 

ζωροπότει, καί πλήρες άφυσσάμενος σκύφος οϊνας 
εκκρουσον στυγεράν έκ κραδίας οδύναν.

59. Τον αντον.

Αβρούς, ναι τον "Έρωτα, τρέφ3ΐ Τύρος· άλλα Μυίσκος 
εσβεσεν έκλάμψας αστέρας ήέλιος.

60. Τον αντον.

’Ήν έςίδω Θήρωνα, τα πάνθ’ δρω* ήν δέ τα πάντα 
βλέψω, τόνδε δέ μή, ταμπαλιν ουδέν δρω.

76. Τον αντον.

Εί μή τόζον Έρως, μηδέ πτερά, μηδέ φαρέτραν, 
μηδέ πυριβλήτους είχε Πόθων ακίδας, 

ούκ, αυτόν τον πτανδν έπόμνυμαι, οδποτ’ αν έγνως 
έκ μορφάς, τίς εφυ Ζωίλος, ή τίς Έρως.

77. Άσκληηιάόον η Ποσειδίππον.

Εί καθόπερθε λάβοις χρύσεα πτερά, καί σευ άπ’ ώμων 
τείνοιτ’ άργυρέων ίοδόκος φαρέτρη, 

καί σταίης παρ’ νΕρωτα, φιλάγλαον ού μα τον Έρμήν, 
ούδ’ αυτή Κύπρις γνώσεται δν τέτοκεν.

86. Μελεάγρον.

A  Κύπρις θήλεια γυναικομανή φλόγα βάλλει· 
άρσενα δ’ αυτός Έρως ίμερον άνιοχεΐ. 

ποϊ ρέψω ; ποτί παίδ’ ή ματέρα ; φαμί δέ καυτάν 
Κύπριν έρεΐν νικφ το θρασύ παιδάριον.
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49. Ugyanattól.
Kajta, igyál színbort, szánandó sorsú szerelmes !

Bacchos elaltatja benned a hímszeretést.
Bajta, szerelmes, igyál színbort s teli kelyhet ürítve, 

Nyomba’ felejtsd el a bajt, verd ki szivedbül a bút !

59. Ugyanattól.
Mondom Erosra : Tyros deliek hona ; ámde Myiskos 

Mint a nap úgy ragyog és oltja a csillagokat.

60. Ugyanattól.
Theront nézve csupán, a mindenség van előttem : 

Mindent nézve s nem őt, semmibe néz a szemem.

76. Ugyanattól.
Hogyha sem íj, sem szárny, se tegez nem volna Eróson, 

Sem vágyébresztő gyorsrepülésü nyila,
Szárnyas Eros a tanúm, az alakból meg nem ítélnéd, 

Hogy ki a kettő közt Zoilus, és ki Eros.

77. Asklepiadestől vagy Poseidippostól.
Hogyha fölül kis aranyszárnyat tennél te magadra 

És az ezüst-vállról csüngne piczinyke tegez,
S bájos Eros mellé állnál, úgy Hermesem úgyse !

Még maga Kypris sem ismeri, mely’k a fia.

86. Meleagrostól.
Kypris az istennő a nőkre gyulasztja szivünket :

Ám a fiúszeretést szítja tulajdon Eros.
A fiúhoz, vagy az anyjához pártoljak-e? Mondom !

0 maga vallja Kypris : Győz a garázda fiú !

X II. STRATON FIU-MÓZSÁJA.
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109. Τον αντον.

'0  τρυφερός Διόδωρος ές ήϊθέους φλόγα βάλλων 
ήγρευται λαμυροΐς ομμασι Τιμαρίου, 

το γουκύπικρον Έρωτος έχων βέλος, ή τόδε καινόν 
θαμβός ορώ* φλέγεται πυρ πυρί καιόμενον.

113. Τον αντον.

Καυτός Έρως ο πτανός έν αίθέρι δέσμιος ήλω, 
άγρευθείς τοΐς σοϊς έμμασι, Τιμάριον.

165. Τον αντον.

Αευκανθής Κλεόβουλος* ό δ’ άντία τοϋδε μελάγχρους 
Σώπολις, οι δισσοί Κύπριδος άνθοφόροι. 

τουνεκά μοι παίδων επετα,ι πόθος* οι γάρ Έρωτες 
πλέξειν εκ λευκοδ φασί με καί μέλανος.

256. Τον αντον.

Πάγκαρπόν σοι, Κυπρί, καθήρμοσε, χειρί τρυγήσας 
παίδων άνθος, Έρως ψυχαπάτην στέφανον 

έν μέν γάρ κρίνον ήδυ κατέπλεξεν Διόδωρον, 
έν δ’ Άσκληπιάδην, το γλυκύ λευκόϊον. 

ναι μήν Ηράκλειτον έπέπλεκεν, ώς απ’ άκάνθης 
εις ρόδον οίνάνθη δ5 ώς τις έθαλλε Δίων* 

χρυσάνθη δέ κόμαισι κρόκον, Θήρωνα, συνήψεν, 
έν δ' έβαλ5 έρπύλλου κλωνίον, Ούλιάδην* 

άβροκόμην δέ Μυ'ίσκον, αειθαλές ερνος έλαίης, 
ίμερτούς αρετής κλώνας άπεδρέπετο. 

ολβίστη νήσων ιερά Τυρός, ή το μυρόπνουν 
άλσος έχει παίδων Κύπριδος άνθοφόρον.
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109. Ugyanattól.
Szép Diódért, ki az ifiakat szerelemre gyulasztja, 

Timarion pajkos lángszeme tönkre tévé.
S most az Eros édes-keserű nyila gyötri belülről.

Furcsa csodát látunk : égeti tűz a tüzet.

113. Ugyanattól.
Lèpre került a minap mag’ a szárnyas Erős is a légben : 

Timarion szemivei foglyul igézte meg őt.

165. Ugyanattól.
Kleubulosnak a színe fehér, a Sópolisé meg 

Barna, de mindkettő rózsa, szereimre nyíló.
Mért kettőjük után epedek ? Mondják az Erósok, 

Voltomat úgy szőtték : barna s felébe fehér.

256. Ugyanattól.
Kypris ! néked Eros a színe-virága fiúkat 

Lélekcsábító dús koszorúba köté.
/

Édes líliomúl Diodorost fűzte közéje,/
Es Asklepiadest mint teli szép violát.

Herakleitost is bele vette a tüskebokorról 
Rózsának; szőllő’ zsenge virága Dión.

Mint egy arany-viruló sáfrányt úgy tűzte be Theront, 
Démutkát is tett közbe : kis Uliadest ;

Mindig zöld olajágacskát: puhafürtü Myiskost,
S mind csupa szépséges szálat adott együvé.

Szent Tyros, áldott föld, a ki bírod az illatos édent,
Hol fiu-kedveseink színe-virága terem.



XIII.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

3. Θεόκριτόν.

Ό  μουσοποιός ενθάδ’ Ίππώναξ κεΐται. 
sí μέν πονηρός, μή ποτέρχευ τψ τυμβψ, 
ει δ’ έσσί κρήγυός τε καί παρά χρηστών,
•θαρσέων καθίζευ, κήν Ό·έλης, άπόβριξον.

é. 'Ανακρέοντος.

Αλκίμων σ,’ ώ ’ριστοκλείδη, πρώτον οίκτείρω φίλων, 
ώλεσας δ’ ήβην, αμύνων πατρίδος δουλη'ίην.

30. Σιμωνίδον.

Μούσα μοι Αλκμήνης καλλισφύρου υιόν άειδε. 
υιόν Αλκμήνης άειδε Μούσα μοι καλλισφύρου.
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K Ü L Ö N F É L E  M É R T É K Ű  E P IG R A M M Á K .

3. Theokritostól.
Itt nyugszik a Múzsák kegyencze Hippónax, 
Ha rossz vagy, úgy közel ne lépj e sírhanthoz ; 
De hogyha jó vagy és ha jóktól származtál, 
Bátran leülhetsz és ha tetszik, szunnyadhatsz.

4. Anakreontól.
Alkimon Aristokleides, érted elsőbb gyászolok : 
Űzve hazánk szolgaságát hagytad iíju éltedet.

30. Simonidestó'l.
Múzsa, dalolj a csinoslábú Alkméne fiáról. 
Dalolj, múzsa, csinoslábu Alkménének fiáról.



ΧΙΥ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ, ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

ΧΡΗΣΜΟΙ.

1. Σωκράτονς.

Όλβιε Πυθαγόρη, Μοοσέων Έλικώνιον έρνος, 
είπε μοι είρομένφ, όπόσοι σοφίης κατ’ άγώνα 
σοΐσι δόμοισιν έασιν, άεθλεύοντες άριστα.

Το.ιγάρ έγών ε’ίποιμι, ΓΙολύκρατες' ήμίσεες μέν 
άμφί καλά σπεύδουσι μαθήματα· τέτρατοι αυτε 
αθανάτου φόσεως πεπονήαται* έβδομάτοις δέ 
σιγή πάσα μέμηλε, καί άφθιτοι ένδοθι μύθοι’ 
τρεις δέ γυναίκες έασι, Θεανώ δ’ έξοχος άλλων« 
τόσσοος Πιερίδων υποφήτορας αυτός άγινώ.

6. Ά λλο .

'Ωρονόμων οχ’ άριστε, πόσον παρελήλυθεν ήους ς 
δσσον άποιχομένοιο δύο τρίτα, δίς τόσα λείπει.

12. Άλλο.

Έξ μνών §ξ φιάλας Κροΐσος βασιλεύς άνέθηκεν 
δραχμή τήν έτέρην μείζονα τής έτέρης.

48. ‘Άλλο.

Αί Χάριτες μήλων καλάθους φέρον, εν δέ έκάστιμ 
ίσον έην πλήθος. Μοΰσαι σφίσιν άντεβόλησαν 
εννέα, καί μήλων σφέας ήτεον αί δ’ άρ έδωκαν



X IV . SZ Á M T A N I F E L A D V Á N Y  OK, 

R E JT V É N Y E K , JÓSLATOK .

1. Sokratestől.
Áldott Pythagoras, Múzsák Helikonbeli sarja, 
Kérdésemre felelj ! Házadnál mennyi tanítvány 
Küzd a tudós pályán megnyerni a pálya jutalmát?

Halld hát, Polykrates, hadd mondjam el : A fele részük 
Űzi a számtudományt, a mely annyira szép ; a negyedrész 
Köztük a halhatatlan természetet észleli folyvást ; 
Szótlanul él a heted s a tudását kebliben őrzi.
Nő is van három, kiknek fő dísze Theano.
Ennyijüket nevelem papjának a Pieridáknak.

6. Más.
Oratudós ! ami múlt, a napnak mekkora része ?
Még két akkora van, mint két harmadja a múltnak.

12. Más.
Hat csészét szentelt Kroisos, hat mnát nyom a súlyuk. 

Drachma különbség van eggyike s másika közt.

48. Más.
A Charisok kosarat vittek, mindeggyik egyenlő 
Számú almával s ime szembe jövének a Múzsák 
S kértek az almából s azok adtak is úgy, hogy egyenlő
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ίσον έκαστη πλήθος, εχον δ’ ίσα εννέα καί τρεις, 
είπε, πόσον δώκαν, καί όπως δ’ ίσα πάσαι εχεσκον.

71. Χρησμός της Πυθίας.

'Αγνός εις τέμενος καθαρού, ξένε, δαίμονος έ'ρχου 
ψυχήν, νυμφαίου νάματος άψάμενος* 

ώς αγαθοΐς κεϊται βαιή λιβάς' άνδρα δε φαδλον 
ουδ’ αν δ πας νίψαι νάμασιν 'Ωκεανός.

73. Οί Μεγαρήες έφ' έαντοΐς μέγα φρονήσαντες έπννθάνοντο τον 
θεόν, εν nola μοίρα αντονς εχει' δ δε άνεΐλεν

Γαίης μέν πάσης το Πελασγικόν Αργος άμεινον,
"Ιπποι Θεσσαλικαί, Λακεδαιμόνιαί τε γυναίκες, 
άνδρες δ’ οι πίνουσιν ύδωρ καλής Αρεθοόσης’ 
άλλ' ετι καί τών είσίν αμείνονες, οι το μεσηγυ 
Τίρυνθος ναίουσι καί Αρκαδίης πολυμήλου,
Αργείοι λινοθώρηκες, κέντρα πτολέμοιο’ 
υμείς δ’, ώ Μεγαρήες, ουδέ τρίτοι, ουδέ τέταρτοι, 
ουδέ δυωδεκαταΐοι* ουτ’ έν λόγφ, ουτ5 εν άριθμφ.

76. Χρησμός Πυθίας.

'Αρκαδίην μ’ αιτείς’ μέγα μ' αιτείς* ου τοι δώσω' 
πολλοί έν Άρκαδίγ] βαλανηφάγοι άνδρες εασιν, 
οΤ σ' άποκωλύσουσιν' εγώ δέ τοι ουτι μεγαίρω. 
δώσω τοι Τεγέην ποσσίκροτον ορχήσασθαι, 
καί καλόν πεδίον σχοίνφ διαμετρήσασθαι.

121. Μητροδώρου επιγράμματα αριθμητικά.

Έπτάλοφον ποτί άστυ Γαδειρόθεν, εκτον όδοϊο 
Βαίτιος ευμύκους άχρις ές ήϊόνας’



Eésze jutott ki-kinek : hármuknak is és a kilencznek. 
Mondd, hány alma jutott mindenkire, s mennyi a száma ?
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71. Pythia jóslata.

Feddhetlen szívvel lépj, vándor, az isten elébe 
Kasztali kútvízzel hintve be tagjaidat.

Jó embernek elég egy csepp is; a rosszat azonban 
Nem tisztíthatná tenger özönje se meg.

73. A megaraiaknak szóló jóslat.

Minden földek közt legjobb a pelasgosi Argos; 
Mének közt legjobb a tbessali ; asszonyi nemben 
A lakedaimoni nők ; a férfiú közt, a kik iszszák 
Szép Arethusa vizét ; de azoknál is derekabbak, 
Kik közbül laknak Tiryns s juhos Arkadié közt :
A vászonvértes bős argosi háboru-szítók.
Sem harmad- se negyed- se tizenkettődik a rangja 
Megara-országnak. Tik szóba se, számba se jöttök.

76. Pythia jóslata.

Árkádiát kéred te ? Nagyot kérsz. Azt nem adom meg. 
Sok-sok makkot-evő ember vagyon Árkádiában : 
Gátlani fognak azok ; de magam semmitsem irigylek. 
Néked adom Tegeát tánczolva taposni a földjét,
S a szép rónáját részekre kimérni kötéllel.

121. Metrodoros számvetö epigrammái.

Hogyha Gadeirából Eómába elindulok útnak, 
Baitisnak csordás pártjáig egy hatod út.



*

κεΐθεν δ’ αδ πέμπτον Πυλάδου μετά Φώκιον ουδας, 
Ταυρη χθών, βοέης ουνομ’ απ' ευετίης- 

Πυρήνην δέ τοι έ'νθεν έπ’ όρθόκραιρον ίόντι 
όγδοον* ή δέ μιής δωδέκατον δέκατης.

Πορήνης δέ μεσηγύ καί Άλπιος όψικαρήνου 
τέτρατον Αυσονίης αίψα δοωδέκατον 

άρχομένης ήλεκτρα φαείνεται Ήριδανοΐο.
ώ μάκαρ, δς δισσάς ήνυσα χιλιάδας, 

προς δ’ ετι πέντ' επί ταις εκατοντάδας έ'νθεν έλαυνων 
ή γάρ Ταρπείη μέμβλετ' άνακτορίη.

U O  X IV . ΠΡΟΒΑ., ΑΙΝΙΓΜ., ΧΓΗΣΜΟΙ.

126. νΑλλο.

Ουτός τοι Διόφαντον έχει τάφος, ά μέγα θαύμα* 
και τάφος έκ τέχνης μέτρα βίοιο λέγει, 

εκτην κουρίζειν βιότου θεός ώπασε μοίρην 
δωδεκάτην δ’ έπιθείς, μήλα πόρεν χνοάειν* 

τη δ’ άρ’ έφ’ έβδομάτη το γαμήλιον ηψατο φέγγος, 
έκ δέ γάμων πέμπτψ παϊδ’ έπένευσεν ετει. 

αίαΐ, τηλύγετον δειλόν τέκος, η μισό πατρός 
τοΰδ’ έκάης δυέρου μέτρον ελών βιότου. 

πένθος δ' αύ πισόρεσσι παρηγορέων ένιαυτοΐς 
τηδε πόσου σοφίη τέρμ’ έπέρησε βίου.

Í36 . Ά λλο.

Πλινθουργοί, μάλα τούτον επείγομαι οίκον έγεϊραι, 
ήμαρ δ’ άννέφελον τόδε σήμερον, ουδ’ ετι πολλών 
χρηΐζω, πάσαν δέ τριηκοσίησι δέουσαν 
πλίνθον έ'χω. σύ δέ μοδνος έν ήματι τόσσον έτευχες* 
παΐς δέ τοι έκ καμάτοιο διηκοσίαις άπέληγεν 
γαμβρός δ’ αυ τόσσησι καί είςέτι πεντήκοντα. 
τρισσαϊς συζυγίαις πόσσαις τόδε τεύχεται ώραις ;



Innét eggy ötöd út Pyladesnek phokísi földje :
A vaccaei nevét a tehenészet adá.

Egy nyolczad rész kell az egekbe nyúló Pyrenéig 
Toldva tizenketted rész a tizedbül oda.

A Pyrenék s a magas Havasok közt egy negyed út van : 
Ausoniáig odább, ott hol az Eridanos 

Elektronjával tündöklik, félhatod út van.
Boldog az állapotom, a mikor innen odább 

Kétezer és ötszáz stadiont még megteszek. íme 
A tarpeiai szírt, amire vágyakodám !

126. Más.

Itt nyugszik Diophantos. A sír maga — bámulatos mód ! — 
Szám-művészettel hirdeti élte korát.

Egy hatodát száná neki gyermekidőnek az isten.
Még fél annyi után képire pelyhet adott.

Egy heted eltelvén, nászfáklyát gyujtata néki ;
Végre öt év múlván fiúval áldja meg őt.

Kései, gyönge fiú ! Csak félig elérted atyádnak 
Élte korát s hamarán elragadott a halál.

Vigaszt lelt a tudós négy évig a számtudományban 
És azután maga is élete végire ért.
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136. Más.

Téglavetők! Nagyon is vágynám befejezni a házat: 
Májnap szép az idő s nem sok kell nékem a véghez. 
Háromszáz az egész, a mi kell még tégla darabszám. 
Egy magad el szoktál készíteni egy napon annyit :
A te fiad kétszáz téglát bír vetni naponként,
Vöd pedig az kétszáz ötvent készíthet el egy nap. 
Hát hány óra alatt készülhetnétek el eggyütt?
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142. 'Άλλο.

"’Έγρεσθ’, Ήριγένεια παρέδραμε* πέμπτον, εριθοι, 
λειπομένης τρισσών οίχεται ογδοάτων.

147.'Άλλο.

Ομηρος ' Ησι,όδφ έρωτήσαντι, πόσων το των 'Ελλήνων πληίλος το κατά 
της "Ίλιον στρατοί σαν.

Έπτ’ εσσαν μαλεροδ πυράς εσχάραι* έν δέ έκαστη 
πεντήκοντ’ οβελοί, περί δέ κρέα πεντήκοντα* 
τρις δέ τριηκόσιοι περί έν κρέας ήσαν Αχαιοί.



142. Más.

Kajta fonólányok ! Három nyolczadnak ötödje 
Múlt el a nappalból: reggel után az idő.

147. Más.

Homeros Hesiodosnak ama kérdésére, hány emberből állott 
a görög hadsereg, mely Trója alatt küzdött :

Hét roppant tűzhely lobogott a tábori síkon,
Ötven nyárs volt mindenikén s ugyanannyi darab hús. 
Minden hús körül álla kilenczszáz argosi harczos.
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ΧΥ. ΣΓΜΜΙΚΤΑ TINA.

13. Κο>νσταντίνον τον Σικελον.

εις χόν 3-οόνον αύτοΰ.

Εί μέν τις σοφός έσσί, έφέζεο, εί δέ γε Μουσης 
δακτυλφ άκροτάτψ γλυκέων άπεγευσαο δώρων, 
πόρρω στηθ’ άπ έμεΐο, καί άλλοθι δίζεο εδρην* 
κλισμός εγώ φορέειν σοφίης έπιΐ'στορας άνδρας.

iS . £ί’ς τ^ν τάβλαν.

Όστέα σου, Παλάμηδες, εδει πρισθέντα γενέσθαι 
όργανα της τέχνης της άπό του πολέμου' 

εν πολέμοις γάρ εών ετερον πόλεμον κατέδειξας 
έν ξυλίνφ σταδίω τον φιλικόν πόλεμον.

42. ν Αλλο.

Έξότε Κωνσταντίνος εδυ δόμον Άΐ'δος είσω, 
φχετο συν κείνψ παν κλέος ηνιόχων.



X V . V E G Y E S E K .

13. Konstantinos Sikelostól.
S a já t  szó szék ére .

Ülj ide, hogyha tudós ember vagy : hogyha pedig csak 
Ujj hegy gyei fogtad s ízlelted a Múzsa kegyelmét,
Állj csak odább tőlem s egyebütt nézz ülni való helyt : 
En rajtam csak a bölcsesség avatottjai ülnek.

18. Λ  s a k k tá b lá r a .

Jó lett volna bizony, Palamedes, sakkfiguráknak 
Esztergályozták volna a csontjaidat.

Hadjáratba’ lévén, más hadjáratra tanítál :
Szórakozást okozó harczra a deszkamezőn.

42. K o n s ta n tin o s  versen yk o csis  s z o b r á r a .

Hogy Konstantinos Hades házába leszállott,
A versenykocsisok híre is ö vele tűnt.
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XVI. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΝΟΓΔΕΙΑ.

3. Σιμωνίδον.

Ίσθμια και Πυθοΐ Διοφών ο Φίλωνος ένίκα, 
άλμα, ποδωκειην, δίσκον, άκοντα, πάλην.

14. Ζηνοδότου.

Τις γλύψας τον Έρωτα παρά κρήνησιν εθηκεν; 
ο'ίόμενος παόσειν τούτο το πυρ υδατι.

24. Σιμωνίδον.

Μίλωνος τόδ’ άγαλμα καλού καλόν, δς ποτ'ι ΓΙίση 
έπτάκι νικήσας, ές γόνατ’ ούκ έπεσεν.

31. Σ πίνο ίππον.

Σώμα μέν έν κόλποις κατέχει τόδε γαία Πλάτωνος 
ψυχή δ’ ισόθεων τάςιν εχει μακάρων.

60. Σιμωνίδον.

Τίς άδε ; Βάκχα. τις δε μιν ζέσε; Σκόπας. 
τίς δ’ έξέμηνε, Βάκχος, ή Σκόπας ; Σκόπας.

76. Σννεσίον φιλοσόφου.

Οί τρεις Τυνδαρίδαι, Κάστωρ, Ελένη, Πολυδεύκης
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3. Simonidestől.
Isthmos- s Pytbosban Diopbon a Philonfi nyeré a 

Dárda-, futás-, ugrás-, diszkosz-, ököl-diadalt.

14. Zenodotostól.
Ezt az Eros-szobrot ki faragta s helyezte a kúthoz? 

Azt hiszi ő nyilván, viztül elalszik e tűz.

24. Simonidestől.
Szép Mílón szép szobra ez itt, a ki Pisa porondján 

Hét ízben győzött s földet a térde nem ért.

31. Speusippostól.
Plátónak testét ez a föld szorította ölébe :

Lelke dicsőültek szent seregébe vegyült.

60. Simonidestől.
Ez itt mi? «Bacchans nő.» Ki véste ki? «Skopas.»

Ki hozta dühbe ? Baccbos vagy Skopas ? « Skopas. »

76. Synesios philosophustól.
Három a Tyndarida : Kastor, Helené, Polydeukes.

1 0 *
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79. Τον αϊτόν.
Εις την εικόνα της αυτόν αδελφής.

Της χρυσής είκών ή Κύπριδος, ή Στρατονίκης.

81. Φίλιππον.
Εις το εν Όλυμπία Διάς άγαλμα.

νΗ θεός ήλθ’ επί γην έξ ουρανού, εικόνα δείξων, 
Φειδία, ή σύ γ’ εβης τον θεόν οψόμενος.

82 .  Σιμωνίδον.

Τον έν ΊΡόδψ κολοσσόν οκτάκ'.ς δέκα 
Λάχης έποίει πήχεων ό Λίνδιος.

i 29. ν^4όη/.ον. 
εις άγαλμα Νιόβης'

Έκ ζωής με θεοί τεΰξαν λίθον εκ δε λίθοιο 
ζωήν Πραξιτέλης εμπαλιν είργάσατο.

157. Ίονλίανον.
εις την έν ’Α̂ ήναις ένοπλον Άφηναν.

Τίπτε Τριτογένεια κορύσσεαι άστεϊ μέσσψ; 
είξε Ποσειδάων φείδε'ο Κεκροπίης.

160. Πλάτωνος. 
εις το αυτό.

Ή Παφίη' Κυθέρεια δι’ οιδματος ές Κνίδον ήλθε, 
βουλομένη κατιδεΐν εικόνα την ίδίην. 

πάντη δ’ άθρήσασα περισκέπτω svi χώρω, 
φθέγξατο* πού γυμνήν είδε με Πραξιτέλης ; 

Πραξιτέλης ουκ είδεν ά μή θέμις, αλλ5 ό σίδηρος 
εξεσεν, ο'ιαν Άρης ήθελε τήν Παφίην.
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79. Ugyanattól.
L á ? y tes tvérén ek  a rc z k é p é r e .

Itt ez a kép vagy arany Kythereia, vagy Stratonike.

81. Philippostól,
Λ ζ o ly m p ia i Z eu s-szoborra .

Vagy Zeus jött az egekbül a földre mutatni alakját, 
Vagy te magad mentél látni, o Pheidias, öt.

82. Simonidestől.
Ehodosban azt a nyolczvan rőfnyi óriás 
Szobrot Laches csinálta ; Lindosból való.

129. Ismeretlentől.
N iobe szo b rá ra .

Élőből kővé váltattak az istenek engem :
Köböl élővé váltata Praxiteles.

157. Julianostól.
Λ ζ a th én i feg yveres sítJienére.

Mert fegyverkeztél várunk közepében Athene ? 
Meghátrált Posidon : óvd meg a Kekropiát !

160. Platóntól.
Indul a tengeren át Paphié Kythereia Knidosba, 

Látni akarta, hogy ott a maga szobra minő. 
Mindenüvé nézvén, a kiötlő téren imígy szól : 

Meztelen engem hol láthata Praxiteles ?
Praxiteles nem látta, mi szent titok ; ámde a vésű 

Véste, milyennek Ares látni kívánja Kyprist.
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162. 161. Τον αύτον:

A Κύπρις τάν Κυπριν ένί Κνίδω ειπεν ίδούσα* 
φεύ, φεύ, πού γυμνήν είδέ με Πραξιτέλης ;

Ούτε σε Πραξιτέλης τε^νάσατο, ουθ’ ό σίδαρος* 
άλλ5 ούτως εστης, ως ποτέ κρινομένη.

ÍŐ5. Ενήνον.

Παλλάς καί Κρονίδαο συνευνέτις είπον, ίδούσαι 
την Κνιδίην αδίκως τον Φρύγα μέμφόμεθα.

168. 'Αντιπάτρου Σιδώνών.

Γυμνήν είδε Πάρις με, καί Άγχίσης, καί Άδιονις. 
τούς τρεις οίδα μόνους* Πραξιτέλης δέ πόθεν ;

1 7 0 /  Ερμοδώρον.

Τάν Κνιδίαν Κυθέρειαν ίδών, ξένε, τούτο κεν είποις" 
αυτά καί θνατών άρχε καί αθανάτων.

τάν δ’ ένί Κεκροπίδαις δορυθαρσέα Παλλάδα λεύσσων, 
αύδάσεις* όντως βουκόλος ήν ό Πάρις.

174. 'Αδέσποτου.

εις τήν Ιν Σπάρτη ένοπλον Άόροδίτην.

Παλλάς τάν Κυθέρειαν ένοπλον εειπεν ίδοϋσα*
Κύπρι, θέλεις ούτως ές κρίσιν έρχόμεθα;

ή 0' απαλόν γελάσασα, τί μοι σάκος άντίον αίρειν ; 
εί γυμνή νικώ, πώς όταν όπλα λάβω ;

179. 'Αρχών.

Αυτάν έκ πόντοιο τιθηνητήρος Απελλής 
τάν Κυπριν γυμνάν είδε λοχευομέναν,

καί τοίαν έτύπιοσε, διάβροχον υδατος άφρψ 
θλίβουσαν θαλεραΐς χερσίν ετι πλόκαμον.
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162. és 161. Platóntól.

Látván Knidosban Kyprist, így szól vaia Kypris : 
Meztelen engem hol láthata Praxiteles ?

Nem formált téged sem Praxiteles sem a vésű :
Páris ítéletekor állapodál te meg így.

165. Euenostól.
Pallas és Héré látván a knidosi Kyprist,

Mondák : Paris iránt helytelen a haragunk.

168. Antipatros Sidoniostól.
Meztelenül látott Anchises, Paris, Adonis.

Annyi való : de mi mód’ láthata Praxiteles ?

170. Hermodorostól.
Látva Knidosban az Aphroditét, ezt mondod, o vándor : 

Oh te az emberek és istenek asszonya vagy !
Látva pedig lándzsás Pallast a kekropi várban, 

így szólsz : Bébizonyult csak tehenész a Paris.

174. Ismeretlentől.
A  fe g y v e r e s  s p á r ta i  A p h r o d ité r a .

Fegyveres Aphroditét látván, így szól vaia Pallas : 
Kypris, akarsz-e te így versre kiállni velem?

S az mosolyogva viszont : minek ellenem állani pajzszsal 
Meztelenül győzök, hogy ne, ha fegyver is óv.

179. Archiastól.
Meztelenül Kyprist akkor látá meg Apelles,

A mikor a tenger azt a világra szülé.
Ábrázolta is lígy, ahogy az szép gyenge kezével 

Szárítgatja habok-nedvesítette haját.
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194. 'J Αδηλον. 

εις άγαλμα Έρωτος.

Χάλκειόν τις Έρωτα μετήγαγεν έκ πυράς εις πυρ, 
τήγανον άρμόζων τη κολάσει κόλασιν.

500. Μόσχον. 

ε’ς Έρωτα άροτριώντα.
Λαμπάδα θείς καί τόξα, βοηλάτιν εΤλετο ράβδον 

ούλος Έρως, πήρην δ’ είχε κατωμαδίην' 
καί-ζεύζας ταλαεργόν υπό ζυγόν αυχένα ταύρων 

εσπειρεν Δηοΰς αύλακα πυροφόρον. 
είπε δ’ άνω βλέψας αυτφ Δι'γ πλήσον άρουρας, 

μή σε τον Ευρώπης βουν υπ’ άροτρα βάλω.

504. Σιμων/δον.

[Τρα ξιτέλης δν επασχε διηκρίβωσεν Έρωτα 
έζ ίδίης έλκων αρχέτυπον κραδίης,

Φρύνη μισθόν έμοΐο διδούς εμέ. φίλτρα δέ τίκτω 
ούκέτι τοζεύων, άλλ’ άτενιζόμενος.

210. Πλάτωνος.

Άλσος δ’ ώς ίκόμεσθα βαθύσκιον, ευρομεν ένδον 
πορφυρέοις μήλοισιν έοικότα παίδα Κυθήρης. 
ουδ5 εχεν ίοδόκον φαρέτρην, ου καμπύλα τόξα’ 
άλλα τα μεν δένδρεσσιν υπ’ ευπετάλοισι κρέμαντο 
αυτός δ’ εν καλύκεσσι ρόδων πεπεδημένος υπνψ 
ευδεν μειδιόων* ξουθαί δ’ έφύπερθε μέλισσαι 
κηροχυτοΰσ’ εντός, λαροΐς επί χείλεσι βαΐνον.
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194. Ismeretlentől.
E r o s  szob?'á7'a.

Tüzből tűzbe került s tégelyt öntöttek Erősből. 
Átalakították : kín-okozással a kínt.

200. Moschostól.
Λ  szá n tó -v e tő ’ E r o s r a .

Félre tevén az ivet s a szövetnéket, ösztöke-pálczát 
S vállravető tarsolyt vesz föl a pajkos Eros. 

Tulkoknak jármot tesz munkatürelmü nyakukba 
S a szántóföldbe hinti a búzavetést.

Egre tekint s így szól : Adj termést, Zeus ! vagy ekémbe 
Téged foglak bé, mint Európa-bikát.

204. Simonidestől.
Engem Erőst, a kit ő maga szenvede, híven utánzott 

S kepern’ szívéből húzta ki Praxiteles.
S díjul adott magamért magamat Phrynének. Ezentúl 

Többé nem nyíllal, szemmel igéz meg Eros.

210. Platóntól.
Mély árnyéku ligetbe jutánk s ott láttuk előttünk 
A Kythereia fiát, a piros almára hasonlót :
Nem volt sem vesszős puzdrája, se félkörös íjja.
Ott csüngöttek azok dús lombú fának az ágán.
0  meg az álomtól elnyomva a rózsa-kehelyben 
Szép-mosolyogva pihent s viaszépítő piczi méhek 
Kendre körüldongták s édes szájára repültek.
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228. Άνντης.

Ξεΐν3 υπό τάν πέτραν τετρυμένα γυί’ άνάπαυσον.
άδό tot έν χλωροΐς πνεύμα θροεΐ πέταλο ις. 

πίδακα τ’ έκ παγάς ψυχρόν πίε. δή γάρ όδίταις 
άμπαυμ3 εν θερμίρ καόματι τούτο φίλον.

263. νΑδη).ον. 
ε?ς Νέμεσιν.

Πρίν με λίθον Πέρσαι δεύρ’ ηγαγον; δφρα τρόπαιον 
στήσονται νίκας" είμί δέ νυν Νέμεσής, 

άμφοτέροις δ5 εστηκα, καί Έλλήνεσσι τρόπαιον 
νίκας, καί Πέρσαις του πολέμου νέμεσις.

276. Βιάνορος.

Έστησεν Περίανδρος Άγίονος εικόνα ταύτην, 
καί τον άπολλυμένιρ σύνδρομα νηζάμενον 

είνάλιον δελφΐνα, λέγει δ’ επ’ Άρίονι μύθος, 
κτεινόμεθ’ άνθρώποις, ίχθύσι σωζόμεθα.

280. νΑδηλον.

Χρήμα σι τοΐς Άγάθωνος έδείματο τήδε λοετρον 
δήμος ό τής Τεγέης, θαύμα καί έσσομένοις.

297. '''Αδηλον.

Επτά έριδμαίνουσι πόλεις διά ρίζαν Όμήρου,
Κύμη, Σμύρνα, Χίος, Κολοφών, Πόλος, Άργος, Άθήναι.

'Άδηλον

Επτά πόλεις μάρναντο σοφήν διά ρίζαν Όμήρου,
Σμύρνα, Χίος, Κολοφών, Ιθάκη, Πόλος, Άργος, Άθήναι.
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228. Anytétöl.
Tagjaidat, jövevény, eme szii’t árnyában üdítsd fel !

E zöld lombok alatt suttog az enyhe Zephyr.
Es eme hűsvizü szirtforrásbul igyál: az utasnak 

Tikkasztó hévben kellemes a pihenés.

263. Ismeretlentől.
Λ  N e m e s is re .

Engem e kősziklát ide horda magával a perzsa 
Majdani Nikének, s most Nemesis vagyok én.

A hellási előtt állok mint diadal-emlék,
Mint bosszú-emlék állok a perzsa előtt.

276. Bianortól.
E képszobrot Aríonnak Periandros emelte,

S annak a delfinnek, mely menekíti vaia.
Mert igaz egy mondás az Aríonféle mesében :

Ember meggyilkol, hal pedig elmenekít.

280. Ismeretlentől.
E fürdő-palotát Agathon vagyonábul emelte 

A Tegea-község. Nemzetek ámulata.

297. Ismeretlentől.
Hét város versenyze Homér születése helyéül
Kyrne, Smyrna, Chios, Kolophon, Pylos, Argos, Atheme.

298. Ismeretlentől.
Hét város versenyze Homér születése helyéül :
Smyrna, Chios, Kolophón, Ithaké, Pylos, Argos, Athenae.
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299. 'Άδηλον.

Χίος εφυς ; -ου φημι* τί δέ, Σμυρναΐος ; απαυδώ.
Κύμη δ’ ή Κολοφών πατρίς Όμηρε σέθεν ; 

ούδετέρη. Σαλαμίς δέ τεή πόλις ; ούδ’ από ταότης 
έςέφυν. άλλ’ αυτός λέξον δπη γέγονας. 

οϋκ ερέω. τίνος ήρα; πέπεισμ’ δτι τάτρεκές είπών 
εξω τάς αλλας άμμιν άπεχθομένας.

30Í. "Λ^λον.

Εί θεός έστιν "Όμηρος, εν άθανάτοισι σεβέσθω* 
εί δ’.αυ μή θεός έστι, νομιζέσθω θεός είναι

304. 'Άδηλον.

Διεξιών Ομηρε την κεκαυμένην 
φθονείν αφηκας τάς απορθήτους πόλεις.

306. Λεωνίδον Ταραντίνον.

εις Άνακρέοντα.

Πρέσβ υν Άνακρείοντα χόδαν σεσαλαγμένον οΐνφ 
θάεο, δινώτου στρεπτόν υπερθε λίθου, 

ώς ό γέρων λίχνοισιν επ’ όμμασιν υγρά δεδορκώς 
άχρι καί αστραγάλων ελκεται άμπεχόναν" 

δισσών δ’ άρβυλίδων τάν μεν μίαν, οΓα μεθυπλήξ, 
ώλεσεν εν δ’ ετέρα ρικνόν άραρε πόδα. 

μέλπει δ’ ήέ Βάθυλλον έφίμερον, ήέ Μεγιστέα, 
αιωρών παλάμμ τάν δυσέρωτα χέλυν. 

άλλα πάτερ Διόνυσε, φύλασσε μιν ού γάρ εοικεν 
έκ Βάκχου πίπτειν Βακχιακόν θέραπα.

307. Λεωνίδον.

Ίδ 5 (ί>ς ο πρέσβυς έκ μέθης Ανακρέων 
ύπεσκέλισται, καί το λώπος ελκεται
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299. Ismeretlentől.
Chiosi vagy te? «Nem én.» Mi tehát? tán smyrnai? «Tévedsz.

Kymé vagy Kolophon volt-e, Homér, a hazád?
«Egy sem a kettőből.» Salamis tán városod? «Az sem.»

Honnan származtál? Mondd ki tehát te magad.
«Nem mondom.» Mért nem? «Mert én a valót ha kimondom, 

Ellenségimmé tészem a többieket. »

301. Ismeretlentől.
Hogyha Homér isten, tiszteljék isteniségnek :
Hogyha nem isteniség, annak kell tartani bátran.

304. Ismeretlentől.
Megénekelvén Trója pusztultát Homér,
A megvivatlan többi város mind irigy.

306. Tarentumi Leonidastől.
A n a k re o n ra .

Nézd csak a bortul egészen elázott vén Anakreiont,
A hogyan az tántorg a kerek oszlopon itt.

Sóvárgó szeminek pillái epedve mozognak,
S nézd a ruhát, hogy lóg rajta bokáig alá.

Mint afféle boros már elvesztette sarúját,
Eggyet, a másikkal lába inogva csoszog.

Zengi Bathyllt a vágyni valót, majd zengi Megistest,
A szerelem-hangú kobzot emelve kezén.

Vigyázz rá, Dionysos atyánk ! nem járja sehogysem, 
Hogy Bacchos hívét Bacchos elejtse maga.

307. Leonidastől.
Az öreg Anakreon hogy botlik ittasan!
Földön húzódik a lecsúszott köntöse,
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εςά.χρι γυίων* τών δέ βλαυτίων τό μέν 
όμως φυλάσσει, θάτερον δ’ άπώλεσεν. 
μελίσδεται δέ τάν. χέλυν διακρέκων 
ήτοι Βάθυλλον, ή καλόν Μεγιστέα.
Φύλασσε, Βάκχε, τον γέροντα, μή πέση.

30S. Ενγένους.

Τον τοίς μελιχροΐς Ίμέροισι σύντροφον,
Λυαί, Άνακρείοντα Τήϊον κύκνον, 
έσφηλας υγρή νέκταρος μεληδόνι. 
λοξόν γάρ αυτού βλέμμα, και περί σφυροΐς 
ριφθεΐσα λώπευς πέζα, και μονοζυγές 
μέθην ελέγχει σάνδαλον χέλυς δ’ όμως 
τον εις Έρωτας ύμνον αθροίζεται, 
άπτωτα τηρεί τον γεραιόν, Ευ'ιε.

309. ’Αδέσποτον.

Τήϊον αμφοτέρων με βλέπεις άκόρεστον ερώτων 
πρέσβυν, ίσον κούροις, ίσον ά.δόντα κόραις' 

όμμα δέ μευ Βρομίφ βεβαρημένος ήδ’ από κώμων 
τερπνά φιλαγρύπνων σήματα παννυχίδων.

312. 9Αδηλον

είς εικόνα Γεωργίου.
Καλλιόπη βασίλεια Γεώργιον είπεν ίδούσα* 

ούτος έμός γενέτης γνήσιος, ού Κρονίδης.

329. Άδηλον.

εις εικόνα Άριστοτέλους·
Ουτος Αριστοτέλης μέτρων χθόνα καί πόλον άστρων.
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Csak eggjik lábán van még rajta a czipő,
A másikát útközbe hagyta valahol.
Pengetve lantja húrjait megénekli 
A szép Bathyllost és a szép Megisteust.
Bacchos ! vigyázz, hogy el ne dűljön az öreg.

308. Eugenestől.
Te a szerelmi isteneknek czinkosát,
Anakreont a téji hattyút rászedéd 
Nektár-ajándokoddal, édes Gondüzőnk !
Piézsút tekintget, földön húzza köntösét :
A fél sarúja is mutatja mámorát.
De mind a mellett kobza hymnust zengedez :
A szép Szerelmek édes-kínos élveit.
Bacchos ! vigyázz, hogy el ne dűljön az öreg.

309. Ismeretlentől.
Itt látsz engem a téjosi vént, az örökre szerelmest: 

Kedves voltam a nők, kedves az ifjak előtt. 
.Látod a mámortól nehezült szememet s a virasztós 

Éji mulatságok kellemetes nyomait.

312. Ismeretlentől.
Georg io s k é p szo b rá ra .

Látván Kalliopé a Georgios arca vonásit,
így szóllott : ez az én édes atyám, nem a Zeus.

329. Ismeretlentől.
A r is to te le s  k é p sz o b rá ra .

Itt van Aristoteles, mint méri a földet, a mennyet.
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388 Ίονλιανον Αιγύπτιον.

Στέφος- πλέκων πο-θ·’ ευρον 
έν τοΐς ρόδοις Ερωτα, 
και των πτερών κατασχών 
έβάπτισ’ εις τον οίνον’ 
λαβών δ’ επιον αυτόν, 
καί νυν εσω μελών μου 
πτεροίσι γαργαλίζει.
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388. Julianos Aigyptiostól.
Füzért köték s a rózsák 
Között Erőst találtam.
Kis szárnyait lefogván, 
Boromba e^erítém  
S fölkaptam és megittam : 
Most szárnyival belülről 
Mindegyre esiklat engem.

0(1 rög Anthologie.
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3. Αισχύλον.

Αισχύλον Εύφορίωνος Άθηναΐον τόδε κεύθει 
μνήμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας· 

αλκήν δ’ εύδόκιμον Μαραθώνιον άλσος αν ειποι, 
καί βαθυχαιτήεις Μήδος έπιστάμενος.

4. Άνακρέοντος.

Ου φίλος, δς κρητήρι παρά πλέψ οίνοποτάζων 
νείκεα καί πόλεμον δακρυόεντα λέγει- 

άλλ’ δστις Μουσέων τε καί αγλαά δώρ Αφροδίτης 
συμίσγων, έρατής μνήσκεται ευφροσύνης.

24. Ενήνον.

ΙΙρός σοφί<$ μέν εχειν τολμάν μάλα σύμφορόν έστι* 
χωρίς δέ, βλαβερή καί κακότητα φέρει.

26. Ενκλΐίδον.

Ήμίονος καί όνος φορέουσαι σίτον εβαινον- 
αυτάρ όνος στενάχιζεν επ’ άχθεϊ φόρτου έοΐο* 
τήν δέ βαρύστενάχουσαν ίδοΰσ’ έρέεινεν εκείνη* 
μήτερ, τί κλαίουσ5 δλοφυρεαι, ήυτε κούρη ; 
εί μέτρον εν μοι δοίης, διπλάσιαν σέθεν ήρα-
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3. Aischylostól.
Euphorionfi, athenai Aischylos alszik e múló 

Emlékoszlop alatt, mit neki Gela emelt.
Hős erejét megmondhatná Marathonnak a berke,

S a ki tapasztalta : a lobogó-hajú méd.

4. Anakreontól.
Nem szeretem, ki borozva beszél teli serlege mellett 

Villongásokról s háború átkairól.
Emberem az, ki vegyítve a Múzsák és Aphrodité 

Szép adományit, a szív élveit emlegeti.

24. Euenostól.
Hogyha okossággal jár, mennyire jó a merészség. 

Hogyha magában jár, károkat, átkot okoz.

26. Eukleidestől.
Ment a szamár s öszvér, kiki zsák gabonával a hátán. 
Följajdult a szamár hogy mennyire súlyos a terhe. 
Látván ezt nagyokat sóhajtani, kérdi a másik :
Mit sírsz, édes anyám, mit jajgatsz asszonyi módra?
Adj nekem egy mérőt, s kétszer viszek annyit, a mint te.

11*



εί δέ εν άντιλάβοις, πάντως ισότητα φυλάξεις, 
είπε το μέτρον, άριστε γεωμετρίης έπίϊστορ.

59. Παρραοϊον.

Αβροδίαιτος ανήρ, αρετήν δέ σέβιυν τόδ’ έγραψεν 
Παρράσιος, κλεινής πατρίδος έξ Εφέσου’ 

ουδέ πατρός λαθόμην Ευήνορος, ος νιν έφυσε 
γνήσιον, Ελλήνων πρώτα φέροντα τέχνης.

63. ΓΙλάτωνος.

Αί Χάριτες τέμενος τι λαβεΐν δπερ ουχί πεσεΐται, 
ζητούσαι, ψυχήν ευρον Αριστοφάνους.

78. Σιμωνΐόον.

rH μέγ’ Άθηναίοισι φόως γένεθ’, ήνίκ’ Αριστο
γείτων "Ίππαρχον κτεΐνε, καί Αρμόδιος.

97. Χοιρίλον. 
εις τον Σαρδανατεάλου τάφον.

Εύ είδώς ότι θνητός έφυς, σόν θυμόν άεξε 
τερπόμενος θαλίησί’ θανόντι τοι ουτις δνησις. 
καί γάρ εγώ σποδός είμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύων. 
ταύτ5 έχω, δσσ' έφαγον καί έφύβρισα, καί μετ’ ερώτων 
τέρπν’ έπαθον’ τά δέ πολλά καί δλβια κείνα λέλειπται. 
ήδε σοφή βιότοιο παραίνεσις άνθρώποισιν.

FÜGGELÉK.

99. ’Αόέσποτον.

Έπί τη είσόδω του έν Έπιδαύρω νεώ.

Αγνόν χρή νηοϊο θυώδεος εντός ιόντα 
έμμεναι* άγνείη δ’ έστι φρονεΐν δσια.
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Tőlem végy eggyét, s egy lesz kettőnknek a terhe.
Adj erről számot méréstudomány avatottja

59. Parrhasiostől.
Ezt egy erényszerető, finom életű férfiú írta :

Én a dicső Ephesos magzata Parrhasios.
Euenort se felejtem el itt, a ki nemze nemesnek,

S elsőnek Hellas müfejedelmei közt.

63. Platóntól.
Fennmaradó szentélyt kérésének a Charisok egykor,

S íme Aristophanes lelkibe szálltak alá.

78. Simonidestől.
Üdv ragyogott fel Athénre, hogy Harmodios meg Aristo- 

geiton Hipparchost végre megölte vaia.

97. Choirilostól.
S á r  dán  apaion s ír já r a .

Tudva, halandó vagy, fordítsd a gyönyörre idődet.
A holtnak nincsen már semmi kívánni valója.
Lám magam is porlom, ki a büszke Ninosban uralgtam, 
Annyi csupán az enyém, a mit ellakomáztam, eléltem, 
Elkéjelgettem ; de egyéb javaimtul elestem.
Vedd be tanácsomat, emberiség ! Ez az életokosság.

99. Ismeretlentől.
A z  e p id a u r o s i te m p lo m  b e já r a tá r a .

Tiszta legyen, ki a tömjénes templomba befordul :
Tiszta pedig csak is az, a kinek érzete szent.
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105. Άριόνος.

Αθανάτων πομπαΐσιν Apio να Κυκλέος υιόν 
έκ Σικελου πελάγους σώσεν όχημα τόδε.

112. 'Αδέσποτο V.

Αλμα ποδών, δίσκου τε βολή, καί άκοντος έρωή,
καί δρόμος, ήδέ πάλη· μία δ’ επλετο πάσι τελευτή.

142. Άδέσποτον:

Δέξο, αναξ, Κρονίδα Ζεύ 'Ολύμπιε καλόν άγαλμα 
ίλάψ θυμψ τοΐς Λακεδαιμονίοις.

155. Άδέσποτον.

ΕΓ με φιλοΰντα φιλείς, δισσή χάρις* ει δε με μισείς 
τόσσον μισοίης, δσσον εγώ σε φιλώ.

159. Άδέσποτον.
έπί τω Δημοχ έ̂νους άνδριάντι.

ΕΙ'περ ίσην ρώμην γνώμη, Δημόσθενες, είχες, 
ούποτ’ αν Ελλήνων ήρξεν Αρης Μακεδών.

168. Άδέσποτον.

Ελλάδος ευρυχόρου σωτήρες τόνδ' άνέθηκαν, 
δουλοσόνης στυγεράς ρυσάμενοι πόλιας.

1S9. Μ(ίίσ7Τοτον.

Ζήσας ώς δει ζην αγαθός δ’ έν άπασι νομισθείς, 
Θρέπτος άκμήν νέος ών ψχετ' ές ημιθέους.

190. Άδέποντος.

Ζωίλος ηνιόχων προφερέστατος ενθάδε κέΐται,
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105. Ariontól.
Isteni gondviselés mellett Kyklonfi Aríont 

Szikuli tengerből ez menekíti vaia.

112. Ismeretlentől.
A szaladás-, ugrás-, diskosz- meg dárda-vetésnek,
Es birkózásnak mindannyinak egy csak a vége.

142. Ismeretlentől.
E szép szobrot, olymposi Zeus, te Kronosfi, fogadd el 

És Lakedaimon iránt légy kegyes indulatú.

155. Ismeretlentől.
Aldlak, hogyha szeretsz, ki szeretlek; azonba’ ha gyűlölsz, 

Annyira gyűlölködj, mint a hogy én szeretek.

159. Ismeretlentől.
^Demosthenes s z o b rá ra .

Lettél volna csak ollyan erős, a mily nagy a lelked, 
Hellast nem bírná a makedóni Ares.

168. Ismeretlentől.
Ezt a térséges Hellas mentői ajánlták 

Felszabadítva a rab sorstul a városokat.

189. Ismeretlentől.
/

ügy élt, mint kellett, Threptos, mindenki becsülte,
Mint viruló ifjú ment az egekbe fel ő.

190. Ismeretlentől.
Zoilus a kitűnő versenykocsis alszik e sírban,
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199. Πολέμωνος.

Έλις και μεθυει, καί ψεύδεται, οιος έκαστου 
οικος, τοίη δη καί ξυνάπασα πόλις.

206. Άδέσποτον.

*Ήν Λακεδαιμόνιος Χείλων σοφός, δς τάδ5 ελε£ε* 
μηδέν άγαν, καιρψ πάντα πρόςεστι καλά.

280. Άδέσποτον.

Ούκ ημην, γενόμην ημην, ούκ είμί* τοσαϋτα' 
εί δέ τις άλλ' έρέει, ψεύσεται* ούκ εσομαι.

302. Άδέσποτον.

επ'ι τω Άθήνησιν προς τη Ακαδημία Ερωτι.

Ποικιλομήχαν’ Έρως, σοί τόνδ’ ίδρύσατο βωμόν 
Χάρμος επί σκιεροϊς τέρμασι γυμνασίου.

321. Άδέσποτον.

Εις τον Άριστοτέλην.

Σμικρός, φαλακρός, τραυλός ο Σταγειρίτης, 
λάγνος, προγάστωρ, παλλακαΐς συνημμένος.

329. Άδέσποτον.

Σώφρονα Κρησκεντεΐναν εχων τάφος ενθάδε κευθω, 
την πάσης αρετής κΰδος ένεγκαμένην,

ητις ένί ζωοΐσιν δκως άνέτελλεν Έψος,
νυν δύνει δ’ υπό γην Έσπερος έν φθιμένοις.

359. Άδέσποτον.

επί του μνήματος Θρασυμάχου του σοφιστου εν Χαλκηδόνι.

Τουνομα Θήτα 'Ρω Άλφα Σαν Ύ Μΰ Άλφα Χί Ου Σάν 
πατρίς Χαλκηδών ή δέ τέχνη, σοφίη.
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199. Polemontól,
Elis iszik s hazudik. Mint minden egyesnek a háza 

Ollyan a teljes egész város : iszik s hazudik.

206. Ismeretlentől.
A lakedaimoni bölcs Cheilon mondása imígy szól : 

Túlsággal semmit ; a mi helyén van, a’ jó.

280. Ismeretlentől.
Nem voltam s lettem, voltam s már nem vagyok ismét, 

Minden egyeb hazudás : nem leszek újra soha.

302. Ismeretlentől.
A z  a th é n i A k a d é m ia  m e l le t t  á l l ó  Jürosra .

Oh furfangos Eros, neked építette ez oltárt 
Charmos a gymnasion ámyboritotta helyén.

321. Ismeretlentől.
A ris to te le s re .

Tar, törpe, selypes ember a Stageirai,
Bendős, bujálkodó, mindég rimákkal él.

329. Ismeretlentől.
Szűz Crescentinát eme sirdomb rejti magába,

A kit a tiszta erény fénye ragyogta körül.
Hajnali csillagként támadt élőknek elébe,

Alkonyi csillagként szállt le a holtak elé.

359. Ismeretlentől.
T h ra sy m a c h o s  so p h is ta  ch a lk e d o n i em lékére .

neve : theta, rho, alpha, san, y, my, alpha, chi, u, san ; 
A hona Chalkédon ; bölcselet embere volt.
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387. 'Αδέσποτου.

Ψυχρόν ύδωρ δοίη. σοι άναξ ένέρων Άϊδωνευς, 
ώ Μέλαν, ηβης γάρ σοι άπώλετο φίλτατον άνθος

389. 'Αδέσποτου.

Ώκυδρόμας Λύκος νΙσθμι' άπαξ, δύο δ’ ενθάδε νίκαις 
Φειδώλα παίδων έστεφάνωσε δόμους.
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387. Ismeretlentől.
Bár a halotti világ ura friss vizet adna tenéked,
Mert, Melas, elhervadt fiatal korod élte virága.

389. Ismeretlentől.
Isthmuson egyszer nyert a futós Lykos, itt nyere kétszer 

Pheidolasék házát megkoszorúzta vele.
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V. Szerelm i ep igram m ákh oz.

6 .

6. Megara szerette volna tudni, hogy a görög államok közt 
hányadik rangot foglal el. Kérdésére a delphi Apollon azt felelte, 
hogy számba se, szóba se jön. Lásd XIV. 73. V. ö. Gbasbergek, 
Studien zu den griechischen Ortsnamen, Würzburg. 1888. 321. lap.

10.

i .  Nem a híres lantostól való. L. Bergk PLG. IV. kiad. II.,
195. lap.

Ford. Szabó István is, Koszorú 1830. 112. lap.
V. ö. Tibullus I. 6, 3 :

Mért vagy ily kegyetlen? dicsőség-e váljon 
Istenre, hogy embert csalfán lèpre csaljon ?

C s e n g e r i J ános fo rd .

11.

2. Kypris=Venus, a hajósok védője.

12.

Ford. Szabó István is, Gör. Virágok az Anthologiából. Kassa 
1834·. 80. lap. V. ö. Auson. Epipr. 12., 3. ed. Schenkl.

V. ö. Tibullus I. 1, 69 :

Am míg tart vüágunk, szerelemben éljünk:
Egyszer csak eljön a sötét halál értünk.
Itt terem a vénség, s nem ülik szeretni,
Enyelgő szavakat ősz fejjel rebegni.

C se n g e r i J . ford.
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15.
Megjél. E. ph. Közi. X. 203. lap.
Szabó István, Koszorú 1830.112. lap és Görög virágok az Antho- 

logiáhpl. Kassa, 1834. 87. lap. Reményi Ede, A görög epigramma 
és a görög anthologia eredete. Budapest. 1887. 41. lap. 2. sz. A festői 
epigrammák példájául idézi Bajza Ossz. Munk. IV. 25. lap.

V. ö. Plautus, Poenulus V. 4, 101 :
Oh Zeuxis, oh Apelles képírók,
Mért haltatok meg oly korán ? E képet
Tinektek kellett volna festeni ;
Nem m é ltó  erre más festő ecsetje. C siky  G e rg ely  ford.

Praxiteles, athéni szobrász, Kr. e. 368— 336. körül tündökölt. 
Az érzéki bájnak, a testi kellemnek felülmúlkatlan ábrázolója. 
Számos remekei közűi különösen híres a nyugvó Satyros (peri
boetos), a knidosi Aphrodite (lásd Antii. XVI. 160—162.) s a 
thespiai Eros. Az Olimpiában lelt Hermes az ó-korból ránk maradt 
szobrok közül az egyedüli, melyről biztosan mondhatjuk, hogy  
valódi Praxiteles-féle mű. Hogy a Niobe-csoport Skopastól vagy  
Praxitelestől való-e, az iránt már a régiek kétségeskedtek. Lásd 
alább XVI. 129. sz.-lioz való jegyzetemet.

Polykleitos, Pheidias híres kor- és versenytársa.
(Praxitelesről Overbeck, Schriftquellen 1190—1300. Polyklei- 

tos-ról u. o. 929—977. stb.)

20.

V. ö. alább a 42. epigr. és Horat. Carm. Π. 5, 9 :
Mellőzd a szőlőt, míg fanyar egres az. B arna I gnácz ford.

23.

Ford. Szabó I stván is, Köszöni 1830. 127. lap. és Gör. Virágok
127. lap.

4. V. άντιάσαις, ήντίασας helyett Hecker, Commentatio critica de 
Anthologia Graeca. Jjugd. Baiar. 1853. 30. lap.

1. Konopion leánynév: szúnyogocskát jelent. V. ö. a magyar
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Bogárkám-féle beczóző megszólítással, s a Bogár meg Szúnyog csa
lád-nevekkel.

24.
Ford. Szabó I stván is Gör. Vir. 91. lap. Székács, Uj magy. 

Muz. I. 392. 1.

29.
V. ö. Y. 32. és Catullus 99, 13:

Helleborusznál is hej keserűbb ez a csók.

32.
Megj. Egyet, philol. Közi. 1882. 597. lap. A költő játszik a he- 

taera nevével. Melissa, ugyanis méhet jelent.

33.
Ford. Szabó I stván, is Gör. Vir. 7. lap. Lukianosnál azon pa

naszkodik Zeus, hogy a mely halandó nőket ő szeret, a bikát vagy 
hattyút szeretik ; de ha magát látják, ijedtükben szörnyet halnak.

36.
Megjel. E. ph. Közi. X. 231—2. lap. Variae Lectiones LXII.
A 6. V. után, úgy látszik, kiesett egy distichon, mely Melité- 

ről szólott.
4. V. λεφόρεκοα, λέιπόρεναι helyett, Jacobs.
6. πιω, πολίω helyett, én. V. Ö. Bocchylid. 49, 2 πιοτάτω Ζε<ρύρω. 

(Antii. Pal. VI. 53, 2.) Más conjecturákról H ecker, Comment. 
33—4, lap. és D übner jegvz.

42.
Hasonló epigr. Antii. Pal. XII. 200. Auson. Epigr. 36. ad. 

Schenkl, Martini. I. 57., mely utóbbi atyám fordítása sze
rint így szól :
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Kérded mily lánykát akarok, jó Flacce, s minőt nem ?
Nem kell túlgyöngéd, nem ki tnlozva kegyes.

A mi közép mind a kettő közt, egyre helyeslem.
El se gyötörje szivem’, meg se unassa magát

Y. ö. fönt a 20. epigr. és Antii. Lat. 453. ed, Riese.

50.
Fordította Szabó I stván is, Gör. Vir. 77. lap.

51.
Fordította még Kazinczy Aurora 1831. 217. 1. Lev. Kiskez 

Π. 84. 1. Müvei Abafi-féle kiad. Π. 101. és 281.1. Tihaméb, Ko
szorú 1829. 185. lap. 2. — istennőnk, t. i. Aphrodité.

57.
Graefe kiad. 59. sz.
H eckeb, Comment. 41. lap. περινηχοαέντ,ν-ί ír. A régiek a lelket 

pillangónak ábrázolták. « Tűzben úszó lelkem,* Graefe szerint 
azt jelenti, hogy » Eros a fáklya fölött pörköli. » Lásd Baumeister, 
Denkmäler des kiáss. Altertums. 1425. lap.

59.
Fordította Szabó I stván, Koszorú 1830. 127. lap. Budapesti 

Sz. J., azaz Székács .József, Aurora 1833. 392. lap. és Athe
naeum 1838. I. félév 391. lap.

62.
Fordította Szabó I stván is, Kisf. Társ. Erl. ΧΥΠ. 307. lap.

68.

Fordította Ausonius, Epigr. 82. ed. Schenke (vulg. 79.). Auso
nius után Édes Gergely, Iramati 48. lap. I. 86. sz. Y. ö. Anth. 
Pal. Y. 88 =  Auson. Epigr. 83 (vulg. 80.).

72.
Megjel. Anakr. 366. lap. V. ö. XI. 47.
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74.
Szabó István, Koszorú 1830. 127. lap. és Gör. Vir. 42. Szé

kács (Budapesti Sz. J.), Aurora 1833. 303. lap. és Uj M. Muzeum 
1850. I. 284. lap. R adó A ntal, Görög költők. Budapest, Athenaeum, 
1886. 288. lap.

78.
Kazinczy F erencz is, Érd. Muz. 1814. I. fűz. 69. lap. S zabó 

István, Gör. Vir. 50. lap.
Lásd Bekgk, Plato epigr. 1 -hez való jegyz.

80.
Megjel. Anakreon 194. lap. Ford. Szabó I stván is, Gör. Vir.

77. lap.

81.
Megjel. Egyet, philol. Közi. YI. (1882.) 603. lap. Kisf. Társ. 

Erl. XXI. 208. lap. Hívebben így fordítható :
Eózsa-leány rózsás keltemmel, mondd : mi az árúd.?

Bózsa-e, tenmagad-e, vagy te s a rózsa együtt ?

83.

Megj. Anakr. 22. d.-hoz való jegyz. =  382. 1. V. ö. N. Fr. 
Presse 1883. jun. 14. Indische Vierzeilen. Yon Gustav Meyer. 
B esigthaslean, mai örmény lantos költő eme dala, melyet 
E sztegár L ászló fordított magyarra. (Főv. Lapok 1889. aug. 3.) 
hasonlóságánál fogva megérdemli, hogy ide iktassuk :

«Oh, lennék én csak a tavasz’
Szelíd fuvalma: röpke lég,

Szállonganék fejed körül,
S fürtidre csókot Hintenék !

Oh, lennék szende rózsaszál,
Derűit mosolylyal ékesen ;

Virulnék kora hajnalon,
Magasztos-édes kebleden 1
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Oh, lennék álomkép csupán,
Lebegve éjeid felett:

Kilesném lelked álmait —
És elrabolnám szivedet.

84.

Lásd Anakreon 382. lap.
90.

1—2. «balzsam» a szerelmesek beczéző neve. V. ö. Y. 113, 3. 
V. 118, 1. Bion. I. 78 : Veszszen a balzsam mind, mert balzsamod 
is vezz, Adonis ! Lásd Jozsa-Költemények. P. T. E. Pest, 18G2. 
213. lap. Bromios : Bacchos mellékneve. Annyi mint zajos, dor- 
bézoló.

92.

S zabó I stván, Athenaeum 1838. II. f. é. 778. 1. és Kisf. Társ. 
Évi, XVIII. 307. 1.

93.
Megjel. Egyet, philol. Közi. (1883.) VII. 119. lap.
S zabó I stván, Gör. Vir. 56. lap.

94.
Szabó I stván, Gör. Vir. 17. lap. Reményi E de i. m. 40. 1. 

1. sz.
V. ö. P. Thewr. Józs., Epigrammák 43. lap : 7—8. v.

Boldog az angyalként, ki gyönyörképedre tekinthet;
S boldogb annál is, kit vagy ölelni kegyes.

95.
V. ö. IX. 506. és Ausoniüs, Epigr. 121, m ely így szól :

Három Gráczia volt egykor : míg Lesbia élt, négy.
Hogy meghalt, ismét bárom a Gráczia-szám.

Csokonai ezt így utánozta :

Ofirfig A nthologlft 12
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Hány a Grátia ?
(Ausonius után.)

Csak három volt a Grátia :
De míg csak élt Bozália,;
Négy volt mindég a Grátia ;
Mert hogy megholt Bozália,
Három megint a Grátia.

Lásd Csokonai, Mind. Műnk. 78. lap. és Sokféle. Kiad. Molnár 
József. 1832. LVIII. 472. lap.

Y. ö. még Kazinczy Müvei Abafi-féle kiad. I. 133. lap.

96.
Megj. Egyet, philol. Közi. (1885.) IX. 303. lap.
Ford. Szabó István is Gör. Vir. 51. 1. Székács is, Uj Magy. 

Muz. I. 392. lap.
A GrRAEFE-féle Meleagros-kiadásban (Lipcse, 1811.) 75 b. 

alatt áll.
97.

Szabó István, Gör. Vir. 32. lap. K. (?) Athenaeum 1838. II. 
f. é. 221.1.

101.

4. V. Hecker, Comment. 45—6. lap.
Y. ö. Fers aliquid ? nihil. Esto foris. Fero. Quid ? satis, intra.

118.
κ α ι ε? δ εκ ά κ ις , μ ύ ρ ο ν  εύ δ εις . í g y  SternracH, Meletem.. I .  9 5 .  μ ύ ρ ο ν -  

ról Y. 90-hoz való jegyzetem.

128.

S zékács, Uj magy. Muz. 1850— 1 . 1. 122. lap.

132.

H ecker, Comment. 50— 1. lap.
5. V. nyelvcsók. V. ö. Arany-Aristoph. Felhők, 54. Acharn. 1128. 
5. 5ύομαι ώδαρίων (5ύεμέ φωναρίων helyett) Wolters Pál : Zu grie

chischen Epigrammen. Rhein. Mus. XLI. 342. lap.



JEGYZETEK. V. i 79

135.
Szabó József, Athenaeum 1839. I. f. é. 421. lap. V. ö. Csokonai

Csikóbőrös kulacsát.

136.
Szabó I stván, Koszorú 1830. 189. lap. Gör. Vir. 66. lap. 

Reményi E de A gör. epigr. 42. 1. 6. sz.

138.
S zabó I stván, Gör. Vir. 85. lap.

141.
Szabó I stván, Gör. Vir. 14. lap.

143.

Megj. Athenaeum 1874. 1017. 1. Egyet. phil. Közi. ( 1877.) I. 
405. lap. Ford. gr. D essewffy József, Hebe. 1823. 304. lap. S zabó 
I stván, Gör. Vir. 85. lap. Utánozta P onobi Thewbewk József 
1821-ben írt következő epigrammájában (Epigrammák 1835.
79. lap) :

Koszorú.
Zöld koszorúm fürtös fejedet, Ninon ! általölelte,

S rózsákat lenget illatozó hajadon.
Nem sok idő röptén elhervad füzetem ot'an:

Oh de magad, koszorúm szép koszorúja! virulsz.

Kazinczy F ebencz Széphalmon, jan. 4. 1825-ben kelt levelében 
ezt írja Thewbewk JózsE rnek  erről az epigrammáról : Koszorúdat 
leírtam ELLiNGEBnek,* a’ te küldésedet megtartám, gyönyörű ke
zed miatt ; ez vaia legszebben írva, ’s talán legjobb. — Irigylem

* Ellinger István, kassai könyvnyomtató, & Felső Magyarországi Minerva 
kiadója.

12*



1 8 0 j e g y z e t e k . V.

θ’ sorodat : Oh, de magad, koszorúm’ szép koszorúja, virulsz. 
Lássd mire emlékeztete :

Ψυχήν της ψυχής επλασεν αυτός Ερως.*

146.
2. A gyermeket mindjárt születése után langyos vízzel és finom 

olajjal mosták meg. (H. v. Swiecicki : Die Pflege der Kinder bei 
den Griechen. Breslau, 1877) Bereniké, ki Ptolemaios Philadelphos 
királynak a neje lett.

4. Kegyek : Charisok, Grácziák. B erzsenyi 240. 1. is így.

147.
Megj. Egyet, philol. Közi. (1877.) I. 405. lap.
Ford. Szabó István is, Gör. Vir. 308. lap. Ifj. Beményi Ede a 

Budapesti Szemle 1885. decz. füzetében.
5. ο̂τρΰς v. ö. «fürt» a német Locke értelemben.

148.
2. Kellemek : Charisok. Arany is így. Lásd Aristoph. III. 293. 

lap. Y. ö. fent a 146. epigr.

155.
Megj. Athenaeum 1874. 1016. lap és Egyet, philol. Közi. 

(1877.) I. 405. lap.
επλασεν αύτ'ος így a hagyományozott αυτός επλασεν helyett Egyet, 

phű. Közi. X. 870. Variae Lectiones LXXV.
Kazinczy F ebencz, Ei'd. Muz. 1814. I. 69. lap. így :

Lyánykámhoz.
(Görögből Meleagros után.)

Lelkem lelke, szelíd zengésű lyányka, keblembe 
Képedet a szerelem önmaga nyomta belé.

* Antii. Pal. V. 155, 2. Miért erre? Miért nem a mi epigrammánkra 
Nyilván azért, mert az említett sort K azinczy  így fordítja:

Képedet a szerelem önmaga nyomta belém.
E s z e r in t  K azinczy  a z t  a k a r ja  m o n d a n i,  b o g y  a z t  a  szép  v e rs e t  maga 

Eros s ú g ta  THEWBEWKnek.
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Lev. Kishez Π. 76. 1. «beié» helyett «nekem». Kazinczy kéz
iratai közt Abati ezt az utánzatát is lelte :

B e llá h o z .

Hogy lelkemnek lelke te légy, bájképedet Amor 
E szív mél\ ébe önmaga nyomta nekem.

Lásd Kazinczy müvei Abafi-féle kiad. Π. 101. és 281. lap.

156.

1. Szélcsend-nympha, t. i. Galene. A szem színére nézve v. ö. 
Heine, Jókai «tengerszemü» Longfellow és Dante «emerald- 
szemü* jelzőjét.

159.

BERGKnél Simonid 178., ki Asklepiadesének véli.
1. Boidion leánynév, boczit jelent. A magyarban magam hal

lottam fiatal lányt boczinak nevezgetni.

169.
2. v. tavaszi csillagokat : eiaptvbv Στέφανον, t. i. a márczius 8. 

fölkelő Corona csillagzatot. Ludwich Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 
1898. 410. 1.

171.
Megj. Föv. Lapok 1874. 85. sz. Egyet, philol. Közi. I. 405. lap. 

Ford Szabó I stván is, Kisf. Társ. Evi. 1879 80. XY. 463. lap. és
Reményi E de A gör. epigr. 42. lap 7. sz.

174.

Regis az első mondatot kérdésnek veszi.
HoMÉR-nál (II. XIV. 286 s. k. XVI. 672.) madár képében al

tatja el Hypnos Here kérésére Zeust.

176.
Athaenaeunt 1874. 1016. lap. Egyet. piál. Közi. I. 404. lap.
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Latinul Anthol. Lat. n. 406. ed. Riese.
6. V. ö IX. 420, 3—4. és Mubetus In Venerem czímű epigram

máját (Opusé. Var. Kapp-kiad. 113. lap.), melynek vége Kazinczy 
Febencz fordítása szerint (müvei Abafi-féle kiad. II. 113. lap) 
így szól :

Szegény szerelmesek ! még mit reménylhetnek,
Ha már a liabok is tüzet gerjeszthetnek.

177.
Megjel. Egyet, philol. Közi. IX. 407. Kisf. Társ. Évi. XXI.

208. 1. és Anakreon. 386. lap.
Végével V. ö. P. Thewrewk Józs. Epigrammák 53. lap :

Aspasiára.
Ambroziás haja közt az öröm koszorújí virulnak,

S szent nyugalom mosolyog homloka tiszta haván.
Kék szeme mennyeiben nyilazó picziny Ámorok ölnek stb.

178.
Megj. Egyet, philol. Közi. XI. 407. Kisf. Társ. Evi. XXI.

209. 1. és Anakreon 370. lap.

182. és 187.
Megj. Kisf. Társ. Évi. XXI. 209. 1.
Székács is, Uj Magy. Muz. 1850—1. I. 122. lap.
Az első két sor az Anthologiáb&n mint önálló epigramma a 

187. sz. alatt áll. W yttenbach vette észre, hogy ide való s azóta 
ide is iktatják. Ezen eleje nélkül epigrammánk okvetetlenül 
csonka volna.

6. sietel tájszólás szerint. CsoKONAi-nál is : gyógyítói, választól, 
elárasztói, vehetői, fizetgetel.

1. Lykainis farkast, Dorkás őzet jelent.

196.
Megj. Egyet, philol. Közi. I. 404.
2. Kegyek : a Charisok. L. V, 247, sz,
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210.

Megj. Egyet, philol. Közi. ΥΠΙ. 33.

212.

Megj. az Anakr. dalok 26 B.-hez való jegyzetb. (387. lap.)
Ford. Székács is, Kisj. Társ. Évi. (1879—80.) XY. 463.

214.
Megjel. Athenaeum, 1874. 1016. lap. Egyet, philol. Közi. I. 

404. lap. 8 Anakr. 14. tör.-hez való jegyzetb. (194. lap.)
Ford. Szabó István is Kisf. társ. Évi. (1882—3.) XVIII.

308. lap. Y. ö. Heine XVI. (1868. kiad.) 36. lap: Zuleima spielt 
mit . . . meinem Herzen Ball.

215.
Székács József, Nemz. Almanach, 1841. 179. lap. Szabó István, 

Kisf. Társ. Évi. XVIII. 308. lap.
GRAEFEnél a XXXII. sz. Az Anthologia kétszer közli, itt és 

némi külömbséggel ΧΠ. 19. sz. alatt. Stebnbach Meletemata 
Graeca 1.66. szerint ez utóbbi Poseidipposé s Meleagros olyformán 
utánozta, hogy majdnem változtatás nélkül alkalmazta Helio- 
dórára.

224.
Ford. Reményi Ede is A gör. epigr. 41. 1. 3. sz.
1. A máj a régiek hiedelme szerint az indulatoknak, nevezete

sen az érzéki szerelemnek és haragnak a székhelye.

230.
Megj. Egyet. phil. Közi. VIII. 197. Kisf. Társ. Évi. XXI. 

209. 1. és Anakr. dalok 19. sz.-hoz való jegyz. (379. lap.)
V. ö. Jókai, Szeretve mind a vérpadig. (1887. kiad.) Hl. 205, 

lap : «Azzal az egy szál hajjal hozzám maradsz kötve,»
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237.
Lásd a 9. anakr. dalhoz való jegyzetet. (369. lap.) — 10. v. 

mentre =  menten. így Arany is Aristoph. Madar. 1133. Y. ö. 
mentire Vadr. 360.

252.
4. v. Semiramis-fal vagy babyloni fal a világ «hét« csodája 

közé tartozott. Lásd Rohden, De mundi miraculis. Bonn. 1875. 
10—11. Stark, K os I. 385. lap.

284.
Ford. Tihamér is, Koszorú 1829. 185. lap.

309.
ψιλιστης : így Sternrach, Meletemata I. 15. lap.

VI. F ogadalm i fe lira tokh oz.

1 .

BERGKnél 4. sz. Nem PlatonIóI való. Lásd Bergk jegyzetét. 
Ford. még Szabó István, Koszorú 1830. 128. lap. Gór. Vir.

12. lap. Reményi, A gör. epigr. 25. lap 10. sz. Székács, Uj M. Muz. 
1857.1.171. lap. Ausonius epigr. 53. (vulg. 55.) nyomán Peretsenyi 
Nagy László, Heroineis. I. darab. Pest, 1817. 47. lap. Y. ö. Antii. 
Bal. YI. 18., 19. és 20.

Két Lais volt. A régibb, kire epigrammánk vonatkozik, a pelo- 
ponnesusi háború idejében élt : korának leghíresebb hetaerája. 
Athenaeus (588. E.) szerint főleg a mellét csodálták a művészek. 
A másik Lais Phrynének a kortársa. Lásd a Pauly-féle Real- 
Kncyclopaedie «Lais» czikkét.
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8 .

3—4. V. ö. H orat. Carni. I. 12, 7 e k.
vagy thiák havasok tető jen.

Hol megindítá dala Orpheusnak
Még a Vadont is.

Művarázsától, mely őröltre szállt rá.
Gyors szelek s zúgó folyamok megálltak,
S andalító lantja után figyelve

Mentek a  sziklák. (B arna I g n . fo rd .)

5. Hogy halt meg, arról Vergil. Georg. IY. 507—527. óe Ovid.
Metam. X. 1—62.

9.
Első két sorát már Anakr. l(J7.-hez való jegyz. (212. lap.) 
Szabö István, Gör. Vir. 93. lap.

59.
Szabó István, Gör. Vir. 45. lap. Székács, Uj M. Muz. 1857. I. 

171. lap.

77.
Egyet, philol. Közi, (1882.) YI. 836.

BERGKnél 18. sz.
133.

134.
Anakreonorahwa. a 108. sz. Lásd a hozzá való jegyzetet. 
F abohich, Pindar stb. 186. lap. 85. sz.

135.
Anakreonomban a 102. sz. Lásd a hozzá való jegyzetet.

136.
Anakr. 109. sz. és jegyz.

137.
Anakr. 110. sz. és jegyz.
1. Ezüstíjú : HoMÉR-féle jelzője Apollonnak. Rendesen mellék-
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név ; de itt, valamint II. I. 37. vben is főnév, azaz tulajdonnév 
gyanánt áll.

138.
Anakr. 104. sz. és jegyz.
2. Helyre javították. V. ö. Vadr. 413. lap : a daktorok sem tut- 

ták herré gyavíttani.
139.

Anakr. 105. sz. és jegyz.

140.
Anakr. 106. sz. és jegyz.

141.
Anakr. 107. sz. és jegyz.

142.
Anakr. 103. sz. és jegyz.

1 4 3 .
Anakr. 111. sz. és jegyz.

144.
Anakr. 56. lap. S tebnbach Meletem. I. 106.
Jelen leg  a helytelenül SmoNiDEsnek tu lajdonított epigram mák  

közé van sorozva. BERGKnél a 150. sz. A codexben ugyanis VI. 
213. után m ég egyszer van közölve, m ég pedig SmoNiDEsnek tulaj
donítva.

3. Athén városának három gymnasionja volt : a Lykeion, a Ky- 
nosarges és az Akadémia. Ezt az utóbbit Kimon tette tulajdonké
pen azzá. Előbb kietlen, bozótos, lankás hely volt. Már ebből is 
látni, hogy ez az epigramma nem lehet A nakreon0. A nakreon 
halála 01. 73, 2. Kimon Eurymedon melletti győzelme (a Chron. 
Euseb. szerint) 01. 79. 4. évébe esik.

εν áyo3-w : S uidas szerint annyi mint άγκ&νι, tehát: «ölében» 
szegletében. "Winckelmann (Eiselein-kiad. V. 9., 2., 39.) azt hiszi, 
hogy a szobor karján volt a felajánlónak a neve kirakva. Megem-
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lékszik ugyanis Myron érez Apollójáról, mely Agrigentumban, 
Aesculapius templomában volt, melynek ezombján Myron neve 
volt apró ezüst betűkkel kirakva (Cic. Verr. IV. 43., 93.). άγοστός 
szöglet-féle értelemben csak THEOKRiTOsnál és a későbbieknél for
dulván elő, az epigramma kifejezésével későbbi korra vall.

V. ö. B ergk, Simonid. 181-hez való jegyz.

145.
Anakr. 56. lap.
Anakreon 487-ben halt meg, mikor Sophokles alig 10—12 éves 

fiú volt. De Simonides sem lehet ezen epigrammának a szerzője ; 
mert Simonides 467-ben halt meg, a mikor csak két éve volt annak, 
hogy Sophokles első didaskaliáját adták a színpadon. Sophokles- 
nek mindenesetre legnagyobb remekei mind a 440. év utáni kor
ból valók s a «legfőbb hír» okvetetlen ezekre vonatkozik. V. ö. 
Bergk, Simonid. 181-hez való jegyz.

Sophokles ezeket az oltárokat Asklepiosnak s egyéb orvosló 
isteneknek is emelte. Lásd Bergk, Soph. Trag. Lips. 1858. p. XXI. 
és Sternrach Meletem. I. 110. lap.

162.

Ford. Szabó István, Gór. Vir. 11. lap.

238.

Megjel. E. ph. Közi. X. 203. lap. Kisf. Társ. Évi. XXI. 210. lap,
Ford. Szabó István is, Koszorú 1830. 140. lap. Gör. Vir. 9. lap.

333.
Ford. Szabó István is, Koszorú. 1830. 140. lap. Gör. Vir.

45. lap.

346.

Lásd Anakreon 112. sz. s hozzá való jegyz.
1. Maia szülötte : Hermes. Euonymia vagy Euonymos egyik 

attikai községnek a neve. Ez az epigramma nyilván Anakreon 
athéni korából való,
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352.
Lásd Anakreonom 15. dalához való jegyz. Annyiban nevezetes 

egy epigramma, a mennyiben ily régi korban arczképfestményt 
emleget. Például is szolgált mind ama költeményeknek, melyek 
valami képmás találó voltát dicsőítik. Szintígy mondja Ovid 
Heroid. XIII. 153—4. :

Mint a minek látszik, hidd meg, hogy több ez az arczkép :
Add meg néki a szót — s Protesilaus ez itt.

B enndorf szerint az Erinnának tulajdonított epigrammák nem  
valódiak.

V I I .  S í r  v e  r s e k h e z .

3.
Lásd Sternbach Meletem. I. 78. lap,

8.
Ford. Szabó I stván, Gör. Virágok. 44. lap. P écsi János, Uj M. 

Muzeum 1858. I. 302. lap. B adò A ntal, Görög Költők 290 lap.

15.

Lásd Sternbach Meletem. I. 78. lap.

16.

Ford. Szabó I stván, Koszorú 1830. 140. lap.

20.

V. ö. Anakr. 33. lap. Ford. dr. R eményi E de is, A gör. epigr. s 
a gör. anthologia eredete 9. lap. Lásd még Sternbach Meletem. I.
111. lap.

24.
Megj. Egyet. Phil. Közi. XIY. 598. lap.



25.

Lásd Anakreon 29. és 71. lap. Egyet. Phil. Közi. XIV. 613. lap. 
BERGKnél Simonides 184. sz. alatt.

26.
Lásd Anakreon 47. lap. Egyet. Phil. Közi. XIV. 608. lap.

27.
Lásd Anakreon 39 lap.
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28.
Lásd Anakreon 40. lap.

31.
Lásd Anaftreónom 38—9. lapját.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Vir. 55. lap.
9. Deo : Persephonénak, az alvilági istennőnek az anyja.

32.
Lásd Anakreonom 40. lapját.
Ford. S zabó I stván, Gör. Vir. 86. lap. és Kisf. Társ. Evlap. 

XVIII. 310. lap. Pécsi János, Uj Magg. Muz. 1858. I. 303. lap.
2. E szavakat Anakreonnal mondatja a költő.

33.
Lásd Anakreonom 40. lapját.

39.
Ford. R adó, Gör. Költők 289. lap.
4. Aischylos, Euphorion fia, szül. 525. Kr. e. Eleusisban, meg

halt Szicziliában, Gelában, 456. Trinakria : Sziczilia.

40.

Ford. Szabó I stván, Kisf. Társ. Éri. XVIII. 310. lap. R eményi, 
A gör. epigr. 27. lap 9. sz.
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4. Theseidák : az athéniek, Theseus népe. Lásd ΥΠ. 40.
A 39. és 40. szám hoz való jegyzet. A ischylos valódi sírversét, 

m elyet m aga szerzett vo lt m ég életében, s m elyet a gelaiak rá is 
vésettek a síremlékére, lásd Függelék 3. sz. alatt.

46.
Ford. Székács József, UjMagy.Muz. 1850—1.1. 121. 1. és 

Vasam. Újság 1876.498. lap. Reményi E. A gör. epigr. 28. 1.12. sz.

52.
2. Askra, ; Thespiaehez tartozó helység, a Helikon (a mai Zagora) 

hegyláncztól keletre eső meredek sziklatetőn. Itt telepedett volt 
meg Hesiodos. (B ubsian, Geogr. v. Griechenland, I. 337. lap.)

53.
A H esiodos név oka, hogy ez az epigramma ide került. Foga

dalmi felirat nem pedig sírvers.

59.
Megjel. E. ph. Közi. X. 166. lap. Kisf. Társ. Éri. XXI.

210. lap. Ford. még Kölcsey Mind. Műnk. 1840. I. 21. lap. 
Szabó I stván, Koszorú 1830. 140. lap. P écsi J ános, Uj M. Muz. 
1858. I. 304. lap. Kölcsey így :

Szent Pluton, vedd Demokritost országod’ homályin,
Hogy bús néped közt egy legyen, a ki nevet.

Rabelais sírverse:

Pluton, prince du sombre empire !
Ou les tiens ne rient jamais,
Reijois aujourd’hui Rabelais,
Es tu auras de quoi rire !

61.
Fordította S zaró I stván is, Kisf. Társ. Évi. XYHI. 310. lap. 

E lső két sora m egegyez a XYI. 31. sz. epigram m ával. Y. ö. Szirmay 
Topogr. Zempl. 370. la :
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Nobilis ossa Petri Monaky cum carne sepulta 
Hic sunt, at coelum spiritus eius adit.

1599. évbeli sírvers.

6 2 .

Ford. m ég Székács József, Aurora 1833. 302. 1. és Uj M. Muz. 
1850—1. I. 392. lap. Szabó I stván, Gör. Vir. 5. lap. P écsi János 
Uj M. Muz. 1858.1. 304. lap.

63.
Ford. Szabó I stván, Kisf. Társ. Évi. XV ILI. 310. lap.

73.
Megj. Kisf. Társ. Évi. XXI. 210. lap.
Ford. Szabó I stván, Gör. Vir. 64. lap. P écsi János, Uj M. Muz. 

1858. I. 304. lap.
74.

V. ö. m  40.
4. V. αείον. helyett R egis μεΐζον- t  gyanít. 0  ugyanis így fordítja : 

doch des Manns Tugend hat höheren Lohn.

75.
Ford. Szabó I stván is, Kisf. Társ. Évi. ΧΥΠΙ. 311. lap.

1 2 9 .

Megj. Kisf. Társ. Évi. XXI. 210. lap.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Vir. 38. lap. P écsi János, Uj M. 

Muz. 1858.1. 305. lap.

139.
Ford. P écsi János is, Uj M. Muzeum 1858. I. 305. 1.

140.

Ford. Szabó I stván, Koszorú 1830. 141. lap.
3. V. σ π ε ίρ α ς  μ ε ν  Π ρ ία μ ο ς : így én. A codexben π α τ ή ρ  áll, a mi a 

Yersmérték ellen vét. V ,  Ö. V I I .  1 6 4 .  Φ ρ ά ζ ε , γ ό ν α ! , γ ε ν ε ή ν , ό ν ο μ α ,
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'/báty.. Καλλίτελης ιχεν | δ σπείρας. Πρήξω δ’ οΰνοαα. γη δε Σάμος. Egyet.
Phű. Közi. X. 650. lap. Vari* Lectiones LXVIIL

148.
Ford, még Lukács Móricz Bálint, Koszorú 1829. 191. lap. 

Székács József, Auróra 1833. 301. lap. Szabó István, Gör. Vir. 
65. lap. Reményi Ede. A gör. epigr. 34. lap. 17. sz.

155.
Megjelent az Archaeologiai Értesíti (1876.) X. 310. lapján, a hol 

a sziszeki szőlőkben talált sírkövet tárgyalom, melynek rajzát 
«A magyar nemzeti múzeum római feliratos emlékei»-nek Rómer- 
féle kiadása a XXXI. tábla 195. száma alatt, leírását pedig a 115. 
és 116. lapon közli. E sírkő felirata a mi epigrammánkat utánozza. 
Azt mondja Lebumáról, ki mimus-társasági igazgató volt, aliquo
ties mortuus est, set sic nunquam. Philistion mimus-színész 
Augustus korában élt. Újra megj. Kisf. Társ. Évi. XXI. 211. lap. 

Ford. Szabó István is, Gör. Vir. 52. lap.

160.
Lásd Anakreonom 101. sz.-hoz való jegyz.
Ford. még Fábchich József, Pindarus stb. 186. lap, Thewrewk 

Á rpád, Német tan- és olvasókönyve II. 57. lap., Rádó Antal, Gör. 
Költők 289. lap.

177.
Ford. Fináczy is, Egyet, philol. Közi. (1884.) VIII. 818. lap. 
BERGKnél Simonid. 126.

178.
Ford. Szabó István, Koszorú 1830. 189. lap. és Kisf. Társ. 

Evlapjai XVIII. 311. lap.

179.
5. Manes szokásos rabszolganév. V. ö. VII. 538.
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184.
Ezt idézi Bajza Ossz. Munk. IY. 13. lap, a mély érzést nyuga

lommal adó epigrammák példájául. «Gyenge utánképzete», mely a 
herderi Anthólogia német fordítása után készült, így szól :

Egy fiatal lyánkát fedez e sir mélye magába,
Bátyjáért hala meg s sírva fakadt az anya.

Ön mátkája gyanánt siratá vaia mindenik ifjú 
A lyánkát, ki egyik kedvese sem vaia még

190.
V. ö. a szeret Pozsonyban » -féle kifejezéssel, mely azt jelenti, 

hogy szeret ott tartózkodni. Erdélyi, Népd. II. 171. d.

224.
Ford. Auson. Append. 33. ed. Schenkl. A Budapester Tagblatt 

1885. decz. 8. a «Roma» újság nyomán azt a hírt közölte, hogy 
egy Magdalena Granata nevű apuliai parasztasszony 62 gyerme
ket szült.

226.
Lásd Anakreonom 100. sz. s hozzá való jegyz.
Ford. Fábchich, Pindarus stb. 186. lap. Szabó István, Gör. 

Vir. 23. lap.
229.

Ford. még Szabó István, Gör. Vir. 55. 1. Székács József, 
Aurora 1837. 59. 1. és Uj M. AIuz. 1850.1. 284. 1.

Latinul Ausonius Epigr. 22. (vulg. 23.) Hugo Grotius, (Düb- 
ner-féle kiad.) Janus Pannonius (Teleki-kiad. 268. ep.) Ez utóbbi
így: In clypeo exanimis Pytanen venit Thrasybulus,

Septena Argolico vulnera ab hoste ferens,
Cuncta adversa tamen ; perfusum sanguine, flammis 

Tynichus injiciens, protulit ista senex:
Dent timidi lacrimas, ego te sine fletibus uram,

Nate meum nec non et Lacedaemonium.
Görög Anthologie. 13
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230.
Megj. Kisf. Társ. Evi. XXL 211. lap.
Ford. Szabó István, Koszorú 1830. 188. lap. Székács József, 

Nemzeti Almanach 1842. 186. lap. Y. ö. VII. 433. IX. 61. és 447, 
Auson. epigr. 23., mely utolsó (fordításunk szerint) így szól :

Fiát a spártai anya fölpajzsozta volt :
Vagy véle, úgy mond, jöj, vagy rajta jőj haza.

240.
Ford. Szabó István is, Gör. Vir. 11. lap.

248.
Ford. Szabó István, Koszorú 1830. 141. lap. Fináczy, E. Ph. 

Közi. (1884.) VIII. 74. lap. Βεκακηθΐ Simonid. 91. A Thermopy- 
laeknél elesett peloponnesosiak ismeretes sírverse. Fick szerint 
(Die hóm. Ilias. I. Π. 1885. VI. lap.) e felirat eredetileg ólakoniai 
nyelven volt szerkesztve s így szólt :

M u p tám v π ό κ α  τ^ δ ε  τρ ία κ α τ ίχ ιρ  ε ρ ιά χο ν το  

εκ Π ε λ ο π ο ν ν ά σ ω  χ η λ ιά δ ε ;  τ ε τ ο ρ ε ς .

A hagyományban az eredeti szójárás nyomai majdnem mind 
elmosódtak. Csak τ έ τ ο ρ ες  maradt fenn : a versmérték mentette meg.

249.
Simonidesnek e világhírű epigrammája, melyet Flach: Gesch. 

der griech. Lyrik 442. lap az összes epigramma-irodalom remeké
nek nevez, megérdemli, hogy valamennyi magyar fordítását bemu
tassuk.

Kazinczy Ferencz, Hébe. Zsebkönyv MDCCCXXI. 318. lap. és 
Hasznos Mulatságok 1834. 159. lap így fordította :

Leonidasz,

a ‘therm opylaeiiT  hőse.

Vándor ! szent, hova lépsz, a hely ; menj, mond el hazánknak,
Hogy törvényeiért kész vaia veszni fia.
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A hozzá való jegyzetben meg ezt mondja : «Szimonidesznek e 
véghetetlenül szép Epigrammját Cicero is fordítá : Hospes dic 
[voltakép : Dic hospes] Spartae nos te hic vidisse jacentes, Dum 
sanctis patriae legibus obsequimur. — Az a föld alól feljövő, lel
ket rázó bús szózat sem Cicerónál, sem annyival inkább nálam 
nincs visszaadva, s nálam egyedül Leonidász szóll, nem az ő 
szent háromszázai. A koszorú a Görögöt illeti. — Herder így adá : 
Wanderer, sag’s zu Sparta, dass seinen Gesetzen gehorchend, wir 
erchlagen hier liegen. — Jól, igen jól, jobban és hívebben mint 
Cicero, s nem olly virágosán mint én : de az ő Epigrammája nem 
tölti be a két sort. — Meghívom költőinket, adják szerencséseb
ben. A vers érdemli a vetélkedést.»

Maga Kazinczy már 1790 táján így :

Thermopylae.
Vigy hirt, oh idegen, Spartának, hogy érte veszénk itt,

S törvényét híven teljesedésre hozánk.

Lásd Kazinczy Müvei Abafi-féle kiad. II. 74. és 229. lap.
Fábchich Pindarus stb. Győrben 1804. 207. lap 63. sz. így:

Spártai hív lakosok szöme lássa, hogy itten elestünk,
Szent törvényeidet végire hajtva hazánk.

Ungvárnémeti Tóth László Tud. Gyűjt. 1828. VII. 38. lap így:
Vidd hírül, idegen ! Spártának, hogy mi imitten 

Nyugvánk — el, mikoron szent törvényére ügyelnénk.
Szabó István, Koszorú 1830. 141. lap. így :

Vidd meg, utas Lakedaemonuak, hogy az érte csatázok 
Itt leltünk temetőt szent hagyománya szerént.

Görög Virágok. Kassa 1834. 49. lap meg így :
Oh adjad Lakedaemonnak tudtára, vidéki,

Hogy törvényéhez híven ihol feküszünk.
Szabó Dániel (ABAEinak Kazinczy Müvei I. 229. lap. tett 

megjegyzése szerint: «a mostisólo szabolcsmegyei főorvos»), a 
Koszorú 1831. 70. lap így:

Menj utazó, s mondd Spártának : lerogyánk mi csatázva,
S a haza törvényit töltve hunyott le szemünk,

I3::i
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Péczely, Hasznos Mulatságok 1834. 159. lap. háromféleképen :
Vándor ! vidd hírűi a Spártaiaknak, hogy itten 

Fekszünk, ’s törvények bételyesítve vagyon.
Utas! vidd hírül Spártába, hogy itt pihenünk, kik 

Törvényit készek bételyesítni valánk.
Vidd hírűi. Idegen ! Spártába, hogy itt foly a vérünk 

Szent törvényeiért ’s érte buzogva hevünk.
F. Lajos, ugyancsak a Hasznos Mulatságok 1834.159. lap így :

Utas, hirdesd a lacedaem oniakna k, hogy itten 
Nyugszunk, engedvén a haza jussainak.

L ónkay Antal, Magyar Olvasókönyvében, a Schiller Spazier- 
gangjának fordításában, így :

Vándor ha mégy Spartába, jelentsd ott, hogy mi elestünk 
A honi törvények rendje s 'parancsa szerint.

Radó Antal, Görög költők. Szemelvények magyar fordításban. 
Budapest. 1886. 289. lap így :

Vidd e hírt, vándor, ha elérsz a spártaiakhoz :
Törvényét követők s most ime itt pihenünk.

Dr. Reményi Ede, A görög epigramma s a görög Anthologia 
eredete. Budapest. 1887. 26. lap, 6. sz. alatt így :

Mondd meg utas, hadd tudja meg a lakedaimoni nép, hogy 
Itt nyugszunk, miután teljesítők szavait.

Váró Ferencz, Schiller Spaziergangjának fordításában Schiller 
költeményei. Budapest. 1890. 235. lap így:

Vándor, vidd hírül ezt a lakedémoni népnek :
Itt pihenünk, híven, té ve parancsolatát.

E sírversre czéloz Kisfaludi Sándor, A lelkes magyar leány 
II. felv. 5. jelenetében: [Eredeti magyar játékszín H.-253. lap) ahol 
ezt mondatja Ordayval : életben maradó baj társainknak a hajdani 
Görög Ifjakként azt fogjuk mondani : Vigyétek bátor halálunk
nak hírét Vármegyénknek ; mondjátok : lefizettük a Hazánk adó
ját stb.

Kossuth is lefordította. Bartha MiKLósné 1885. máj. 3-ról 
szóló levelében, melyet 1887. márcz. 7. az érd. közmíveló'dési esté
lyen felolvastak (1. Egyetértés 1887. márcz. 9), ezt mondja : «Kazin
czy Ferencz említette Kossuth előtt, hogy milyen felséges ez a sir-
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irat, m ely a therm opylei hősök em lékén van és hogy ezt senki 
sem tudja elég jól lefordítani. KossüTHra ezen m egjegyzés m ély  
benyom ást tett ; többször elolvasta lefekvés előtt Herodotban az 
em lékverset s azon éjjel álmában lefordította. R eggel mikor feléb 
redt m ég el tudta mondani. De ez régen volt.»

Saját fordításom az Egy. Phű. Közlöny V. 520. lap még így 
szólt:

Itt fekszünk, Vándor, vidd hírül a spártaiaknak,
Hogy hűn hajtottuk végre parancsaikat.

« Sokat árt itt — úgy mond Lehr Albert -— a pentameter- 
ben levő rossz szórend: «hűn hajtottuk végre» e h. végrehajtot
tuk, továbbá a «hűn» pleonasmusa....... Meg vagyok róla győ
ződve, hogy e híres epigramma talpraesett fordítását csak az 
teremtheti meg, a ki meghagyja második felében a participialis 
constructiót « τ:ε:5όμενοι s ezt egyszersmind az adaequat kifejezés
sel végén csattantja. íme az én kísérletem :

Mén jutas, itt nyugoszunk, add hírül a spártaiaknak,
A mit ránk bízott a haza, teljesítők.»

LEHRnek tökéletesen igaza van. H iszen azért bajlódtunk már any- 
nyian ; de az is igaz, hogy «engedelm eskedni» nem  fér a versbe, 
«engedni» nem  m egfelelő kifejezés, a participium  pedig körül
írás nélkül épenséggel fordíthatatlan. I tt csak szabad fordítás 

■ segíthet. Számtalan próbálgatás után, m elyek közül csak ezt 
idézem  :

Itt fekszünk. Vándor, vidd hírül a spártaiaknak,
Hogy törvényeinek hű követői valánk.

végre az e gyűjteménybe iktatott formába nyugodtam bele. Lásd 
Egyet. Phil. Közi. XIII. 161. lap.

257.
Ford. Fináczy is, Egyet. Phil. Közi. YIH. 292. lap.

262.
Theokr. 24. ep. Hiller abban van, hogy Idyll. IV. 31. miatt 

tulajdonítja az Angiologia ezt az epigrammát THEOKRiiosnak, 
A bukolikus codexekben nem fordul ejő,
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263.
Anakreonom. 113. sz. s a hozzá való jegyz.
Ford. Fábchich is, Pindarus stb. 186. lap.

282.

Y. ö. VII. 675. Regis helyesen hasonlítja össze vele Goethé- 
nek eme sorait :

Und du, du Menschenschifflein dort,
Fahr’ immer, immer zu !

311.

Az Angiologia Planudedb&n A gathias ScHOLASTiKosnak van j 
tulajdonítva. Y. ö. E ustath. Macr. Aenigmata ed. H ilberg. p. 
209. Latin fordítását 1. A uson (vulg. Epit. 29.) Append. 26. ed. 
Schenke. — Lásd Sternbach Meletem. I. 23. s köv. lap. A codex  
jegyzete azt mondja, hogy ez az epigramma Lót feleségéről szól ; 
de a görögök Niobéra vonatkoztatják.

313.
Ford. Szabó István is, Koszorú 1830. 143. lap.

314.
Székács, Athenaeum 1839. I. f. é. 774. lap. Reményi Ede A gär. 

epigr. 34. 1. 15. sz. E két epigrammához hasonlítható Fliegende 
Blätter 1878. 8. fűz. 31. lap. Egy goromba ember sírverse :

Itt fekszem. Fekszem, mert nem birok állani többé.
Hogy ki, mi voltam, ahoz, ostoba, semmi közöd.

325.
V. ö. Függelék 97. sz.

348.
BERGKnél Simonid. 169. Athenaeus X. 415. F. szerint a Rhodosi 

Timokreon költő és ötversenyes (penthathlos) athleta. Lásd XTTT. 
31-hez való jegyz.
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434.
Ford. még Szabó Istnán Gör. Vir. 28. 1., Koszorú 1830.

143. 1., Székács, Vasárnapi Újság 1876. 499. lap.

451.
így boldogult atyám szerint, a ki ezt a sír vers et Csatóra alkal

mazta. Magy. Nyelvkincsek. Pest, 1858. Függ. 108. lap:

Csatószegi Csató Pál sírczíme. 1841.
Szent álmát koszorús Varrónk e sírban aluszsza.

Meg nem hal soha, csak szendereg, a ki derék.

Ki volt ez a Saon, azt nem tudjuk. A görög eredeti szerint 
Akanthosból való, a mely város Makedoniában volt, nem messze 
az Atbos hegytől. Az epigramma hívebben így adható :

Itt a Dikónfi, akanthi Saon, szent álmit aluszsza :
Nem hal meg soha, csak szendereg a ki derék.

Ford. Szabó István is, Koszorú 1830. 142. lap.

452.
Sz. J. (Szabó István) Szépirod. Figyelő 1862. Π. f. é. 280. lap.

461.
Megjel. Egyet. philol. Közi. I. 405. 1.
Reményi, A gör. epigr. 30. 1. 19. sz.

463.

Ford. Szabó István is, Gör. Vir. 90.1.

476.

GRAEFEnél Meleagr. 109. Ford. Szabó I stván is, Szépirod. 
Figyelő 1862. Π. f. é. 280. lap és Kisf. Társ. Évlapjai ΧΛΊΙ1. 
313. lap.

Ez voltakép elegia : oly meghat ó szép. hogy kétségkívül egyik 
legbecsesebb darabja az egész Anthologiának. Hasonló bensőséggel



írt elegia CATULLUsé, melyet testvére sírjánál szerzett, s mely 
így szól :

Kelve sok országon sok széles tengeren által,
Testvérem, végső tiszteletedre jövök.

Hogy gyászáldozatot hozzak sírodra köszöntve 
Bár sikeretlenül is szótalan hamvaidat.

Mert hát elragadott éntőlem téged a végzet,
Nékem méltatlan kelle vessítni szegényt !
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Most mégis mind ezt mit apáink ősi szokása 
Szentelt a kegyelet gyászos ajándokiúl 

íme fogadd, bátyám, tele sírva fivéri könyűvel,
És Isten hozzád, Isten örökre veled !

Az első' két sorral v. ö. Petőfi «Barátim csak vigasztalással » 
kezdetű dalának íme két sorát :

A bú egyetlen kincs, a melyet 
A szerelemtől örököltem.

MELEAGRosnak Heliodorájára vonatkozó egyéb epigrammáit 
lásd V. 136., 141., 143., 147., 148., 155., 214., 215. (= XII. 19). 
Nincs lefordítva: Y. 137., 157., 165., 198. és XII. 147»

489.
BERGKnél Sapph. 119. Ford. Fábchich Pindarus stb. 165. lap. 

Reményi Ede A  gör. epigr. 25. 1. 1. sz.

505.
BERGKnél Sapph. 120. Ford. Fábchich Pindarus stb. 165. lap. 

R zményi E de, A gör. epigr. 29. lap 7. sz. 2. ide t. i. a sírra. E gyéb
iránt Bergk ennek az epigram mának az eredetét elég gyanúsnak  
mondja.

533.
1. Azaz : esőtől és bortól. Nem a sírversek közé való epigramma.

538.

1. Azaz: rabszolga, kit rendesen Manesnak szoktak limi. V. ö. 
fönt VII. 179,
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669.

Ford. Rájnís, Kalauz (Pozsonyb. 1781.) 29. lap. Gróf D es- 
se w ff y  József, Hebe 1823. 304. lap. S zabó I stván Gör. Virágok
53. lap. Révai utánozta A meghűlt szeretet czímű dalában. Lásd a 
RiEDL-félθ Kalauz 1863.1. negyed 72. lapon közöltem « Apróság »-ot. 
Y. ö. I mre Sándor Erd. Muz. Egyl. kiadv. YI. 481. lap.

670.

Utánozta a Függelék 329. sz. szerzője.
Latinul lásd Ausonius Append. V. 12. (vulg. Epigr. 144.) 

sz. alatt.
Ford. D eáky Zsigmond, Erd. Muzeum 1817. Vili. fűz. 42. 1. 

és Szabó I stván, Gör. Virágok 20. lap.
BERGKnél az előbbi meg ez az epigramma P lato 14. és 15.
Aster (magyarul : Csillag) szép fiú volt, kit P laton csillagá

szatra tanított s igen szeretett. Lásd D iog. L aert. III. 29.

674.
Ford. Szabó I stván, Gör. Virágok 64. lap.

V. ö. VII. 282.
675.

704.
1. V. Tiberius császárnak Euripidesből vett kedvelt sza.vai. 

Lásd Suidas és Dio Cass. LVI. V. ö. aprés moi le déluge. B üch- 
mann , Geflügelte Worte 6. kiad. 2 1 1 .  lap.

I X .  Ö t l e t e k h e z .

6.

1. V. o'f vr,v 3ί>.ας :£így én a versmérték ellen vétő ö/ντ,ν &ηκας he
lyett. HECKER, L OVment. 3 1 1 . 1. így : 5?(κάς σεο χερσ. μυρίπνοον ο/ντ(ν
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39.
Ford. Szabó István, Gör. Virágok 95. lap. Székács, Athenaeum 

1839. I. f. é. 774-. lap. Diogenes Laertius III. 3. szerint nem 
Musikios, hanem Platon ennek az epigrammának a szerzője. 
Az Antii. Plan, azt mondja, hogy Μουσιχίου oí ők Πλάτωνος. Iri art. 
104-, azt, hogy Μουνικίου oí δε Πλάτωνος. BERGKnél Plató 31.

44.
Diogenes Laértius III. 33. Platon bölcsésznek tulajdonítja, 

a mint a hasontartalmú 45. epigrammát az Anthologia is Πλάτωνος 
του [.ιεγάλου-nak mondja. Lásd BERGKnél Plató 17. és 18. Latinul 
Ausonius Epigr. 21. és Append. V. 11. ed. Schenkl (vulg. Epigr.
22. és 23.) négy-négy soros epigrammában. Az előbbi magyarul 
így szól :

Kincset lel, ki magát felakasztani készül : a kincset 
Fölveszi s a kötelet tészi helyébe oda.

A ki a kincset elásta, reá nem akadva a kincsre,
Megleli a kötelet és fölakasztja magát.

Megjel. Egyet. Philol. Közi. (1882.) VI. 633. lap.

48.

Ford. Szabó István, Gör. Virágok 44. lap.
1. isten t. i. Zeus.

49.

Janus Pannonius epigr. I. 160. latinra fordította.

51.

Ford. Reményi Ede, A gör. epigr. 38. 1. 11. sz.

53.
Ford. L ukács Móricz Bálint, Koszorú 1829. 192. lap. R eményi 

E de, A gör. epigr. Nem annyira fordította, mint utánozta P. Thew-
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REWK József Literati Nemes Sámuel halálára írt epiprammájáva 
mely így szól :

A sir alatti világ megijedt, felkölti halottit 
Hív támasztónk s őt hirtelen elragadó.

A görög eredeti άναστρεοόμενον, azaz visszafelé is olvasható. 
Lásd Gerber, Die Sprache als Kunst 1. kiad. II. 129—132. 1.

54.
Y. ö. Fliegende Blätter 1877. évf. 99. lap.

Wie doch die Leute komisch sind 
So komisch hier auf Erden,
Lang leben — möchte Jeder gern,
Doch alt will Niemand werden.

Ezt Szabó Endre, a Kölcsey-egyesület 1887. febr. 20. tartott 
tánczvigalmáról szóló Emléklapok 2. lap. így fordította :

Van mindenféle furcsa állat, — ám 
Legfurcsábbak vagyunk mi, emberek :
Vén lenni mindnyájunk szeretne,
De vénülni egyikünk sem szeret.

95.
Megjel. E. Ph. Közi X. 248. lap. Kisf. Társ. Évi. XXI. 

211. lap.
Ford. Lukács Móricz Bálint, Koszorú 1829. 192. lap. Szabó 

István : Gör. Virágok 37. lap.
zúzos szél: KAziNCZYnál is, müvei (Abafi-kiad.) II. 187. zúzos 

förgeteg, u. ο. I. 10. CsökönAinál és Thewrewk JózsEFnél is.

108.
Ford. Tihamér, Koszorú 1829. 185. lap. Szabó István, Koszorú 

1830. 139. 1. és Gör. Virágok 21. lap.
Y. ö. IX. 48.

114.
Megjel. E. Ph. Közi X. 232. lap. Kisf. Társ. Evi XXI. 212. lap 
1, V. A háztető lapos volt.
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126.
Ford. Szabó István, Gör. Virágok 93. lap. Lukács Móricz 

Bálint, Koszorú, 1829. 192. lap. Latinra Janus Pannonius 1784. 
évi Teleki-féle kiad. 292. ep.

130.
Ford. Szabó István, Gör. Virágok 40. lap.

133.
Ford. Szabó István, Gör. Virágok 80. lap. Beményi Ede. A gör. 

epigr. 38. 1. 15. sz.

Y. ö. Y. 11.
144.

160.
Ford. Szabó István. Gör. irágok F85. lap. Lukács Móricz 

Bálint, Koszorú 1829. 191. lap. P. Thewrewk Árpád, Haza és 
Külföld 1885. febr. 1.

Az epigramma arra czéloz, bogy Herodotos történeti munkája 
kilencz könyvből áll, s mindenik könyv valamelyik Múzsa nevét 
viseli.

186.
Megjel. Arany Aristophanese I. köt. XV. lapján.

239.
Lásd Anakreonom 31. lapját.
Ezzel az epigrammával nyújtotta át a mitylenei Krinagoros 

Antóniának (Antonius és Octavia szép leányának ?) Anakreon 
verseit.

331.
Megjel. Athenaeum 1874. 1017. lap. Egyet, philol. Közi. I. 

404. 1. Ford. Szabó István is, Gör. Vir. 91. 1.
Ez az epigramma a vizezett s a színbor-ivásra czéloz. Lásd
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Anakr. 4-2. tör.-hez való jegyzetem. Az 1. vershez lásd a IX. 368.- 
hoz való jegyzetem.

363.
Megjel. a Pulszky PoLYxÉNA-féle Javasz czimü ünnepi lapban 

1880. máj. 4. Anakreonom 398—9. lap. Kisf. Társ. Evi. 113. lap. 
GrRAEFEnél 110. sz.

A 13. vbeli βοηγενέεσσι-t a fordításból szándékosan kihagytam ; 
mert a gyönyörű, méltán híres költemény hatását okvetetlen meg
rontotta volna. Marhából származottat jelent. A régiek ugyanis 
azt hitték, hogy a méh marhadögből, a szúnyog meg lódögből 
ered. Lásd IX. 503 (= Nicandri Ther. 741.) IX. 548. XII. 249. 
Varro r. r. Π. 5, 5. Isidor, or. XI. 4, 3. XII. 8, 2. Voss. Verg. 
Georg. IV. 281 -hez.

368.
Megjel. Egyet. Philol. Közi. 1882. 680. lap. Kisf. Társ. Éli. 

XXI. 113.
Az epigramma a sör ellen szól. A görög szójáték azt mondja : 

téged Demetriosnak kellene hívni nem Dionysosnak (Demeter — 
Ceres), inkább pyrogenesnek azaz búzából születettnek t. i. pyrige- 
nes helyett, a mi azt jelenti, hogy tűzből született. Az az : π ΰ ρ ο γ ε ν η  

Λ η α η τ ρ ιο ν  nem pedig π υ ρ ο γ ε ν η  Λ ιό ν υ σ ο ν . AusON. Epigr. ^ υ ρ ο γ ε ν η ς ,  

-υριγενή; értelemben. V. ö. IX. 331, 1. Végre bromos, zab, Bromios 
Bacchus mellékneve, mely lármást jelent. Volz Beitr. zur Kultur
geschichte 125. és 151. lap.

369.
Ford. Szabó István Gör. Virágok 23. lap.

394.
Ford. Szabó Islván is, Gör. Vir. 91.1.
Janus Pannonius így : (Teleki-kiad. 157. ep.)

Palponum patres, curarum pignora, numi, 
Vos habuisse timor, non habuisse dolor.
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401.

Ford. Szaró I stván is, Kisj. Társ. Evi. XVIII. 327. lap.

420.
Ford. S zabó  I stv á n  is, Athenaeum 1838. II. f. é. 618. lap.

440.

Megj. a Fővárosi Lapokban 1888. szept. 23.
Ford. Vályi-Nagy F erencz is, Bion és Moschus Idyllumai. 

Sáros-Patak 1811. 61—63. lap.

453.
GrRAEFEnél Meleagy .116. Felelet ama kérdésre, mit mondana 

Meleagros, mikor Zeusnak ökröt készülnek áldozni s az elbőgi 
magát.

498.

Sternbach, Meletem. I. 29. 1. Agathiasének igazolja s bebizo
nyítja, hogy μή θ«ψτ]ς a helyes olvasás.

506.
BERGKnél Plato 20.
Utánozta Ausonius, Epigr. 33. (vulg. 32.)
V. ö. V. 95. s a hozzá való jegyzetet.

520.
Retket vertek a házasságtörőnek az alfelibe. Lásd Becker Cha- 

rikles (Göli kiad.) III. 395. lap. Arany Aristoph. glossar, «meg- 
retkelik».

523.
Ford. L—Cs Móricz B álint is, Koszorú 1829. 191. lap.

583.
Ford. K azinczy F erencz, Erd. Muzeum 1814. I. fűz. 70. lap. 

D r . Csengeri János, a Bászel-féle Thukydides beszédei. Budap

2 0 6
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1881. 7. lapján. V. ö. Thewrewk Árpád Haza és Külföld Π. (1885.) 
8. lap.

599.
Lásd Anakreonom 34. és 38. lapján.
Ford. Guzmics Izidor is, Theokritosz maradványt 1824. Győ

rött, 127. lap. Szabó I stván, Kisf. Társ. Erl. XYIII. 317. lap, hol 
Teos helyett hibásan Thasos van írva.

608.
Ford. Szabó István, Gtír. Virágok 95. lap. Reményi Ede, 

A gör. epigr. 31. 1. 5. sz. Fürdőről szól.

647.
Ford. Reményi Ede is, A gör. epigr. 35. 1. 20. sz.

683.
Alpheios a déli Árkádia főfolyója, melyről azt regélték, hogy 

Okeanos és Thetis fia, a tenger feneke alatt a syracusai öbölbe az 
ortygiai Arethusa forrásig hatol s szerelmében vele egyesül.

713.
Y. ö. Ausonius Epigr. 56. (vulg. 58.) ed. Schenkl.

715.
Lásd. Anakr. 115. sz. és jegyz.
Ford. Fábchich Pindarus stb. 187. lap. 86. sz. alatt. Árpád 

öcsém is, Debreczeni Közlöny (1862. jul. 26.) III. évf. 30. sz. így 
Űzd tova innen a nyájt, tehenész, hogy a Myron üszőjét 

A tehenekkel együtt mint elevent ki ne hajtsd.
Latinul Auson. Append. V. 28. (vulg. Evigr. 62.)

716.
Lásd Anakr. 116. sz.
F ábchich Pindar. 187. 1. 87. sz.
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717.
BERGKnél Euenus Philippi 2.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Virágok 25. lap.

718.
BERGKnél Euenus Philippi 3. sz.

719.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Virágok 25. lap.

720.
Ford. Szabó István is, Gör. Virágok 25. lap.

721.
Megj. Anakreon 115. és 116. sz.-hoz való jegyzetemben.
Ford. Lukács Mór B álint is, Koszorú 1829. 191. lap. Latinul 

Auson. Append. Y. 27. (vulg. 61.) Y. ö. Epigr. 56. (vulg. 58.), 4.

722.
Megj. Anakreon 115. és 116. sz.-hoz való jegyzetemben.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Virágok 25. lap. 
szopjék anyja alatt. Y. ö. B allagi Példab. 944 : Szép a borjú, 

nyilván kövér tehén alatt szopott. Erről «alatt« czítnű értekezé
sem a Nyelvőrben.

724.
Ford. S zabó I stván is, Gör. Virágok 21. lap.

726.
Y. ö. A usonius Epigr. 56. (vulg. 58«)

730.
Ford. P. Thewr. József is, Nyelvkincsek 111. lap. így :

A boczi bőg, mihelyest megpillant, a bika meghág,
A tehenes pedig űz rögtön a csorda közé.
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Szaró D ávid Uj mértekre vett különb. Versek 225. 1.
Utánozta Auson. Epigr. 56, 3. köv. (vulg. 58.) ford. Append. V.

29. (vnlg. Epigr. 63).
731.

V. ö. Auson. Epigr. 62. 3.
732.

Ford. Szabó István is, Gör. Virágok 25. lap.

733.
Megjel. Anakr. 115. és 116. sz.-hoz való jegyzetemben.

734.
Ford. Szabó István is, Gör. Virágok 25. lap.

735.
Megj. Anakreon 115. és 116. sz.-hoz való jegyzetemben.

736.
Ford. Lukács Mór Bálint is, Koszorú 1829. 181. lap. Szabó

I stván is, Gör. Virágok 25. lap.

737.
Ford. Szabó István is, Gör. Virágok 25. lap.

758.
BergkiióI Simonid. 161. Lásd Overbeck, Schrift quellen 107.

773.
Megjel. E. I h. Közi. X. 232. lap. Variae Lectiones LXIII. 
Ford. Szabó I stván is, Gör. Virágok 25. lap. 
y.iùà’ ott 'Λ φλεγί̂ ει : így én. A codexben ez áll : ott őr, x*\ aito 

«ρλεγ&ει. Y. ö. ezzel az epigrammával Antii. XVI. 194.

774.
Skopas, Párosból való, 392 és 348 között tündökölt. Lásd Strabo 

p. 604. Paus. Vili. 45, 3, 4. Szobrai közül a leghíresebb ez a
14Gorög Anthologie.
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dühöngő bacchánsnő. Kallistrat. Stat. 2. leírásából tudjuk, hogy  
nem  thyrsus, hanem  áldozatul leö lt kecske volt a kezében. Azért 
m ondja epigram mánk kecske-ölőnek. U gyanezt a szobrot dicsőíti 
egy SiMONiDEsnek tulajdonított epigramma, m ely az Anth.XVI. 
60. sz. a. olvasható. Lásd alább az i. h. A rávonatkozó kútfőket 
idézi Overbeck Schriftquellen 1 1 6 2 —1164. sz. a.

3. σα: yapo; θεοποώ: : Urlichs, Skopas’s  Lehen u. Werke, Greifsw.
1863. 61. lap jegyZ. ά (ώ ?) Άεαποιέ, τεά γάρ. A cod. ά 3εοποώς..........
έριτ|σατο.

797.

Υ. ö. B aróti Szabó D. Uj mértékre vett különb, verseknek három 
könyvei. Kassán, 1777. 225. 1.

Taurus me admugit, vitulus petit, optat arator 
Jungere, pastores ire, vorare leo.

Magyárúi :
Bám bika bőg, kíván a borjú szopni, be fogni 

Földmivelő, pásztor hajtani falni vadak.

X . B u zd ító  ep igram m ákhoz.

26.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Vir. 95. lap. Kisf. Társ. Evi. 

(1882—3.) XVIII. 318. lap. Reményi Ede, A gör. epigr. 37,1. 5. sz.
Ugyanez a gondolat van Ausonius Append. Y. 18. (vulg. 143.) 

epigrammájában Ex Menandro, mint a felirata mondja.

27.
Ford. Szabó István is, Kisf. Társ. Évi. XVIII. 318. lap és 

Reményi Ede, A gör. epigr. 37. lap. 6. sz.

28.
Ford. Szabó István is, Gör. Virágok 75. lap és Reményi Ede, 

A gör- epigr. 37 lap, 8. sz.
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32.
Megj. Egyet. Philol. Közi. X. 412. lap. Máskép így is fordít

ható :
Serleg szélétől még sok van egészen az ajkig.

Nem PALLADAstól való ; mert már jóval ó' előtte ismerik mint 
közmondást, Zenob. Y. 71. Diogenian. VII. 46. Proverb. Bodlei. 768. 
Gelli usnál XIII. 17. így van latinra fordítva : Multa cadunt inter 
calicem supremaque labra, s a M. Cato Censorius egyik beszéd 
dében előfordult inter os atque ofi’am-mal egyet jelent. F estus 
Manum alatt ezt mondja : Manum et mentum proverbium est 
ex Graeco ductum, quod est πολλά stb. Az angoloknál ilyen ala
kot váltott :

There is many a slip 
’twixt cup and lip.

A franczia Reineke Fuchs 5468. verse így szól :

Entre bouche et cuilliei·
Avient souvent grant encombrier.

Kind a Freischütz libretto szerzője «Ankaeos» czímű költemé
nyében meg így :

Zwischen Lipp’ und Kelchesrand
Schwebt der finstern Mächte Hand.

Aristoteles szerint ugyanis e közmondás ANKAiostól eredri 
Kind-féle alakjában szokásos idézetté vált s első sorát H eyse leg 
újabb szomorújátókának czím eül választotta. V. ö. Heine’s Werke 
1867. kiad. ΥΠ. 40 : So lange der Rand des Bechers noch nicht die 
Lippen berührt, kann der köstliche Trank noch im m er verschüt
tet werden.

37.
V. ö. Y elox consilium  sequitur poenitentia. Pubi. SYRustól ? *

* Ar isto t . in Sehol. Hóm. Od. XXH. 9. Lycophr. Cast. 489.
1 4 *
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38.

Y. ö. B erzsenyi : Minden kornak van istene.

39.

Bord. Reményi E de is, A gör. epigr. 36. lap. 1. sz.

67.

Ford. S zabó I stván is, Gör. Virágok 33. lap. Emlékezet. «Ezt 
a’ szót : Emlékezet, a’ Felföldiek így szokták pronunciálni : Emlé
kezet» mondja Geleji Katona I stván Corp. gramm. 304. lap. F áb- 
cHicH is így használta Pindarus stb. 328. lap. és Czuczor is az 
Ars poetica 337. versének fordításában. Nyelvtörténeti szótárunk 
nem ismeri.

105.

F ináczy is, Egyet. pii. Közi. YIII. 812. lap. B ergeiióI Simonid.
122.

112.

Megjel. Egyet.ph. Közi. (1883.) VII. 1119. lap.

X I, S ym potiku s és gúnyos ep igram m ákhoz.

43.
Ford. Szabó I stván, Koszorú 1830. 160. lap.
földnek indulok: (boltom után) elporlom. Bácsmegyei ki

fejezés.

47.
Lásd Anakreoni dalok 7. s a hozzávaló jegyzetet, mely mutatja, 

hogy nem Α νακβεονϊοΙ való, hogy Archilochos 25. sz. darabja 
után készült s maga is újabb utánzásoknak szolgált alapjául. 
Az Anakreon-kéziratban még a következő sorokkal van meg
toldva :
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A míg tehát derű van,
Igyál, mulass a koczkán.
Áldozz a Gondüzőnek.
Meglephet a betegség 
S azt mondja: már elég volt.

V. ö. fönt V. 72. és B edöházi Anakreoni dalok. Marosvásár- 
helytt 1886. 77. lap. '

48.

Az Anakreoni dalok 3. sz., de ott már 21 sorosra van kibővítve. 
Valódiatlanságát Anakreonom 72—3. lapján bizonyítom.

Y. ö. B edöházi, Anakreoni dalok 24. lap.

49.

Lásd Anakr. 42. tör.-hez való jegyzetemet. Βειιοκηέΐ Euenus
2. epigrammája. A 3. sor azt jelenti, hogy 3 rész víz és 1 rész bor, 
ez a legjobb italvegyítés.

53.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Virágok 71. lap. és R eményi E de, 

A gör. epigr. 38. lap. 12. sz.

54.

Megjel. Eph. Közi. (1883.) ΥΠ. 1176. lap. az Anakr. dalok
6. sz.-hoz való jegyzetben. Kis/ Társ. Ed. XLI. 113. lap. Ford. 
Édes Gergely is, AnakreonyA 75. lapján.

68.

így P. Tbewr. Józs. Megjel. Egyet. Philcl. Köil. 1882. 630. s 
azelőtt is.

Ford. m ég Székács József, Losonczi Phönix Π . 98.1. Greguss, 
Villanykák XXXI. sz. L iszka Béla Magyarország és a Nagyvilág 
1874, 157. lap. Reményi E de, Agár. epigr. 45. lap. 10. sz.

JEGYZETEK. XI.
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138.
Utánozta P. Thewr. J ózs. Anticzyrai tobák. Eszterg. 1830.

Nyelvtöri Grammaticusz ! ha reád gondoltam, azonnal 
Szám knruzsoltatik, és csak soloeciszmeket ejt.

Soloecismus : helytelen szófűzés.

226.
Megjel. E. ph. Közi. (1882.) VI. 342 lap.
Sz.* J.* (azaz: S zékács J ózsef), Divatcsarnok 1853. 1305. lap. 

A IX. 381., 382., 391., 396., és 401. fordítását a Divatcsarnokban 
ugyancsak Sz.* J.* alatt, az Uj M. Múzeumban Székács József 
név alatt látjuk közölve.

235.
Phokylides 1. (Bergk P. L. G. II. 445. 1.):

Phokylides monda', hogy lerosi mind gaz, ahány van 
Prokleesen kívül : Proklees is lerosi !

Lásd még Függelék 199, sz. Grasberger, Studien zu den 
griech. Ortsnamen. 321. lap.

255.
Megj. E. Ph. Közi. 1881. V. 228. lap. Variae Lectiones LV. 

Kisf. Társ. Évi. XXI. 113. 1. Ford. Szabó I stván is, Gör. Virá
gok 38. lap.

Latinul Auson. Append. V. 30. (vulg. Epigr. 85.)
μίμος : így én a hagyományozott σ-.μός helyett.

257.
Megjel. E. Ph. Közi. 1881. V. 520. lap. R eményi E de, A gör. 

epigr. 43. lap. 2. sz. X. ö. M abtial. VI. 53. L essino 1856. kiad. 
VI. 326. lap.

. 264.
Megjel. E. Ph. Közi. 1881.V. 520. lap. Ford. Székács is, Athe

naeum 1839. I. f. é. 774. lap. L iszka B éla, Magyarország és a 
Nagy világ 1874. 157. lap.
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281.
Y. ö. fönt IX. 53. Ford. L ukács Móricz is, Koszorú 1829. 

192. lap.
307.

Megj. E. Ph. Közi. 1882. VH. 874. lap. Az epigramma értel
mét megvilágítja XII. 86, 1—2.

315.
T. i. Antiochos ellopta a derekaljat.

370.
Ford. Székács József is, Divatcsarnok 1353. 1247. lap és Uj 

M. Muz. 1857. I. 169. lap.
Pindarosnak híres első olympiai ódája így kezdődik 

Legjobb a víz.

381.
Ford. S zékács is, Divatcsarnok 1856. 1246. lap és Uj M. Mu

zeum 1857. 169. lap.
A gondolat még HippoNAxtól való. Lásd a XIII. 3.-hoz írt 

jegyzetet. P rosper Mérimée «Carmen«-jének a jeligéje.

391.
Megjel. E. Ph. Közi. 1882. YI. 352. lap. Ford. Székács Divat 

csarnok 1853. 1288. lap. és Uj M. Muzeum 1857. I. 170. lap. 
L i3zka B éla is, Magyarország és a Nagyvilág 1874. 157. lap.

'401.
Megj. a Kis/. Társ. Évi. XXI. 113. lap. Fordították még 

Székács, Divatcsarnok 1853. 1305. lap és Uj M. Muzeum 1857. 
I. 170. lap. B adò Antal, Görög költők 289. lap. Keményi E de, 
A gör. epigr. 44. lap. 4. sz.

421.
Megjel. E, Ph. Közi. 1882. VI. 896. lap.
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431.
Ford. Szabó I stván is, Koszorú 1830. 144. lap.

X II . S tra ton  fiu-m úzsájához.

44.
Megj. Anakreon 33. tör.-hez való jegyzetemben jándék — 

ajándék.
46.

Megj. Anakr. 46. tör.-hez való jegyzetemben, a mely töredék 
így szól :

Orületes düh és zsivajgás az erószi koczkajáték.
V. ö. XII. 47.

47. '
Megjel. Athenaeum 1874. 1016. lap. Egyet, philol. Közi. I. 

404. lap. Anakr. 46. tör.-hez való jegyzetben. Gk aefem I ez az 
epigramma Meleagr. 73. sz. a. áll.

. 48.
Megj. Egyet, philol. Közi. (1881.) V. 520. lap.
ÖRAEFEnél Meleagr. 28.

«  ·

49.
G rR A EFEnél Meleagr. 6 .

59. *
GüAEFEnél Meleagr. 35. Myiskos férfinév, mitili kagylót jelent. 

Tyrosról lásd XII. 256-hoz irt jegyzetemet.

60.
Ford. m ég D eáky Zsigmond, Erd. Muz. VIII. 41. lap és Székács 

J ózsef, Kisfaludy Társ. Évlapjai (1879—80.) XV, 463. lap. 
GRAEFEnél Meleagr. 34,
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76.
GRAEFEnél Meleagr. 17.
2 .  V. π υ ρ ιβ λ η τ ο υ ς , π ε ρ ιβ λ η τ ο υ ς  helyett H eckek Comment. 5 5 .  lap.

86.

Megjel. az Egyet. PTiilol. Közi. (1877.) I. 403. lap és Anakr. 
dalok 59. sz.-hoz való jegyzetemben.

GKAEFEnél Meleagr. 3.

113.

GRAEFEnél Meleagr. 75.

165.
-Megj. Egyet. Philol. Közi. I. 4-04-. lap, hol μελιχρούς helyébe 

tett μελάγχρους conjecturámat is igazolom.
GRAEFEnél Meleagr. 31.

2 5 6 .

Megjel. Egyet. Philol. Közi. I. 403. lap. GRAEFEnél Meleagr. 2.
8. V. Ούλιάδην, Ούόιάδτ,ν helyett H ecker Comment. 404. lap.

11. V. Titus pénzein is IliPA ΊΤΡ0Σ. E üseb. Hist. Eccl. IX. 7 : 
5εών ά̂ ανάτιον 'ίδρυμα xaì oìxrjxrjpiov. Anth. Pai. ΥΠ. 419 (— Me
leagros 126.), 5. ε̂δπαις Túpoc, azaz: isteni. U. o. 428. (Mei. 123.) 
14. πολύ̂ αιδα Túpov, sokfias Tyros ; mert amint XH. 59. (Mei. 35.) 
is mondja, Tyros a deliek hona, t. i. sok szép fin van ott.

X I I I .  Különféle m értékű epigram m ákhoz.* · ■

3.
Megjel. Egyet. Philol. Közi. 1882. VI. 895. lap. A Theokritos- 

kiadásokban ez epigr. 21. GuzMicsnál Theokrit. maradr. 128. lap. 
XXH. sz. Remén»  EnÉî él, 4  gör, epigr, 29. lap. 14. sz. Ephesosi
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H ipponax Kr. e. 540. körül élt. Híres volt gúnyos verseiről 
(iambographus), a choliambikus mérték feltalálója. Azért is válasz
totta ezt a versformát T heokritos ezen epigramma számára. 
H ipponax költeményeiből összesen 139. tör. maradt fenn. A köz
mondásossá vált 29-ik így szól :

Két nap legédesebb a növel éltünkben :
Mikor menyasszonyágyba jut s mikor sírba.

Utánozta P alladas. Lásd fönt XI. 381.

4.
Lásd Anakr. 114. sz.
Formájáról ítélve, nem annyira epigramma, mint valami hosz- 

szabb költeménynek a kezdete.

30.
BEEGKnél Simonid. 171. Az első sor hexameter, a másik tetra

meter trochaicus catalecticus.

X I V .
Szám tan i fe la d vá n yo k , re jtvén yek , Jóslatokhoz.

Az Antii. Pal. XIV. könyve összesen 47 epigrammát foglal ma
gában olyat, mely arithmetikai és algebrai feladatot ád történeti, 
mesterséges kérdés vagy csinos találós mese alakjában.

Nagyobb részüknek, J acobs szerint, bizonyos Metrodoros a 
szerzője. R eimer szerint a grammatikus Metrodoros, ki Nagy 
Constantinus alatt élt s az astronomiáról meg a geometriáról 
egyet-mást közrebocsátott. A dolog nincs eldöntve, valamint azt 
sem tudjuk, mikor élt a nagy alexandrin tudós D iophantos, a kiről 
a 126. epigrammához való jegyzetem. Lásd N esselmann, Ver
such einer kritischen Geschichte der Algebra. Berlin, 1842. I. köt.

Minthogy kevés az a philologus, a ki mennyiségtanhoz is ért 
nem csoda, hogy ezeket az epigrammákat csak kevesen fordítót-
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ták. Zirkel, Arithmetische Epigramme der griechischen Antholo
gie czímu értekezésében, az 1853-ik évi bonni gymnasiumi pró
bán, valamennyijét nemcsak lefordította, hanem érdekes jegyzetek
kel kisérte, melyek ezen epigrammák sorsát tüzetesen ismertetik s 
arra is figyelmeztetnek bennünket, hogy ez a gyűjtemény kétségkí
vül számos olyan példának a kútfeje, a mely mai napság a B eynaud, 
B land, W ood, Meier, H irsch, H eis és mások példatáraiban talál
kozik. Csakhogy itt modern alakot váltottak, míg ellenben a görög 
a maga ideális voltát még a mathematika száraz számaiban is fel
tünteti. Ezen epigrammák történeti összefüggésben vannak a 
később dívó versus memoriales-szel.

1.
Megjelent a Reformban 1874. márcz. 4.
A felelet rá ez : 14 + 7 -f 4 + 3 =  28. A codexben is megvan 

e megfejtés a marginaléban.

6.
12 órának számítva a nappalt, a nappalnak kérdéses része 5lA 

órát tesz ki.
12.

Ime a felelet :
Az első csésze súlya ... ... ... ... -·*__ ... 97Va drachma
a másodiké ... ... ... ... ... ... ... * ... 987* <v
a harmadiké ... ... *... ... ... — ... ... 9972 «
a negyediké ... ... ............................... ;. ... IOOV2 «
az ötödiké._. ... ... ... ... ... ... ... IOH/2 «
a hatodiké .... ... ... ... _ ... ... __ 10272 «

mind a haté együtt véve : 600 drachma
vagyis 6 μνα.

1 μνά (latinul mina) =  0·6 kilogramm. A codexben a megfej
tés is megvan.

48.
Ime a felelet : Három kosaruk volt a Charisoknak, mindegyik

ben volt 4 alma, összesen tehát volt 12 alma. Mindegyik Charis



22o JEGYZETEK. XIV.

adott a Múzsáknak 3 almát. Mindegyik Múzsának jutott egy-egy 
alma s mindegyik Charisnak is egy-egy. Zirkel id. műnk. 31. lap
ján megjegyzi, hogy e Diophantos-féle problema számtalan mó
don oldható meg.

71.
Y. ö. Függelék 99. sz. Schoemann, Griech. AUerthümer II. 3. 

kiad. 226. lap.

73.
Idézi a Theokr. XIV. 48-hoz való scholion. Lásd Fritsche 

Theokr. XIV. 49. v.-hez való jegyzetét és fönt V. 6.

76.
Ezt a feleletet adta Pythia az egész Árkádiára vágyódó lake- 

daemonoknak. E jóslat következtében óvakodtak Arkadia többi 
népétó'l ; de megindították a háborút a tegeaiak ellen ; mert a 
csalóka jóslat azt hitette el velük, hogy győzni fognak. Azonban 
vereséget szenvedtek s a kik közülök fogságba kerültek, a maguk
kal hozott bilincsekkel és kötelekkel fölmérve munkálták a tegeai 
földet. Herodot. I. 66.

121.
Ime a megfejtése : *

Gadestől Baetisig van · ... ... .... ... ... ... 2550 stadion
Baetistől a vaccaeusokig... ... ... ... _ ... 3000 «
a vaccaeusoktól a pyrenaeusokig van 1875 + 125,

azaz_ ... ... ... ... ... ... ... ... 2000 «
a pyrenaeusoktól az alpesekig ... _ ... ... 3750 «
az alpesektöl az Eridanusig ... ... ... — ... 1250 «
hozzá adva még 2000-f500, azaz ... ... ... 2500 «
a Gades és Capitolium közti távolság összesen 15Ö0Ö sta o

1 stadion =  184-97 méter.

126.
Megjelent a Pótkötetek az Egyet, philol. Közlönyhöz. I. (1889.) 

82. lap.
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Szász Kákoly is fordította ; lásd Dr. Mocnik Szász K. Szá
mítástan L r. Budapest. 1876. (9. kiad.) 155. lap. — Fordí
tása igy szól

E kő alatt nyugszik Diophant porháza ;
Hány évet élt ? — maga ekkép magyarázza :
Mint gyermek játszá le élete hatodát,
Tizenkettedrészét mint ifjú élte át.
Még hetede múlva hű nőjét találta ;
Öt év múlva lön egy gyermekkel megáldva.
De ez csak félannyi időt élt, mint atyja,
Kitől őt a halál ölébe ragadja.
Négy évig gyászlá még agg apja öt sírva ;
Mondd meg, mily korában szállt tehát a sírba ?

Saüaa-t én nem magára a síremlékre, hanem a felirat csodála
tos voltára vonatkoztatom, a mit Bachet de Meziriac is latin for
dításában «mira arte »-vai fejezett ki.

Diophantos Kr. e. IY. századbeli tudós, Alexandriábol. 0 volt 
az első író, a ki arról, a mit most algebrának nevezünk, értekezett. 
Αριθμητικά czímü munkája 13 könyvből állott. Csak 6 könyv van 
meg belőle. A feladvány megoldása így szól : Diophantos gyerek 
volt 14 évig, ifjú 7 évig, 33 éves korában nősült, 34 éves korában 
fia született ; ez 42 évig élt, atyja túlélte négy évvel s összesen 84 
éves lett.

136.
Felelet : 4 óra 48 perez alatt.

142.

Reggeli hat órától számítván a napot, a felszólítás 6 óra 
54 perczkor történt.

147.
Megjelent a Reformban 1874. márcz, 4.
Az egészből kiderül, hogy 45,000-en voltak.
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X V . Vegyesekhez.

13.
Megjelent az Egyet, philol. Közi. XIV. 371. lap. Variae Lectio

nes LXXXII.
Ez az epigramma, a cod. Párisin. 667. lapján, a mint a kezem

nél levő fénykép mutatja, következőkép van hagyományozva.
w T η n

Czírne a jobboldali margón: τ ρακαοΐ κωνσταΝ του σικελου εισ τον
η

Spovov άυτου
A költemény maga meg így :

εί ρε'ν τις σοφός εσσι εφέζεο ει δε γε ροόσης* 
δακτύλιοι άκροτάτωι άπεγειίσαο πόρρω·

’ στή ’̂ άπ’ ε'ρεΐο καϊ άλλοθι δίζεο οδρην 
κλεισρος εγώ ιοορεων σοφίης επιίστορας άνδρας.

Jacobs a megcsonkult szöveget így gondolta kiegészíthetni :
ει δε γε Μοόσης

νήϊς, δακτιίλω άκροτάτω άπεγευ'σαο ρουνόν 
* ποβρω στή5’

egybevetvén IX. 583, 1—2 : - ,
’ίΐ φίλος, εί σοφος ει, λάβε ρ’ ic, χέρας· ει δό γε πάρπαν 
νήϊς εφυς Μυσόων, ρΐψον ά ρή νοόης.

és IX. 191, 5—6 :
.ει σε φίλα το Κάλλιο:,η, λάβε ρ’ ες χε’ρας· εί δέ 
νήϊς εφυς Μουσεων, χεοσί βάρος φορε'εις.

B oissonade így :

δακτιίλω άκροτάτω άπεγειίσαο, ώ ςε'νε, πόρρω 
πόβρω στή ’̂.

Én egyikhez sem  csatlakozhatom  : B oissonadeIioz azért nem , 
m ert πόρρω ism étlése éppenséggel nem  valószínű ; jAcoBshoz pe-
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dig azért nem, mert δακτύλιο άκροτάτω-t kimozdítja hagyományozott 
helyéből. Ez ellen határozottan tiltakozik a rhythmus. A rhyth
mus azt érezteti velünk, hogy a szók eredetileg így gördültek egy
más után :

δακτύλιο άκροτάτω ^ — άπεγεύσαο------

A hézagokban alighanem olyan szók állottak, melyek άπεγεύσαο- 
nak a tárgyát jelezték. Tekintve tehát az értelmet, én a következő 
kiegészítést javaslom :

ει δ̂  γε Μούσης
δακτύλιο άκροτάτω γλυκέων άπεγεύσαο δώρων, 
πό^ω στή^’.

V. Ö. Arckiloch. Elég. 1, 2. Μουσΐων ερατον δώρον. Solon fr. 
13, 51. 'Ολυμπιάδων Μουσε'ων δώρα. Pindar. Nem. 8, 12. τα των Μουσών 
καί Απόλλωνός δώρα.

A 21 27. számú darabokat utánozta F ábchich Pindarus stb.
26. és 27. lap, hol serlegek vannak versekből formálva («finzsia 
formára» és «gombos kelyh». Lásd u. o. 234. lap). U. o. 284. lap, 
hol F ábchich uram «csonka orsót esztergárolt».

18.
Fordította Szabó István is, Athenaeum 1838.^11. f. é. 778. lap. 

A sakkjáték ősrégi. A görögöknél divatos fajtájának feltalálását 
Palamedesnek tulajdonítják már az Odyssea I. 107. versében van 
e játék megemlítve. Lásd Göll-Becker Chankles 11.371. B au
meister Denkmäler d. kiáss. Altertums Π. 393. E ich lllustr. Wör
terbuch. Tabula latruncularia alatt.

X VI .  A nthologia Planudeához.

3.
BERGKnél Sim onid. 153. Fábchich is ford. M udar, stb. 207. 

lap 64. szám.
A pentameter a pentathlon ötféle versenyfaját sorolja elő. 

V. ö. Függelék 112.
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14.
Ford. R eményi E de is, A gör. epigr. 30. lap. 1. sz,

24.
BERGKnél Simonid. 156. Ford. R eményi E de is, A gör. epigr.

23. lap. 2. sz,

31.
BERGKnél Poetae Elegiaci XLIY.

60.
B ergedóI Simonid. 485. A. alatt m int nem  SiMONiDEstől való. 

Lásd IX . 774. s a hozzá írt jegyzetet. Ford. Szabó I stván is, Gör. 
Vir. 27. lap.

81.
Ford. m ég Szabó I stván, Koszorú 1830. 160. lap, átdolgozva  

Gör. Virágok 15. lap. Thewr. Árpád, Debreczeni Közlöng 1862. 
jul. 26. III. évf. 30. sz. Haza és Külföld 1885. deez. 1.

Pheidias, Charmides fia szül, Athénben, s élt 500 körül 438-ig. 
Hegias és Ageladas tanítványa. A perzsa háborúkban szerzett hadi 
zsákmányból különféle műremekeket alkotott, nevezetesen az 
Athene Promachos kolosszális érczszobrát (lásd Antii. Plan. 157.) ; 
Athene Areia képét Plataeaban, fából meg márványból ; egy szo
bor-csoportot fogadalmi ajándékul Delphi számára. Perikies nagy 
építkezéseinek vezetésével bízta meg s akkor készítette az Athene 
Parthenos szobrát a Parthenon számára, aranyból meg elefánt- 
csontból, melyet 438-ban szenteltek föl. Azután több tanítványá
val együtt Elisbe ment s ott készítette ugyancsak aranyból és ele
fántcsontból Zeus szobrát az olympiai templom számára. Ez az a 
világhírű szobor, melyre epigrammánk vonatkozik. Pheidias maga 
mondta, mikor testvére, Panainos képíró, kérdezte volt tőle, mi-
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csoda példa szerint szándékozik Zeus képét megalkotni, hogy 
a szerint, a mint H omeros következő versei ábrázolják :

MoDdá s barna szemöldjeivel hunyoríta Kronion,
Ambroziás haja follebbent a rettenetesnek
Homloka szent bérczén s megrendült a nagy Olymposz.

(így K azinczí F erencz fordítása, mely még mindig a legszebb, 
ha nem is a leghívebb valamennyi magyar próbálgatás közűi.)

Visszatérte után Perikies ellenei pörbe fogták. Eleinte azzal 
vádolták, hogy az Athene Parthenosra szánt aranyból egy részt 
elsikkasztott, utóbb meg azzal, hogy istenkáromlást követett el, 
mert az istennő pajzsára a maga képét és Perikiesét is ráfaragta. 
A vége az volt, hogy a nagy művész börtönbe került s ott meg 
is balt.

Lásd Overbeck, Schriftquellen 618. s köv. számait. Az olym- 
piai Zeusra vonatkozókat 692—754. Elisi pénzeken látni, milyen 
volt Pbeidias Zeus szobra. Lásd Griechische Götter- und Helden
gestalten. Nach Antiken Bildwerken gezeichnet und erläutert von 
Prof. Jos. L angl. Wien, 1885. Alfr. Holder. 3. lap. Pheidiasnak 
az Atbene-féle pajzs utánzatain volt saját képét lásd Baumeister- 
nél, Denkmäler des kiáss. Altertums. München und Leipz. 1884 
«Amazonen» alatt a 62. lapon.

82.
BERGKnél Simonid. 185. B. Nem SiMONiDEstől való. Lásd B ergk 

jegyzetét. A lindosi Chares, Lysippos tanítványa volt a világ e cso
dájának az alkotója. Chares helyett némelyek, mint itt is, azt 
mondják, hogy Laches. F estus P auli Colossus czikkéből, (a hol 
Colossus a Caleto artifice, a quo formatus est dictus), azt következ
tetem, hogy Chares nevét Chalesnek is ejtették, s Laches csak 
metathetikus hiba. A kolosszus magasságát is különbözőleg határoz
zák meg. A helyes, úgy látszik, 70rőf. A szobor Heliost, a napistent 
ábrázolta. A világ hét csodái közé számították. 223. vagy 222. Kr. 
e. a földrengés romba döntötte. Végre (Constantin. Porphyr, de 
admin. imper. 20. szerint) egy zsidónak adták el a heverő érczet, 
mely 900 teveterhet tett ki. Lásd Overbeck, Sdiriftquellen

16Görög Anthologia.
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1539—1554. L üdebs, Der Koloss von Rhodos. Hamburg, 1865. 
Stark, Eos. I. 385. lap. Y. ö. Molnár János, Regi jeles épületek 
381. lap. Thewrewk Árpád, Haza és Külföld 1885. febr. 1. 6. sz. 
6. lap.

129.
Megj. Egyet. Philol. Közi. I. 396. 1.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Virágok 6. lap.
Utánozta Kisfaludy Sándor, Kisf. Társ. Evlapjai XYIH. 210. 

lap. és Egyet. Phüol. Közi. I. 296. lap. Praxitelesről Antii. Pal. V. 
14.-hoz való jegyzetein.

P linius N. H. XXXYI. 28. így szól: «hasonló kétség van az 
iránt, hogy a Sosius-féle Apollo templomában a Niobe hal
dokló gyermekeit Scopas készítette-e vagy Praxiteles.» Ez az 
epigramma meg Ausonius Epitaph. 28. Praxiteles mellett vall.

Lásd Overbeck, Schriftquellen 1180. és 1284. számait s az ott 
idézett műveket. Hadd legyen szabad e műremekre vonatkozó 
saját epigrammámat is ide iktatnom :

Niobe szobra.
Engem szánandót nagy Praxiteles hoza létre,

Sejtvén, mily bensőn érez az anyai szív.

E rdélyi János is m egénekelte.

157.
A Pheidias-féle Athene Promachost kell itt érteni.
Lásd XYI. 170-hez való jegyzetemet.
Kekropia : Athen vára vagy városa is.

160.
BERGKnél Plató 26. Talán ifjabb Platoné. Utánozta Auson. 

Epigr. óit, (vulg. 57.)
Ford. Szabó I stván is, Gör. Virágok 48. lap. R eményi E de, 

A gör. epigr. 31. lap. 2. sz.
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162. és 161.
Első két sora =  A uson. Epigr. 55, 1—2. PuANUDEsnel m ind

egyik distichon külön epigramma. BERGKnél együvéfogva Platóul. 
E szobor oly szép volt, hogy Nikomedes király Knidos roppant 
adósságait mind megfizette volna érte ; de a knidosiak készek voltak 
inkább mindent eltűrni, mintsem szobruktól megválni. Egy fiatal 
embert annyira felizgatott az isteni képmás, bogy szerelmi dühé
ben megszeplŐ8Ítette. A müncheni Braschi-féie palotában levő 
Venus-szobrot tartja F riedericks ( Praxiteles und die Niobegruppe. 
Leipz. Teubn. 1855. 39—41. lap) a knidosihoz legközelebb járó
nak. Lásd Overbeck Schriftquellen 1227—1245. sz. és fönt Antii. 
Pal. V. 14.-hez való jegyzetemet.

168.
Utánozta Kisfaludy Sándor. Lásd Egyet. Philol. Közlöny. I. 

297. lap, a hol a magam fordítását is közöltem, és a Kisf. Társ. 
Évlapjai XVIII. 210. és 212. lap, a hol Kisfaludy S. naplóját 
közölték. Ford. R eményi E de is, A gör. epigr. 31. lap. 3. sz.

170.
Ford. Szabó I stván is ,Gór. Vir. 92. lap. Az epigrammának ez az 

értelme : mikor az ember Praxitelesnek knidosi Aphroditéjét látja 
azt tartja legszebb női szobornak, mikor pedig Pheidiasnak Pal- 
lasa előtt áll, ezt ítéli legszebbnek. Pheidiasnak több ilyen szobra 
volt. Brunn itt Pheidiasnak specificus legszebb müvére gondol, 
t. i. a «lemnosi» Athénére, mely az athéni Akropolison állott, mint a 
lemnosiak fogadalmi ajándéka, s oly szép volt, hogy «szépséges» 
melléknévvel illették. Ugyde ez a régiek tanúsága szerint Athénét 
nem harczias hajadonnak, hanem fegyvertelenül, szűzi szépségnek 
ábrázolta ; már pedig epigrammánk Pallasa δορυ̂ αρση;, dárdavitéz, 
lándzsáé. Azért Friederichs (i. m. 31 — 2. lap) e melléknevet vagy 
a Parthenosra vagy a Promachosra vonatkoztatja ; de hajlan
dóbb azt hinni, hogy epigrammánk költője a Promachosra gon
dolt. Ez a kolossalis érczszobor ugyancsak az athéni Akropolison 
állott. Lásd O verbeck, Schrift quellen 637—644. sz. Az Athene

1 5 *
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Lemniáról u. o. 758—774·. sz. Az ΑπίΛ. XYI. 157. sz. fordítását 
lásd fönt.

174.
.

Ford. Szabó István is, Gör. Virágok 80. lap.
Latinul Auson. Appendi. Y. 7. (vulg. Epigr. 43.) és Epigr. 52. 

(vulg. 42.) Az előbbinek a nyomán Édes Gergely Ir amati I. k.
185. sz.

179.
Apelles leghíresebb festménye az Aphrodité Anadyomene Kos

ban, később Rómában. A rávonatkozó adatokat közli Overbeck 
Schriftquellen 1847—1850 sz. alatt.

Strabon XYI. p. 657. így szól : (Kos) külvárosában van az 
Asklepieiön, nagyon híres, telve sok fogadalmi ajándékkal, melyek 
közt Apelles Antigonos-a is van ; ott volt az Anadyomene Aphro
dite is, mely most Rómában van az isteni Caesarnak szentelve, 
Augustustól atyjának, családja ősének felajánlva ; mondják, hogy 
a kosiak a festményért a rájuk rótt száz talentomnyi adó elenge
dését nyerték. »

Phryne volt e festmény számára Apelles modellje. Lásd XVI. 
204-hez való jegyzetemet. Siemiradski képe e szerepben ábrázolja 
a híres hetaerát.

194.
V. ö. Antii. Pal. IX. 773.

200.

Megjelent az Egyet. Philol. Közi. 1882. VI. 895. lap. Fordítot
ták Vályi Nagy Ferencz, Bion és Moschus idyüumai. Sárospata
kon, 1811. 98. lap és Szabó István Gör. Virágok 69. lap.

204.
Ford. Fábchich is, Pindar. stb. 206. lap. 58. sz. Az Antii. Plan.- 

ban hibásan van SiMONiDEsnek tulajdonítva. Athenaeus XIII. 591. 
A. szerint maga Praxiteles a szerzője s maga véste szobra talp-
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kövére. Nagyot vét tehát Friederich  ̂ (i. m. 51. lap), mikor azt 
mondja StarktóI, «er weis auch, dass jenes Epigramm am Sockel 
des thespischen Eros vom Künstler selbst gedichtet war — was 
diejenigen, welche die Quellen angesehen haben, nicht wissen». 
Az egyszer Friederichs az, a ki rosszul nézte meg a kútfő
ket. Egyébiránt Bergk világosnak tartja, hogy az epigrammát 
már valaki későbbi korban költötte s vésette a szobor aljára. 
BERGKnél Poetae Elég. XXXVIII. E szobor Praxiteles leghíresebb 
müvei közé tartozott. A rávonatkozó kútfőket közli Overbeck, 
Schriftquellen 1249—1262. sz. alatt. Lugebil, Philologus XXXIII. 
89. lap.

Phryne ez a páratlan szépségű hetsera, ki Praxitelesnek kni- 
dosi Aphroditéja számára, Apellesnek meg Anadyomenéje szá
mára modellül szolgált. Tulajdonképeni neve Mnesarete volt ; de 
halványsága miatt Phrynének, az az varangyos békának liítták. 
(Nálunk is a béka szót hasonló értelemban használják.) Eleinte 
szegény volt, de roppant gazdaggá lett. Bájainak senki sem bírt 
ellent állani : csak Xenokrates philosophus, nem hódolt meg 
neki. Euthias a törvényszék előtt szemérmetlenségi panaszt 
emelt ellene : barátja Hyperides védelmezte, eleinte bátor sikerrel ; 
de aztán hogy a bírák szeme előtt kitárta a hetaera keble bájait, 
diadalmat aratott. E jelenetet egy híres ujabbkori franczia kép 
ábrázolja. Mikor Praxiteles nem akarta Phrynének megvallani, 
melyik a legszebb műve, cselhez fogott, s hirtelen azt üzente neki 
egy rabszolgájától, hogy ég a háza. A művész erre felkiáltott : 
Veszve vagyok, ha Erosom és Satyrosom odaég. Phryne ennek 
hallatára az Erőst választotta magának s oda ajándékozta szülőr 
városa Tliespiai templomának ; Praxiteles pedig ugyanabba a 
templomba még Pln-yne szobrát is oda helyezte Aphrodité szobra 
mellé. V. ö. még XVI. 179. és Janus Pannonius Epigr. I. 30. és 
31. számát.

210.

Lásd az Anakreoni dalok 33. sz.-hoz írt jegyzetemet.



230 JEG Y /.ETEK . XVI.

263.
Latinul Ausonius Epigr. 20. (vulg. 21.). A görögök Nemesis

szobrot faragtak abból a kőből, melyet a perzsák Nike-szoborra 
szántak volt.

298.
Y. ö. B onitz, Uber d. Urspr. d. hóm. Gedichte. 3. kiad. 17. és 

51. lap.

301.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Virágok 29. lap.

304,
Ford. Szabó I stván is, Gör. Vir. 66. lap.

306.
Megj. Anakreonom 35. lap.
Ford. Szabó I stván is, Gör. Vir. 73. lap.

307. és 308.
Megj. Anakreonom 35. lap.

309.
Megj. Anakreonom 40. lap.

388.
E dal az Anakreoni dalok gyűjteményében is megvan, a hol 

ötödiknek áll. Lásd A‘nakreonombán a hozzá való jegyzetet. Raj
tam kívül még csak Csokonai, Vajda Petek és Bedöházi János 
fordította magyarra ; mert a Henbicus Stephanus és követői 
Anakreon-kiadásában e dal egészen hiányzott.



Függelékhez.

Fordította Szabó István is, Gör. Vir. 95. lap.
Figyelemre méltó, hogy a nagy tragikus költői munkásságát 

meg sem említi. (Bergk, P. L. G. Aeschyl. 4. Télfy, Aeschylos. 
Budapest, Akad. 1876. 18. lap.) Y. ö. fönt VII. 40.

4.
Anakreonom 94. sz. s hozzávaló jegyz.
Ford. F ábchich is, Pindarus stb. 187. lap.

24.
Egyet, philol. Közi. 1883. 1130. lap.
Ford. Szabó István is, Koszorú 1830. 159. lap.
BEEGKnél Euen. 4.

26.
A felelet rá az, hogy az anya vitt 5 mérőt, az öszvér 7-et.

59.
Parrhasios született Ephesosban s élt Athénben. Valószínűleg 

400—380 években tündöklött. A Zeuxissal való versenye imeretes 
adoma. A nagy németalföldi festőkhöz fogható gazdag és finom 
ember lehetett. Hiúságáról sokat beszélnek, de alighanem túlozták 
a dolgot. A rá vonatkozó adatokat lásd Overbeck Schriftquellen 
1692 —1730. sz. alatt.

63.
Megjelent Arany, Aristoph. I. köt. XV. lap. Ford, Reményi 

E de is, A gör. epigr. 84. lag. 13. sz.
BERGKnél Plato 29.
Utánozta Ponori Thewrewk József Batthyányi Mária grófnőre 

írt epigrammájában mely így szól :
Égi hazájából az erény földünkre leszállván 

Angyali kebledben mennyei honra talált.
Lásd P. Thewrewk Józs., Magy. Nyelvkincsek 108. lap.
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78.
À Kallistratos-féle sko.liont (Bebgkii61 Scol. 9—13.) mely Har

modios és Aristogeiton tettét dicsőíti, magyarra fordította Arany 
János O s s z . Költ. (1873. évi kiad. Hl. 424. lap. Y. ö. Arany Aris- 
toph. Acharn. 1031. Lysist. 570. és 591. v. Magát az eseményt 
leírja Herodot. Y. 55. s köv. Thukydides I. 20. VI. 54—59. Har- 
modios és Aristogeiton szobra gipsz-másolatban látható nemzeti 
múzeumunkban.

97.
Megj. Kisf. lárs. Évi. XXI. 112. lap.
Ford. Fárchich József is, Pindarus stb. 230. lap.
Jasosi Choirilos, Nagy Sándor kísérője, a mint Horatius- 

ból tudjuk (Épp. Η. 1, 233. A. P. 357.), nagyon gyarló költő 
volt ; de ez az epigrammája világhírűvé vált. Fentartotta Strabo, 
XIV. 5, 9. Negyedik s ötödik sorát Cicero Tuse. Y, 35, 101. így 
fordította :

Haec habeo, quae edi quaeque exsaturata libido 
hausit ; at illa iacent multa et praeclara relicta.

Bőségesen kommentálta Naeke, Choerili Samii quae supersunt 
collegit et illustravit A. F. Naekius. Lipcs. 1817. 196. s k. lapjain. 
Bücheler, Rhein. Mus. XXXYHI. 475.

V. ö. dr. Bozóky Alajos, Mit hittek a rómaiak. Nagyvárad, 
1886. 14. lap.

99.
Megj. a Kisfaludy Társ. Évi. XXI. 213. 1. V. ö. fönt XIV. 71.

112.

Az epigramma elősorolia a pentathlon ötféle versenyfaiát. Y. ö. 
Anth. Plan. XVI. 3.

155.
Lásd B öckh, Corp. inscr. Graec. IV. n. 7290. és D übner jegy 

zetét.
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159.

Hír szerint D emosthenes maga volt ennek az epigrammának a 
szerzője. B ergk Demacharesra gondol. A 125-ik olympias 1. évében 
állíttották fel az atkeneiek emlékére azt a szobrot, melyre ezt az 
epigrammát rávésték.

Lásd BERGKnél, Elég. XLY. D em osthenes.

329.
Lásd YH. 670-hez való jegyzetemet.

359.
Thrasymachos, Lysias kortársa, Kr. e. 430. jött Athénbe, min

denekelőtt philosophiával foglalkozott, azután rlietorikával; s a 
rhetorika tanításával. Cicero dicséri (or. 13, 40, 52.) az előadását 
s körmondatainak szép rhythmusát. P laton a sophistákhoz szá
mítja s megrója túlságos vakmerőségét és nyerseségét, a mivel 
erkölcstelen sophistikus nézetét védelmezte.. Hátaiból, melyek 
mind rhetorikai tartalmúak, csak egy pár töredék maradt fenn. 
Azt mondják, hogy életuntságból fölakasztotta magát. Athen. 10. 
p. 454. Cic. de or. 3, 32, 128. Quintilian. 3, 1, 10. Bergk, P. L. G.
3. kiad. 679. lap, abban van, hogy ez az epigramma talán magától 
THRASYMACHOstól való. Athenaios szerint a sírkövére volt vésve.

389.
Lásd Anakr. 102.-höz való jegyz.
Pheidolas fiainak e győzelme a 68. olympiasban történt.
1. Lykos : «Farkas» a ló neve.



AZ A N T H O L O G IA B E L I F O R D ÍT Á S O K  

JE G Y Z É K E .*

Melyik
könyv 'számát k ifo rd íto tta! hol kö zö lte  ?

I. Senki.
XI. Senki.

III. Senki.
IY. 1. Szabó István. E. Phil. Közi. IY. (1880)

562. 1.
35-— se. V. P. Thewrewk Emil. Anakreon, 39. 1.

2. Szabó István. Kisfaludy Társ. Évi. 1882/3
XYIII. 306. 1.

V. 6 . P. Thewrewk Emil. 
8 . « « «

10 . Szabó István.
11. P. Thewrewk Emi

Koszorú 1830. 112. 1.

12 . Sz(abó) I(stván). Görög Virágok az Antholo-
giából. Kassa, 1834. 80. 1.

15 . Koszorú 112.1. Gör. Vir. 87.1.
Reményi Ede. A görög epigramma és a

- görög anthologia eredete. 
Budapest, 1887.41.1., 2. sz.

17. Szabó István.
20. P. Thewrewk Emil.

Koszorú 1830. 126. 1.

21. Szabó István. Koszorú 1830. 127. 1.
« « Gör. Vir. 88.1.

* A mely epigrammák ebben a gyűjteményben a magunk fordítása 
szerint olvashatók, vastagabb számmal vannak jelölve.



AZ ANTHOLOGÍAJBELI FORDÍTÁSOK JEGYZÉKE. 2 3 5

Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította t hol közölte }

V. 23. Szabó István. Koszorú 1830. 127. 1.
« « Gór. Vir. 127. 1.

24. « (( « 91.1.
Székács József. Új Magyar Muzeum 1850/1.

I. 392. 1.
28. P. Thewrewk Emil. Phil. Közi. Pótköt. I. 127. 1,
29. « « «
32. «  «  « E. Pliil. Közi. X. 597. 1.
33. Szabó István. Gör. Vir. 7.1.
34. P. Thewrewk Emil.
36. « «  « E. Phil. Közi. X. 597. 1.
39. Szabó István. Kisf. Társ. Évi. XVIII. 307. 1.
40. « « Kisf. Társ. Évi. XVIII. 310.1.

Reményi Ede. A gör. epigr. 27. 1.
42. P. Thewrewk Emil.
50. Szabó István. Gör. Vir. 77. 1.
51. Kazinczy Ferencz Ossz. műnk. (Abafi kiad.)

II. 101.
Tihamér. Koszorú 1829. 185. 1.

57. P. Thewrewk Emil.
58. Szabó István. Gör. Vir. 17. 1.
59. «  (( Koszorú 1830. 127. 1.

Székács József. Aurora 1833. 302. 1.
64. «  « Athenaeum 1838. I. félév,

391. 1.
67. Szabó István. Koszorú 1830. 127. 1.
68. Édes Gergely. Iramati 48. 1. I. 86. sz.
69. Szabó István. Kisfaludy Társ. Évi. XVIII.

307. 1.
72. P. Thewrewk Emil. Anakr. 368. 1.
73. Székács József. Aurora 1833. 303. 1.

Szabó István. Gör. Vir. 90. 1.
74. Szabó István. Koszorú 1830.127.1.

Szabó István. Gör. Vir. 42. 1.
Székács József. Aurora 1833. 303.1.
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Melyik
könyv
V.

AZ ANTHOLOGIABELI FORDÍTÁSOK JEGYZÉKE.

melyik
számát ki fordította } hol közölte Ì

Székács József. Uj Magy. Muz. 1850/1. I.
284.1.

Radó Antal. Görög költők. Budapest 1886.
288.1.

P. Thewrewk Emil. Kisf. Társ. Évi. XXI.
Reményi Ede. A gör. epigr. stb. 38.1. 13. sz.

78. Kazinczy Ferencz. Érd. Muz. 1814. 1. fűz. 69.1.
Szabó István. Gör. Yir. 50. 1.

79. P. Thewrewk Emil.
80. Szabó István. Gör. Yir. 77. 1.
81. P. Thewrewk Emil. Kisf. Társ. Évi. XXI. 208. 1.
83. « « (( Anakr. 382. 1.
84. ( (  ( (  « «  «  ((

85. «  (( «

90. ( (  <t «  ‘

92. Szabó István. Athenaeum 1838. Π. félév
778. 1.

« « Kisfaludy Társ. Évi. 1882/3.
XVm . k. 307. 1.

93. « « Gör. Yir. 56. 1.
94. ( (  « «  <« 17. 1.

Reményi Ede. A gör. epigr. stb. 40. 1. 1. sz.
95. P. Thewrewk Emil.
96. Szabó István. Gör. Vir. 51. 1.

Székács József. Uj Magy. Muz. 1850/1. I.
392. 1.

97. Szabó István. Gör. Vir. 32. 1.
K. Athenaeum 1838. II. félév

321. 1.
98. P. Thewrewk Emil.

100. Szabó István. Kisfaludy Társ. Évi. XVIII.
k. 307.

101. P. Thewrewk Emil.
103. P. Thewrewk Emil. *
106.. Pécsi István. Egy. Phil. Közi. 1882. 50. 1·
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Melyik
könyv

V .

melyik
számát ki fordította  ? hol közölte ?  .  .

110. Szabó István. Gór. Vir. 69. 1.
(( « Kisfaludy Társ. Évi. XVIII.

k. 307. 1.
Reményi Ede. A gór. epigr. stb. 42. 1. 8. sz.

113. P. Thewrewk Emil.
118. «  ( (  ((

121. Székács József. Uj Magy. Muz. 1850/1. 392.1.
128. « « «  «  « 1850/1. 122.
130. Szabó István. Gór. Yir. 24. 1.

Székács József. Aurora 1833. 302. 1.
132. P. Tliewrewk Emil.
133. Székács József. Uj Magy. Muz. 1850/1. I.

122. 1.
135. Szabó József. Athenaeum 1839. I. félév.

421.1.
136. Szabó István. Koszorú 1830. 189. 1.

« « Gór. Vir. 66. 1.
Reményi Ede. A gór. epigr. stb. 42. 1. 6. sz.

138. Szabó István. Gór. Vir. 85. 1.
139. P. Thewrewk Emil.
141. Szabó István. Gór. Vir. 14. 1.
143. Gr. Dessewfíy József. Hebe 1823. 304. 1.

P. Thewrewk Emil. Athenaeum. VI. 1017. 1.
Szabó István. Gör. Vir. 85. 1.
V. ö.P. Thewrewk Józs. Epigrammák, Pozsony 1835.

79. 1.
144. Szabó István. Gör. Vir. 18. 1.
146. P. Thewrewk Emil.
147. Szabó István. Gör. Vir. 308. 1.

Reményi Ede. Budapesti Szemle 1885.
148. P. Thewrewk Emil.
152. Szabó István. Koszorú 1830. 128. 1.
155. Kazinczy Ferencz. Abafi-kiad. IL 101. és 281. 1.

P. Thewrewk Emil. Athenaeum VI. 1017. 1.
156.
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Melyik
könyv
V.

az  á Nt s o l o g Ia b e l í  f o r d ít á s o k  j e g y z é k e .

melyik
számát ki fordította ? hol közölte 1
158. Szabó István. Gór. Yir. 96. 1.
159. P. Thewrewk Emil.
163. Szabó István. Gór. Yir. 79. 1.
169. P. Thewrewk Emil.
171 . Székács József. Kisf. Társ. Évi. XV. k. 463. 1.

P. Thewrewk Emil. Fővárosi Lapok. XI. 85. sz.
178. (( (( « E. Phil. Közi. 407. 1.

« « « Anakreon 370. 1.
Reményi Ede. A gör. epigr. stb. 42. 1. 7. sz.

172. P. Thewrewk Emil.
173. «  G  «

174. « (( (1
176. G « « Athenaeum VI. 1016. sk. 1.

G  G «  · E. Phil. Közi. I. 404. 1.
177. G  G G Kisf. Társ. Évi. XXI.

G  G G E. Phil. Közi. IX. 407. 1.
G G  G Anakreon. 386. 1.

178. G (< G E. Phil. Közi. XI. 407. 1.
G  G G Kisf. Társ. Évi. XXI. 209.

182. Székács József. üj Magy. Muz. 1850/1. I.
' 122. 1.

P. Thewrewk Emil. Kisf. Társ. Évi. XXI.
186. G  « «

187. G G . G Kisf. Társ. Évi. XXI.
196. «  G  G

210 . G  G G E. Phil. Közi. VHI. 33.
212 . Székács József. Kisf. Társ. Évi. XV. évf.

463. 1.
214 . Szabó István. Kisfaludy Társ. Évi. XVIII.

évf. 308. 1.
P. Thewrewk Emil. Athenaeum VI. 1017. 1.

215 . Szabó István. Kisfaludy Társ. Évi. XVIII.
évf. 308. 1.

Székács József. Nemzeti Almanach 1841.
179. 1.
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Melyik
k ö n y v

melyik
számát ki fordította  ?

V. 224 . Reményi Ede.
225. « ((
230. P. Thewrewk Emil.
236. Szabó István.
237 . P. Thewrewk Emil.
239. Szabó István.

243 . P. Thewrewk Emil.
247 . « « «
250. Szabó István.

252 . P. Thewrewk Emil.
253 . « « «
254. Szabó István.
261. Reményi Ede.
266. Szabó István.

272 . P. Thewrewk Emil.
274, Székács József.

282. Szabó István.

284 . Tihamér.
295 . P. Thewrewk Emil.
299. Szabó István.

301. Reményi Ede.
305 . P. Thewrewk Emil.
309 . «  «  «

VI. 1. Szabó István.
«  « 

Székács József. 
Reményi Ede.

2. Szabó István.
« «

hol közölte ?

A gör. epigr. stb. 41. 1. 3. sz. 
« « « « 44. « 4. «
Kisf. Társ. Évi. XXI.
Gör. Vir. 30. 1.
Anakr. 369. 1.
Kisfaludy Társ. Évi. XVIII. 

k. 308. 1.

Kisfaludy Társ. Évi. XVIII. 
k. 309. 1.

Gör. Vir. 57. 1.
A gör. epigr. stb. 42. 1. 9. sz. 
Kisfaludy Társ. Évi. XVIII. 

k. 309. 1.

Nemzeti Almanach 1842.
186. 1.

Kisfaludy Társ. Évi. XVIII. 
k. 309. 1.

Koszorú 1829. 185. 1.

Kisfaludy Társ. Évi. XVIII. 
k. 309. 1.

A gör. epigr. stb. 41. 1. 5. sz.

Koszorú 1830. 128. 1.
Gör. Vir. 12. 1.
Uj Magy. Muz. 1857.1.171.1. 
A gör. epigr. 25. 1. 10. sz. 
Koszorú 1830. 128. 1.
Gör. Vir. 52.1.
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Melyik
könyv

m elyik
számát ki fo rd íto tta  ?

VI. 9. Szabó István.
18. P. Thewrewk Emil.
52. Reményi Ede.
59. Szabó István. 

Székács József.
61. Szabó István. 

Reményi Ede.
70. Reményi Ede.
77. P. Thewrewk Emil.
81. Szabó István.
88. «  «

97. (( «

132. «  «  .

133. P. Thewrewk Emil.
134. Fábchich József.

P. Thewrewk Emil.
135. «  «  «

136. «  «  «

137. «  «

138. «  '  «  «

139. <( <( ((

140. «  (( «

141. (( «  «

142. «  (( ((

143. (( «  ((

144. «  (( fl

145. (( (( ((

161. Szabó József.

162. Szabó István.
176. Székács József.
177. Guzmics Iszidór. 

Reményi Ede.
198. Szabó István.
236. Szabó István.

hol közölte '!

Gör. Vir. 93. 1.

A gör. epigr. 23. 1. 3. sz. 
Gör. Vir. 45. 1.
Uj Magy. Muz. 1857.1. 171.1. 
Gör. Vir. 45. 1.
A gör. epigr. 25. 1. 9. sz.
A gör. epigr. 24. 1. 8. sz.
E. Phil. Közi. VI. 836. 
Koszorú 1830. 128. 1.
Gör. Vir. 48. 1.

« « 32 «
« « 83 «

Pindarus stb. 186. 1. 85. sz. 
Anakreon 108. sz.

« 102. «

« 109. . «
« 110. «
« 104. «
« 105. «
« 106. «
« 107. «
« 103. «
« 111. «
« 56. «

«  «  II

Athenaeum 1839. I. félév. 
330. 1.

Gör. Vir. 11. 1.
Losonczi Phoenix II. 98. 1. 
Theokritos. 123. 1.
A gör. epigr. 24. 1. 6. sz. 
Koszorú 1830. 128. 1.
Gör. Vir. 95. 1.
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Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította Ì

VI.
238.

Pécsi János. 
Szabó István.

« ((
P. Thewrewk Emil.
(( (( ((

241. Székács József.
264. Pécsi János.

291. Szabó István.
313. « «
331. (( «

Pécsi János.
333. Szabó István.

« «
336. Guzmics Iszidór.

Reményi Ede.
337. Guzmics Iszidór.

338. (( «

339. « a

Reményi Ede.
340. Guzmics Iszidór.

Reményi Ede.
346. P. Thewrewk Emil.
351. « « «
352. « « «
353. Szabó István.

VII. 3. Csengeri János.
6. Pécsi János. 

Reményi Ede.

hol közölte  ?

Uj Magy. Muz. 1858.1. 302.1. 
Koszorú 1830. 140. 1.
Gór. Vir. 9. 1.
Kisf. Társ. Évi. XXI.
E. Phil. Közi. X. 203. 1.
Uj M. Muz. 1857.1. 171. 1. 
Uj Magy. Muz. 1858. I. k.

302.1.
Gór. Vir. 83. 1.

« « 91. «
« « 40. «

Uj Magy. Muz. 1858.1. 302.1. 
Koszorú 1830. 140. 1.
Gór. Vir. 45. 1.
Theokritos maradványi.

1824. Győr. 123.1.
A gór. epigr. 24. 1. 5. sz. 
Theokritos maradványi. 

124. 1.
Theokritos maradványi.

124.1.
Tkeokritos maradványi.

124.1.
A gór. epigr. 24. 1. 7. sz. 
Theokritos maradványai. 

126. 1.
A gór. epigr. 31. 1. 4. sz. 
Anakreon 112. sz.

Athenaeum 1838. II. félév. 
618. I.

Homeros. Győr 1888. 6.1.
Uj Magy.Muz. 1858.J. 302.1. 
A gór. epigr. 27. 1. 8. sz.

16Görög Anthologia.
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Melyik
könyv
ΥΠ.
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melyik
számát ki fordította 1 hol közölte Ì

7. P. Thewrewk Emil.
8. Szabó István. Gör. Yir. 44. 1.

Pécsi Jánós, Uj Magy. Muz. 1858.1. 302.1.
Eadó Antal. Görög költők. 290. 1.

14. Pécsi János. Uj Magy. Muz. 1858.1.302.1.
15 . P. Thewrewk Emil.
16. Szabó István. Koszorú 1830. 140.1.

Eeményi Ede. A gör. epigr. 33. 1. 11. sz.
17. Pécsi János. Uj Magy. Muz. 1858.1. 302.1.
20. P. Thewrewk Emil. Anakreon 33. 1.

Reményi Ede. A gör. epigr. 9. 1.
22. Reményi Ede. A gör. epigr. 27. 1. 10. sz.
23. Pécsi János. Uj Magy. Muz. 1858.Ί. 303.1.

P. Thewrewk Emil. . E. Phil. Közi. XIV. 598.1.
24. « « (( « « « ' « * «
25. « « « « « « « 513. «
26. « « « « « « « 608. «
27. « « «
28. (( « - ((
29. P. Thewrewk Emil. v" ·' ̂
30. « - « - «
31 . Szabó István. Gör. Vir. 55.1.
32. Γ; ; S. « « « « 86. «
- ■■· ■Pécsi János. Uj Magy. Muz. 1858.1.303.1. 

Kisf. Társ. Évi. XVIII. k.. .. Szabó István.
.. 310.1.

* \ ' P. Thewrewk Emil. Anakreon 44. 1.
33 . Szabó István. Kisf. Társ. Évi. XVIII. k.

1882/3.310.1.
« « Athenaeum 1838. Π. f. é.

. . . .  .  . .. 618.1.
37. Székács József. Gör. Vir. 96. 1.

P. Thewrewk Emil. Anakreon 40. lap.
39. Radó Antal. Görög költők 289. lap.
40. Szabó István. Kisf. Társ. Évi. XVIII. k.

310. 1.
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Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította  ?

VII.
41.

Beményi Ede.
P. Thewrewk Emil.

44. Beményi Ede.
46. Székács József.

Beményi Ede.
52. P. Thewrewk Emil.
53. (( « «
55. Szabó István.
58. Pécsi János.
59. Kölcsey Ferencz 

Szabó István.
Pécsi János.
P. Thewrewk Emil.

( (  ( (  ((

60. Szabó István.
61. ( í  «
62. Székács József.

Szabó István.

63.
Pécsi János. 
Szabó István.

64. « <(
65. Székács József.
67. « «

69. Pécsi János.
70. «  «

71. Székács József.
73. Szabó István.

Pécsi János.
P. Thewrewk Emil.

74. Η H H

75. Szabó István.
77. Fináczy Ernő.
85. Szabó István.

hol közölte ?

A gör. epigr. 27. 1. 9. sz.

A gör. epigr. 28. 1. 12. sz.
Uj M. Muz. 1850/1.1. 121.1. és 

Vasárnapi Újság 1876. 498. 1. 
A gör. epigr. 28. 1. 11. sz.

Gör. Vir. 12.1.
Uj Magy. Muz. 1858. I. 302.1. 
Mind. munkái. Pest 1840.1.21.1. 
Koszorú 1830. 140. 1.
Uj M. Muz. 1858.1. k. 304.1. 
Kisf. Társ. Évi. XXI. 210. 1.
E. Phil. Közi. X. 166. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. 310.1.

« « a « «

Aurora 1833. 302. 1. és Uj. M.
Muz. 1850/1.1. 392. 1.

Gör. Vir. 5. 1.
Uj M. Muz. 1858. I. k. 304.1. 
Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 310.1.

« « « « 311.1.
Uj M. Muz. 1850/1. 392. 1.

« « 121. 1.

Uj M. Muz. 1858.1. k. 309.1.
« « « 304.1.
« Ì 850/1. I. k. 391.1. 

Gör. Vir. 64. 1.
Uj M. Muz. 1858.1. k. 304. 1. 
Kisf. Társ. Évi. XXI. 210. 1.

Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 311. 1. 
E. Ph. Közi. 1884. 818.1. 
Koszorú 1830. 141. 1.

16!
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Melyik
könyv

•melyik
számát Jci fordította  ? hol közö te ?

ΥΠ. 96. Szabó István. Gör. Vir. 54. 1.
87. (( « Gör. Vir. 9. 1.

106. Pécsi János. Uj M. Muz. 1858.1. k. 304.1.
117. Szabó István. Athenaeum 1839. H. f. é. 70. 1.

Pécsi János. Uj M. Muz. 1858. I. k. 305.1.
120. Sz. I. Szépir. Figy. 1862. II. f. é. 280.1.
129. Pécsi János. Uj M. Muz. 1858.1. k. 305. 1.

Szabó István. Gör. Vir. 38. 1.
P. Thewrewk Emil. Kisf. Társ. Évi. XXI. 210. 1.

134. Pécsi János. Uj M. Muz. 1858.1. 305. 1.
136. Reményi Ede. A gör. epigr. 35.1. 18. sz.
138. Székács József. Nemzeti Almanach 1842. 301.1.
139. Pécsi János. Uj M. Muz. 1858. I. 305.1.
140. Szabó István. Koszorú 1830. 141. 1.
141. (( (( Gör. Vir. 62.1.
142. Székács József. Aurora 1833. 303. 1.
148. L—Cs. Móricz Bálint. Koszorú 1829. 191. 1.

Székács József. Aurora 1833. 301.1.
Szabó István. Gör. Vir. 65. 1.
Reményi Ede. A gör. epigr. 34. 1. 17. sz.

149. Pécsi János. Uj M. Muz. 1858. I. k. 305.1.
155. Szabó István. Gör. Vir. 52. 1.

P. Thewrewk Emil. Arch. Ért. X. 310. Kisf. T. Évi.
156. Szabó István. Gör. Vir. 46. 1.

P. Thewrewk Árpád. Haza és Külföld. 1885. decz. 1.
P. Thewrewk Emil. Német tan- és olvasókönyv. II.

57. 1.
160. Fábchich József. Pindarus stb. 186.1.

P. Thewrewk Árpád Ném. Tan- és olvasókönyv 57.
Radó Antal. Görög költők 160.1.

161. Székács József. Uj M. Muz. 1850,1.1. 121. 1.
163. P. Thewrewk Emil.
170. Szabó István. Gör. Vir. 18. L
172. « . ..  . « « « 34.1.
173. « « V'V.'.'ój « r: ' 41.1.': 3
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Melyik
könyv

inelyikszámát ki fordította ?
VII. 175. Szabó István.

176. « ((
177. Fináczy Ernő.
178. Szabó István.

179.
(( «

P. Thewrewk Emil.
182. Szabó István.
184. Bajza József
187. P. Thewrewk Emil.
190. <( (( «
207. « (( «
224. (( (( «
225. Reményi Ede.
226. Fábchich József. 

Szabó István.
227. « ((
228. (( ((
229. (( ((

Székács József.

230. Szabó István. 
Székács József.
P. Thewrewk Emil.

231. Szabó István.
235. «. ((
238. « ((
240. « «
244. . « «
248. « ((

Fináczy Ernő.
249. Fábchich József.

Kazinczy Ferencz. 
Szabó István.

hol közölte I

Gör. Yir. 93. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 311. 1. 
Egy.'Phil. Közi. 1884. 818. 1. 
Koszorú 1830. 189. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 311.1.

Gör. Vir. 6. 1.
Összes Munkái. IV. 13. 1.

A gör. epigr. 35. 1. 19. sz. 
Pindarus stb. 186. 1.
Gör. Vir. 23.1.

« « 92. 1.
« « 66. 1.
« « 55.1.

Aurora 1837. 49. 1. és Uj M.
Muz. 1850/1. I. 284. 1. 

Koszorú 1830. 188. 1.
Nemzeti Almanach. 1842.186.1. 
Kisf. Társ. Évi. XXI. 211. 1. 
Gör. Vir. 94. 1.

« « 6 .  1.

« « 74. 1.
« « 11.1.
« « 37. 1.

Koszorú 1830. 141. 1.
E. Phil. Közi. 1884. 74. 1. 
Pindarus stb. 207. 1. 63. sz. 
Lásd jegyzetemet.
Koszorú 1830. 141. 1.
Gör. Vir. 49. 1.
Tud. Gyújt. 1828, 38.1,V. Tóth László.



24-6 a z  a n t h o l 'o g ia b é l i  f o r d ít á s o k  j e g y z é k e .

Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította Ì hol közölte Ì

ΥΠ. 249. Szabó Dávid. Lásd jegyzetemet.
·- Π1 Péczely és F. Lajos. Hasznos Mulats. 1834. 159. 1.

Lonkay Antal. Magy. olvasókönyv.
Radó Antal. Görög költők 289. 1.
Reményi Ede. A gör. epigr. 26. 1. 6. sz.
Váró Ferencz. Schiller költ. 235. 1.

250. Fináczy Ernő. E. Phil. Közi. 1884. 184. 1.
251. (( « « « 87. 1.
253. Székács József. Uj M. Muz. 1850/1. I. 392. 1.

Fináczy Ernő. E. Phil. Közi. 1884. 87. 1.
254. « « « « 415. 1.
256. Szabó István. Koszorú 1830. 141. 1.
257. Fináczy Ernő. E. Phil. Közi. 1884. 292. 1.
258. (( « « « 328.1.
259. P. Thewrewk Emil.
261. « « «
262. Reményi Ede. A gör. epigr. 30. 1. 18. sz.
263. Fábchich József. Pindarus stb. 186. 1.
264. Szabó István. Gör. Vir. 21. 1.
265. (( « Koszorú 1830. 141. 1.

« (( Gör. Vir. 24. 1.
267. Reményi Ede. A gör. epigr. 29. 1. 16. sz.
268. Szabó István. Gör. Vir. 63. 1.

<( « Koszorú 1830. 143. 1.
270. Fináczy Ernő. E. Phil. Közi. 1884. 515. 1.
274. Szabó István. Gör. Vir. 43. 1.

Reményi Ede. A gör. epigr. 29. 1. 15. sz.
280. P. Thewrewk Emil.
282. « f l  «
285. Szabó István. Koszorú 1830. 143. 1.

« « Gör. Vir. 15. 1.
288. « « Kisf. Társ. Évi. XVHI. k. 311.1.
289. Reményi Ede. A gör. epigr. 26. 1. 3. sz.
291. Szabó István, Gör. Vir. 10. 1.
294, « « « « 71.1.
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Melyik melyik 
könyv számát ki fordította  ? hol közölte  ?

Egy. Phil. Közi. 1884. 328.1. 
« « « « 812.1.

ΥΠ. 296. Fináczy Ernő.
300. « «
301. Szabó István. 

Fináczy Ernő.
302. Fináczy Ernő.
308. Szabó István. 

Reményi Ede.
309. Szabó István. 

Székács József.
311. P. Thewrewk Emil.
313. Szabó István.
314. Székács József. 

Reményi Ede.
317. Szabó István.
325. P. Thewrewk Emil.
326. « « «
335. Szabó István.
338. « «
344. « «

Fináczy Ernő.
347.
348. P. Thewrewk Emil. 
350. Szabó István.
368. « «
373. « «
382. « «
384. « «
388. « «
408. Reményi Ede.
415. P. Thewrewk Emil.
416. « « «
426. « « «
431. Szabó István.
434. « *

Gör. Vir. 74. 1.
Egy. Phil. Közi. 1884. 130. 1. 
Egy. Phil. Közi. 1884. 802.1. 
Gör. Vir. 11.1.
A gör. epigr. 25.1. 2. sz.
Gör. Vir. 73. 1.
Athenaeum 1839. I. f. é. 774. 1.

Koszorú 1830. 143. 1. 
Athenaeum 1839. I. f. é. 774. 1. 
A gör. epigr. 34. 1. 15. sz.
Gör. Vir. 23. 1.

Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 312.1. 
Gör. Vir. 75. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. k.312.1. 
Egy. Phil. Közi. 1884. 529. 1.

« « « « 475.1.

Koszorú 1830. 143. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 312.1.

« « « (( « 
Gör. Vir. 5.1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 312.1. 
Gör. Vir. 29.1.
A gör. epigr. 28. 1. 13. sz.

Gör. Vir. 60. 1.
« « 28. 1. 

Koszorú 1830. 143. 1.Szabó István.
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Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította  ? hol közölte  ?

VII.
441.

Székács József.
P. Thewrewk Emil.

Vasárnapi Újság 1876. 499. 1.

442. Fináczy Ernő. Egy. Phil. Közi. 1884. 278. 1.
443. (( « « « « « 328. 1.
451. Szabó István. Koszorú 1830. 143. 1.

P. Thewrewk József. Magyar Nyelvkincsek 108. 1.
452. Sz. I. Szépir. Figyelő 1862. 280. 1.
453. P. Thewrewk Emil.
455. Szabó István. Koszorú 1830. 142. 1.
460. (( « « « 142. 1.
461. Reményi Ede. A gör. epigr. 30. 1. 19. sz.
463. Szabó István. Gör. Vii·. 90.1.
465. « (( « « 38.1.
466. << « Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 313.1.
471. Sz. I. Szépir. Figyelő. 1862. 280.1.
476. « « ' « (( «

P. Thewrewk Emil. Kisf. Társ. Évi. XXI. 211. 1.
Szabó István. « « « XVIII. 313.1.

481. <( (( Gör. Vii·. 20. 1.
486. « « Koszorú 1830. 142. 1.

« « Gör. Vir. 31. 1.
489. Fábchich József. Pindarus stb. 165. 1.

Reményi Ede. A gör. epigr. 25. 1. 1. sz.
490. Szabó István. Gör. Vir. 94. 1.
496. Fináczy Ernő. Egy. Phil. Közlöny. 1884. 665.1.
505. Fábchich József. Pindarus stb. 165. 1.

Reményi Ede. A gör. epigr. 29. 1. 17. sz.
507. Fináczy Ernő. Egy. Phil. Közi. 1884. 842. 1.
509. « « « « « « 773. 1.
510. (( « « « « « 667.1.
511. <( « « « « « 557. 1.
512. « « « « « « 481.1.
513. « « . « « « « 557.1.
514. (( (( « « « « 667.1.
515. (( « « « « « 576. 1.
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Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította } hol közölte ?

VII. 516. Fináczy Ernő. Egy. Phil. Közi. 1884. 818.1.
533. P. Thewrewk Emil.
534. Guzmics I. Theokr. m. 125. 1.
538. P. Thewrewk Emil.
543. Sz. I. Szépirod. Figyelő 1862. II. f. <

280. 1.
549. Szabó István. Gör. Vir. 76. 1.
553. P. Thewrewk Emil. 5-
556. « « «
565. Szabó István.
569. « «
574. « «
577. « «
586. « «
603. Sz. I.

Szabó István.
605. « «
608. Székács József. 
611. Szabó István.

Sz. J.
617. P. Théwrewk Emil. 
620. Szabó István.
630. « «
639. Reményi Ede.
646. Tihamér.
647. Fináczy Ernő.
648. Szabó István.
649. « «
651. Sz. I.

658. Guzmics I.
659. « «
660. «* «
661, « «

Koszorú 1830. 143. 1.
Gör. Yir. 72. 1.
A gör. epigr. 26. 1. 4. sz. 
Koszorú. 1829. 185. 1.
Egy. Phil. Közi. 1884. 665. 1. 
Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 314.1. 
Gör. Yir. 58. 1.
Szépirod. Figyelő. 1862. II. f. é. 

279. 1.
Theokr. m. 125. 1.

« « « 1.
« « « 1.
« « « 1.

Gör. Vir. 22. 1.
Kisf. Társ. Évi. XYIII. k. 313.1.

«  « « «  3 1 4 . 1.

Gör. Vir. 12. 1.
Koszorú 1830. 142. 1.
Szépirod. Figyelő 1862. II. f. é. 

279. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 315.1. 
Gör. Vir. 82. 1.
Aurora 1835. 246. 1.
Koszorú 1830. 143. 1.
Gör. Vir. 7. 1.
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VII. 662. Reményi Ede. A gör. epigr. 30. 1. 20. ez.
663. Guzmics J. Theokr. m. 127. 1.
664. « « « « « 1.
666. Szabó István. Gör. Vir. 29. 1.

« « Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 315.1.
667. « « « « « « 314.1.
668. Guzmics Iszidór. Theokr. m. 125. 1.
669. Rájnis. Kalauz 1781. 29. 1.

Révay Miklós. «A meghűlt szeretet« ez. dala.
Gr. Dessewffy József. Hébe 1823. 304. 1.
Szabó István. Gör. Vir. 53. 1.
P. Thewrewk Emil. Riedl-féle «Kalauz». 1863 első 

négy. 72. 1.
670. Deáky Zsigmond. Erdélyi Muzeum 1817. Vili.

fűz. 42. 1.
Szabó István. Gör. Vir. 20. 1.
P. Thewrewk Emil. Riedl-féle «Kalauz» 1863. első, 

negyed, 72. 1.
674. Szabó István. Gör. Vir. 64. 1.
675. P. Thewrewk Emil.
677. Fináczy Ernő. Egy· Phil. Közi. 1884. 74. 1.
689. P. Thewrewk Emil.
696. Szabó István. Gör. Vir. 64. 1.
704. P. Thewrewk Emil.
710. Szabó István. Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 314.1.
742. Székács József. Uj M. Muz. 1857. I. k. 171. 1.
746. P. Thewrewk Emil.

IX. 2. Szabó István. Gör. Vir. 14. 1.
3. « « « « 87.1.
4. « « « « 31.1.
6. P. Thewrewk Emil.

10. Szabó István. Gör. Vir. 79. 1.
17. « « « « 22. 1.

Pécsi István. Egy. Phil. Közi. 1882. 49. 1.
21. Szabó József. Athenaeum 1839. I. f. é. 330.1,

Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította  ? hol közölte ?
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IX. 27. Deáky Zsigmond. Érd. Muz. =  Bajza Ossz. mun
kái. IV. 47. 1.

31. Szabó István. Gör. Vir. 89. 1.
36. « « « « 39. 1.
37. Reményi Ede. A gör. epigr. 32. 1. 7. sz.
39. Szabó István. Gör. Vir. 95. 1.

Székács József. Athenaeum 1839. I. f. é. 774. 1. 
44. P. Tliewrewk Emil.
47. Szabó István. Gör. Vir. 84. 1.
48. « « « « 44. 1.
49. P. Thewrewk Emil.
51. Reményi Ede. A gör. epigr. 38. 1. 11. sz.
52. Szabó István. Gör. Vir. 86. 1.
53. L—Cs. Móricz Bálint. Koszorú 1829. 192. 1.

Reményi Ede. A gör. epigr. 38. 1. 12. sz.
54. P. Thewrewk Emil.
55. « « «
58. Szabó István. Athenaeum 1838. Π. f. é. 618.1.
61. « « Gör. Vir. 7. 1.
65. P. Thewrewk Emil.
66. « « a
67. Pécsi János. Uj M. Muz. 1858. I. k. 306. 1.
73. Szabó István. Gör. Vir. 22. 1.
74. Reményi Ede. A gör. epigr. 37. 1. 10. sz.
77. Szabó István. Gör. Vir. 50. 1.
78. « « « « 54. 1.
95. L—Cs. Móricz Bálint. Koszorú 1829. 192. 1.

Szabó István. Gör. Vir. 37. 1.
P. Thewrewk Emil. Kisf. Társ. Évi. XXI. 211. 1.

96. Szabó István. Gör. Vir. 49. 1.
97. Reményi Ede. A gör. epigr. 33. 1. 9. sz.

104. Szabó István. Gör. Vir. 77. 1.
105. P. Thewrewk Emil.
107. Szabó István. Gör. Vir. 83. 1.
108. Tihamér. Koszorú 1829. 185.1.

Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította f hol közölte  ?
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melyik
számát

114.
115.
117.
118. 
124. 
126.

127.
130.
132.
133.

136.
141.
144.
146.
149.
151.
154.
159.
160.

162.
163.

165.
166. 
177. 
186. 
188.
189.
190.

ki fordította  ?

Szabó István.
« «

P. Thewrewk Emil. 
Szabó István.

P. Thewrewk Emil. 
L—Cs. Móricz Bálint. 
Szabó István.

Reményi Ede.
Szabó István. 
Reményi Ede.
Szabó István.

(( (í
P. Thewrewk Emil. 
Székács -József.
Szabó István.
Szabó István.

(( ((
Szabó József.
L—Cs. Móricz Bálint. 
Szabó István.
P. Thewrewk Árpád. 
Szabó István.

hol közölte l

Koszorú 1830. 189. 1.
Gór. Vir. 21. 1.
Kisf. Társ. Évi. XXI. 212. 1. 
Gór. Vir. 28. 1.

« « 56. 1.
« « 71.1.

.Koszorú 1829. 192. 1.
Gór. Vir. 93. 1.

« « 92. 1.
« « 40. 1.

A gór. epigr. 38. 1. 14. sz.
Gór. Vir. 80. 1.
A gór. epigr. 38. 1. 15. sz.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. 315.1.

« « « « « 1.

Athenaeum 1838. I. f. é. 391. 1. 
Gór. Vir. 81. 1.
Gór. Vir. 33. 1.

« « 46.1.
Athenaeum 1838. I. f. é. 329. 1. 
Koszorú 1829. 191. 1.
Gór. Vir. 85. 1.
Haza és külföld. 1885. febr. 1. 
Gör. Vir. 40. 1.

«  «

« «

«  «

Reményi Ede. 
Szabó István.
P. Thewrewk Emil. 
Szabó István.

« ((
(( 0

« <« 71. 1.
Koszorú 1830. 189. 1.
Kisf. Társ. Evi. XVIII. 316. 1. 
A gör. epigr. 38. 1. 16. sz.
Gör. Vir. 84. 1.
Arany, Arist. I. XV. lap.
Kisf. Társ. Évi. XVHI. 316. 1. 
Gör. Virg. 75. 1.

« « 60. L

Melyik
könyv
IX.



AZ aNt h o l o g ia ììEl i  f o r d ít á so k  j e g y z é k e . 2 5 3

Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította  ?

IX. 204. Szabó István.
223. Szabó József.
228. Szabó István,
231. «  ((

239. Thewrewk Emil.
242. Szabó István.
243. ( (  «

244. ( (  «
245. «  ((

254. «  «

258. « «
260. «  «

262. ( (  «

263. ((  ((

267. «  ((

277. «  «

279. «  «

288. « «

291. Reményi Ede.
293. Szabó István. 

Pécsi János.
294. Székács József. 

Pécsi János.

297.
Pécsi István. 
Szabó István.

305. Reményi Ede.
308. Pécsi István.
331. Szabó István.

P. Thewrewk Emil.
335. Szabó István.
338. Guzmics Iszidór.

· > .  4 342. Szabó István.
346. « «
347. ( (  « t r
351. « «

hol közölte í

Gör. Yirg. 20.1.
Athenaeum 1839. I. f. 421. 1. é.
Gör. Vir. 22. 1.

« « 16 1.
Anakreon 31. 1.
Gór. Yir. 77. 1.

« (( 19. 1.
« « 52. 1.
« « 51. 1.
« « 17. 1.
(( « 57. 1.
« (( 43. 1.
0 70. 1.
(( (( 49. 1.
« « 41, 1.
(( « 89. 1.
« (( 72. 1.
« (i 16. 1.

A gör. epigr. 35.1. 22. sz.
Gör. Vir. 61., 1.
Uj M. Muz. 1858. I. k. 305. 1. 
Nemzeti Almanach 1842. 301.1. 
Uj M. Muz. 1858.1. k. 306. 1. 
Egy. Phil. Közi. 1882. 49. 1. 
Gör. Yir. 13. 1.
A gör. epigr. 43. 1. 10. sz.
Egy. Phil. Közi. 1882. 49. 1. 
Gör. Yir. 91. 1.
Athenaeum VI. k. 1017. 1.

« « 76. 1.
Theokr. m. 123. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. 315. 1. 
Gör. Yir. 61.1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. 316. 1. 
Gör. Yir. 78. 1.
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Melyik
könyv

melyik
szamát ki fordította  ? hol közölte  ?

IX. 359. Eeményi Ede. A gór. epigr. 39. 1. 19. sz.
- 360. « « U. o. 40. L 20. ez.

363. P. Thewrewk Emil. «Tavasz» 1880. máj. 4.
368. « <( Kisf. Társ. Évk. XXI. 113.
369. Szabó István. Gór. Yir. 23. 1.
372. « « Athenaeum 1838. II. f. é. 618.1.
378. (( « « « « « 778.1.

Székács József. Uj M. Muz. 1850/1. I. 121.1.
382. Szabó István. Gór. Vir. 59. 1.
386. P. Thewrewk Emil.
387. Szabó István. Gór. Vir. 93. 1.
390. « « « * 65. 1.
394. « (( « « 91.1.
395. « « ■« « 80.1.
397. Pécsi István. Egy. Phil. Közi. 1882. 50.
401. Szabó István. Kisf. Társ. Évi. XVm. 317. 1.
404. « (( « (( « (( ((
409. (( . (( Gör. Vir. 59. 1.
417. (( « « « 82.1.
420. « « Athenaeum 1838. II. f. é. 618.1.
422. « « Gör. Vir. 85. 1.
432. Guzmics Isidor. Theokr. m. 124. 1.
433. P. Thewrewk Emil.
434. Thewrewk Árpád. Debreczeni Közlöny 1862. III.

122. 1. és Faludi Ferencz me
zőnyei 6. 1.

Eeményi Ede. A gör. epigr. 33. 1. 12. sz.
437. Guzmics Iszidór. Theokr. m. 123.1.
438. Székács József. Fővárosi Lapok 1874. 22. sz.
440. Yályi Nagy Ferencz. Bion és Moschus Idyllumai. Sá-

ros-Patak. 1811. 61—3. 1.
P. Thewrewk Emil. Fővárosi Lapok 1888. szept. 23·

442. Szabó István. Gör. Vir. 58. Γ,
Pécsi István. Egy. Phil. Közi. 1882. 49.1.

450. Szabó József. Athenaeum. 1839. I. f. é. 421. 1.
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Melyik
könyv
IX.

2 5 5

melyik 
»zárná t
453.
491.
498.
506.
519.
520.
521. 
523.
526.
527. 
557. 
576.

583.

585.
589.
595.
598.
599.

600.
604.
608.

623.
626.
627.

634.
637.
639.
641.

ki fordította  ?

P. Thewrewk Emil.

Szabó István.
P. Thewrewk Emil. 
Szabó István.
L—Cs. Móricz Bálint. 
Reményi Ede. 
Tihamér.
Szabó István. 
Székács József.

Kazinczy Ferencz. 
Csengeri János.

P. Thewrewk Emil. 
Szabó István.
P. Thewrewk Emil. 
Guzmics Iszidór. 
Szabó István. 
Reményi Ede. 
Guzmics Iszidór.

« «
Szabó István.
Szabó István. 
Reményi Ede.
P. Thewrewk Emil. 
Szabó István.

« <
Reményi Ede.
Szabó István.
P. Thewrewk Emil.
« « « 
Szabó István.

hol közölte 1

Gör. Vir. 56. 1.

Gór. Vir. 27. 1.
Koszorú 1829. 191.1.
A gör. epigr. 35. 1. 21. sz. 
Koszorú 1829. 185. 1.
Gör. Vir. 8. 1.
Athenaeum 1838. I. 135. és Uj 

M. Muz. 1850/1. I. 391. í. 
Erdélyi Muz. 1814. I. f. 70. 1. 
Bászel : Thukydides beszédei

7. 1.

Gör. Vir. 32. 1.

Theokr. m. 128. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVin. 317. 1.
A gör. epigr. 33. 1.10. sz. 
Theokr. m. 127. 1.

« . « 127. 1.
Gör. Vir. 33. 1.
Gör. Vir. 95. 1.
A gör. epigr. 31. 1. 5. sz.

Gör. Vir. 8. 1.
« « 92. 1.

A gör. epigr. 31. 1. 6. sz.
Gör. Vir. 32. 1.

Gör. Vir. 86. 1.
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Melyik melyik 
könyv számát ki fordította  ? hol közöltél

IX. 647. Reményi Ede. A gör. epigr. 35. 1. 20. sz. 
Magyarország és a Nagyvilág654. Liszka Béla.

1873. 157. 1.
Reményi Ede. A gör. epigr. 44. 1. 5. sz.

683. P. Thewrewk Emil.
713. « « «
715. Fábcliich József. Pindarus stb. 187. 1.

P. Thewrewk Árpád. Debreczeni Közi. 1862. 30. sz.
716. Fábchich József. Pindarus stb. 187. 1.
717. Szabó István. Gör. Vir. 25. 1.
718. P. Thewrewk Emil.
719. Szabó István. Gör. Vir. 25. 1.
720. « « « « 25. 1.
721. L. Cs. Móiicz Bálint, Koszorú 1829. 191. 1.

P. Thewrewk Emil. Anakreon 214. 1.
722. Szabó István. Gör. Vir. 25. 1.

P. Thewrewk Emil. Anakreon 214. 1.
723. « «
724. Szabó István, Gör. Vir. 25. 1.
725. P. Thewrewk Emil.
726. « « «
727. «
728. « « «
729. « « «
730. P. Thewrewk József. «Magyar Nyelvkincsek» 111.1. 

B. Szabó Dávid. Uj mért. vett kül. Versek. 225. 1.
731. P. Thewrewk Emil.
732. Szabó István. Gör. Vir. 25. 1.
733. P. Thewrewk Emil. Anakreon 214. 1.
734. Szabó István. Gör. Vir. 25. 1.
735. P. Thewrewk Emil. Anakreon 214. 1.
736. L—Cs. Móricz Bálint. Koszorú 1829. 191. 1.

Szabó István. Gör. Vir. 25. 1.
737. « « « « 25. 1.
738. « « « « 25. 1.
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Melyik melyik fordította  ?
könyv szórná t
IX. 740. P. Thewrewk Emil. 

745. Szabó István.
749. P. Thewrewk Emil. 
758. « « «
773. « « «
774. « « «
775. «
787. Szabó István.
7P3. « ■«
794. P. Thewrewk Emil.
795. «
796. « « «
797. «
826. Szabó István.

X. 26. «
« ·«

Rem ényi Ede.
27. Szabó István. 

Reményi Ede.
28. Szabó István. 

Reményi Ede.
32. P. Thewrewk Emil.
35. Reményi Ede.
36. « «
37. P. Thewrewk Emil
38. # «  a
39. Reményi Ede;
40. ' « «
51. Szabó István.
52. « «
57.
58. « «
60. « «

« «
65. Reményi Ede.

hol közölte Ì

Gör.Vir. 47. 1.

E. Phil. Közi. X. 232. 1.

Kisf. Társ, Évi. XVIII. 317. 1. 
Gör. Vir. 25. 1.

Gör. Vir. 78. 1.
« « 95. 1.

Kisf. Társ. Évi. XVIII. k. 318·. 1. 
A gör. epigr. 37. 1. 5. sz.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. 318. 1.
A gör. epigr. 37, 1. 6. sz.
Gör. Vir. 75. 1.
A gör. epigr. 37. 1. N. sz.

A gör. epigr. 37. 1. 9. sz.
U. o. 36. 1. 3. sz.

A gör. epigr. 36. 1. 1. sz.
U. o. 2. sz.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. 318. 1. 
Göi·. Vir. 33. 1.
Kisf. Társ. Évk. XVIII. 318. 1.

«  «  «  «  3 1 8 . 1.

Gör. Vir. 88. 1.
Kisf. Társ. Évi. XVIII. 318. 1. 
A gör. epigr. 39 1. 17. sz.

17Görög Anthologia.
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Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította í hol közölte }

X. 66. Reményi Ede. U. o. 44. 1. 6. sz.
Szabó István. Kisf. Társ. Évi. XVIII. 318. L

67. Szabó István. Gör. Vir. 33. 1.
69. ( (  « Kisf. Társ. Évi. XVIII. 319. 1.
72. <( « Gör. Vir. 46. 1.

* ( (  « Kisf. Társ. Évi. XVIII. 319. 1.
74. ( (  « «  «  « « 319. 1.
75. « « «  « «  «  320. 1.
76. í (  <( « « -  « «  320. 1.

* 77. ( (  « « «  « « 320. 1.
84. Reményi Ede. A gör. epigr. 39. 1. 18. sz.
94. Szabó István. Athenaeum 1838. II. f. é. 778.

105. Fináczy Ernő. Egy. Phil. Közi. 1884. 812. 1.
106. P. Thewrewk Emil.
108. Tihamér. Koszorú 1829. 185. 1.

Szabó István. Gör. Vir. 87. 1.
( (  « Kisf. Társ. Évi. XVHI. 321. 1

112. P. Thewrewk Emil. E. Phil. Közi. VII. 1119. 1.
118. Reményi Ede. Budapesti Szemle. 1885. évf.

XI. 3. «  « ( (  ' ( (  « ((

8. «  (( « «  ( (  «

13. Sz* J* Divatcsarnok 1853. 1305. 1.
19. Szabó István. Gör. Vir. 39. 1.

Pécsi István. Egy. Phil. Közi. 1882. 49. 1.
Székács József. Losonczi Phönix II. 98. 1.

43. Szabó István. Koszorú 1830. 160. 1.
P. Thewrewk Árpád. Haza, és Külföld 1885. decz. 1

47. Az Anakreon-forditók. Lásd Anakr. 365. 1.
48. « « « « .« 1.
49. P. Thewrewk Emil. E. Pliil. Közi. V. 333. 1.
51. « « «
53. Reményi Ede. A gör. epigr. 38. 1. 12. sz.

Szabó István. Gör. Vir. 71.1.
54. Édes Gergely Anakreonja 75. 1.

P. Thewrewk Emil. Anakreon 365. 1.
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Melyik
könyv,

mtlyik
szó vná t ki fordította '1

XI. 55. P. Thewrewk Árpád.
56.
C.C)

Reményi Ede.
U i í l

6 8 . Székács József.
Greguss Ágost. 
Liszka Béla.

71.

P. Thewrewk József. 
Reményi Ede.

« <(
76. Sz* J* (Székács)
95. Liszka Béla.

108. P. Thewrewk Emil.
113. Reményi Ede.
121. Sz* J*
138. P. Thewrewk Emil.
159. Sz* J*
161. Reményi Ede.
162. « «
165.
168. Reményi Ede.

, 170. Sz* J*
V 172. Székács József.

176. P. Thewrewk Emil.
178. « <( <(
186. Reményi Ede.

189.

Szabó István. 
Sz* J*

« «
208. Liszka Béla.

il. 214.
Reményi Ede. 
Szabó István.

• Λ5. P. Thewrewk Emil.

hol közölte }

Haza és Külföld 1885. 1. sz. 
Budapesti Szemle 1885. évf.

«. « « « 
Losonczi Phönix II. 98. 1. 
Villanykák XXXI. sz. 
Magyarország és a Nagyvilág 

1874. 157. 1.
, Egy. Phil. Közi. 1882. 630. 1.
A gör. epigr. 45. 1. 10. sz.

« « 45. 1. 9. sz.
Divatcsarnok 1853. 1331. 1. 
Magyarország és a Nagyv. 1874. 

157. 1.

A gör. epigr. 43. 1. 3. sz. 
Divatcsarnok 1853. 1331. 1.

Divatcsarnok 1853. 1331. 1.
A gör. epigr. 45. 1. 8. sz.
U. o. 44. 1. 7. sz.

Budapesti Szemle 1885. évf. 
Divatcsarnok 1853. 1346. 1. 
Athenaeum 1837. 182. 1.

A gör. epigr. 43. 1. 1. sz.
Gör. Vir. 42. 1.
Divatcsarnok 1853. 1346. 1.

« « 1346. 1.
Magyarország és a Nagyv. 1874. 

157. 1.
A gör. epigr. 45. 1. 12. sz.
Gör. Yir. 66. 1.

17
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melyik
számat
226.
235.
250.
252.
255.

257.
264.

277.

281.
282.
287.
307.
aio.
315.
316. 
365. 
370.

376.
381.

382.

387.

389.
391.

ki fordította, ?  hol közölte*

Sz* J* . Divatcsarnok 1853. 1305. 1.
P. Thewrewk Emil.
Szabó István. Athenaeum 1839. II. f. é. 231.1. 
P. Thewrewk Emil.
Szabó István. Gór. Vir. 718. 1.
P. Thewrewk Emil. E. Phil. Közi. V. 228. 1. 
Reményi Ede. A gör. epigr. 43. 1. 2. sz. 
Székács József. Athenaeum 1839. I. f. é. 774. 1.
Liszka Béla. Magyarorsz. és a Nagyv. Is74.

157. 1.
« « Magyarorsz. és a Nagyv. 18/4.

157. 1.
Reményi Ede. A gör. epigr. 45. 1. 11. sz.
L. Cs. Móricz Bálint. Koszorú 1829. 192. 1.
Budapesti Sz. J. Aurora 1833. 301. 1.
P. Thewrewk Emil.
Székács József. Athenaeum. 1839. I. f. é. 774.1. 
Liszka Béla. Magyarorsz. és a Nagyv. 187 4

157. 1.
P. Thewrewk Emil.
Szabó István. Gör. Yir. 9. 1.

« « Koszorú 1830. 144. 1.
Székács József. Uj M. Muz. 1857. I. 169. 1.

« « Divatcsarnok 1853. 1247. 1.
« « Uj M. Muz. 1857. I. 169. 1.
« « « « 169. 1.
« « Divatcsarnok 1853. 1246. 1.
« « « « 1288. 1.
« « Uj M. Muz. 1857. I. 170. 1.

Baróti Szabó Dávid. Uj mértékre vett különb, ver
sek. 222. 1.

Reményi Ede. A gör. epigr. 36. 1. 4. sz. 
Székács József. Uj. M. Muz. 1857. I. 170. 1.

« « Divatcsarnok 1853. 1288. 1.
Liszka Béla. Magyar, és a Nagyv. 1874.157.1.

Melyik
könyv
XI.
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melyik
számai

XI. 396.

398.
401.

408.
414.
421.
425.
430.
431.
432. 

XII. 2.
19.
44.

46.
47.
48.
49.
59.
60.

70.
76.

ki fordította  ϊ

P. Thewrewk Emil. 
Székács József.

« * «
P. Thewrewk Emil. 
Székács József.

« « 
Reményi Ede.
Radó Antal.
P. Thewrewk Emil. 
Székács József.
P. Thewrewk Emil. 
« « «
U « «
(( « H

Szabó István.
P. Thewrewk Emil. 
Szabó István.

P. Thewrewk Emil.

P. Thewrewk Emil. 
P. Thewrewk Emil. 
<\ « «
<< '< «
« « « 

Székács József. 
Deáky Zsigmond. 
Székács József.
P. Thewrewk Emil.

hol közölte !

Kisí. Társ. Év. XXI.
Uj M. Muz. 1857. I. 170. 1. 
Divatcsarnok 1853. 1246. 1.

Uj. M. Muz. 1857. I. 170. 1. 
Divatcsarnok 1853. 1305. 1.
A gór. epigr. 44. 1. 4. sz. 
Görög költők 289. 1.
Kisf. Társ. Évi. XXI. 113. 1. 
Uj. Magy. Muz. 1157. I. 171.1.

Koszorú 1830. 144. 1.

Atheníeum 1839. II. f. é. 23 J. 1. 
Lásd V. 215.
.Anakreon 33. töredékéhez való 

jegyzet.

Athenaeum YI. 1017. 1.

Kisf. Társ. Evk. XV. k. 463. 1. 
Érd. Muz. Vili. 4L 
Nemzeti Almanach 1841. 185. 1.

77. «
86 . « a i

109. P. Thewrewk Emil.
113. « · « «
114. Székács József. Athenaeum 1838. I. f. é. 391. 1.
144. « « Nemzeti Almanach 1841.186.

Melyik
könyv
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Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította  ? *

XII. 154. Székács József.
159. (( ((

* 165. P. Thewrewk Emil.
235. Székács József.
256. P. Thewrewk Emil.

ΧΠΙ. 3. Guzmics Iszidór. 
Reményi Ede.

4. P. Thewrewk Emil.
1 4 . Fináczy Ernő.
26. ' *

(( ((

30, P. Thewrewk Emil.
XIV. 1. P. Thewrewk Emil.

6. P. Thewrewk Emil.
12. ft «  ft
48. (( « <(

71. Reményi Ede.
73. P. Thewrewk Emil.
76. « « «

121. « « ft
126. Szász Károly.

P. Thewrewk Emil.
136. P. Thewrewk Emil.
142. (( « ft

147. P. Thewrewk Emil.
XV. 13.

18. Szabó István.

41. (( «

42. P. Thewrewk Emil.

hol közölte Ì

Nemzeti Almanach 18Í1. 183. 1. 
« « « 186. 1. 

Athenaeum VI. 1016. 1.
Uj M. Muz. 1850 1. I. 122. 1.

Theokr. maradv. 128. 1.
A gör. epigr. 29. 1. 14. sz.

Egy. Phil. Közi. 1884. 812. 1.
« e <t «. 481. 1.

Reform 1874. márcz. 4-én.

A gör. epigr. 37. 1. 7. sz.

Mocnik Számítástan. I. 1876. 
155. 1.

E. Phil. Közi. Pótk. I. 82.

Reform 1874. márcz. 4-én.

Athenaeum 1838. II. f. é. 
778.. 1.

Gör..Vir. 41. 1.
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P L  A N U L E  S -F E L E  A N TH O  LOG IA.

Melyik melyik ki fordította ? hol közölte ?könyv számát

XVI. 1. Szabó István. Gör. Vir. 70. 1.
2. Reményi Ede. A gör. epigr. 23. 1. 4. sz.
3. Fábchicli József. Simonid. 64. sz.
4. Szabó István. Gör. Vir. 18. 1.
δ. Székács József. Uj M. Muz. 1850/1. I. 122. 1.
9. Szabó István. Athenaeum 1838. II. f. é. 778.1.

11. « « Gör. Vir. 83. 1.
P. Thewrewk Emil.

14. Reményi Ede. A gör. epigr. 30. 1. 1. sz.
24. (( « U. o. 23. 1. 2. sz.
25. Szabó István. Gör. Vir. 94. 1.
26. Fábcliich József. Pindarus stb.

Reményi Ede. A gör. epigr. 27. 1. 7. sz.
Fináczy Ernő. Egy. Phil. Közi. 1884. 74. 1.

30. Szabó István. Gör. Vir. 74. 1.
31. P. Thewrewk Emil.
54. Szabó István. Athenaeum 1839. II. f. é. 231. 1.
57. « (( Koszorú 1830. 144. 1.
58. L—CS. Móricz Bálint. Koszorú 1820. 192. 1.
60. Szabó István. Gör. Vir. 27. 1.
68. L—CS. Móricz Bálint. Koszorú 1829. 192. 1.
76. P. Thewrewk Emil.
78. Szabó István. Gör. Vir. 70. 1.
79. P. Thewrewk Emil.
81. Szabó István. Koszorú 1830. 160. 1.

« (f Gör. Vir. 15. 1.
P. Thewrewk Árpád. Dehreczeni Közi. 1862. 30. sz.

- és Haza és Külföld 1885. 
decz. 1.

82. Molnár János. Régi jeles épületek. 581. 1.
88. Szabó István. Gör. Vir. 51. 1.
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Melyik
könyv

melyik
számát ki.fordította  ? h o l  közölte ?

XVI. 89. Szabó István. Gór. Vir. 43. 1.
90. (( · « « « 81. 1.
94. « « « « 62. 1.
97. « « Athenaeum 1839. II. f. é. 70. L

100. Székács József. Athenaeum 1830. I. f. é. 135. 1.
103. Szabó István. Gór. Yir. 42. 1.

Székács József. Athenaeum 1838. I. í. é. 391. és
Uj M. Muz. 1750/1. I. 390. 1.

108. Szabó István. Gór. Vir. 89. 1.
109. Szabó István. Athenaeum. 1839. II. í. é. 178.1.
111. « « Gór. Yir. 13. 1.
113. (( « « « 30. 1.
114. « « « « 10. 1.
117. « (( • « <> 31. 1.
120. (( « « « 65. 1.

L—CS. Móricz Bálint. Koszorú 1829. 192. 1.
129. Kisfaindy Sándor. Kisf. Társ. Évi. XVIII. 210. és

Egy. Phil. Közi. 1877.1. 296.1
Szabó István. Gór. Yir. 6. 1.

135. « « « « 53.1.
136. «  (( « « 19. 1.
137. « (í Athenaeum 1838. II. f. é. 618. 1
143. « « Gór. Vir. 13. 1.
157. P. Thewrewk Emil.
160. Szabó István. Gór. Vir. 48. 1.

Reményi Ede. A gór. epigr. 31. 1. 2. sz.
161. P. Thewrewk Emil.
162. « « ((

165. « H . ((

168. Reményi Ede. A gór. epigr. 31. 1. 3. sz.
Kisfaludy Sándor. Egy. Phil. Közi. I. 1877. 297. L

• és Kisf. Társ. Évi. XVIII. 
212. 1.

170. Szabó István. Gór. Vir. 92. 1.
173. « « « « 27. 1.
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Melyik
könyv

melyik
számát ki fordította  ?

XVI.
174.

Fábcliich József. 
Szabó István.

176. « 44
177. 44 44
178. 44 44
179. Székács József.
194. P. Thewrewk Emil.
200. Szabó István.

hol közölte l .

Pindarus stb. 207. 1. 64. sz. 
Gör. Vir. 80. 1.

« « 90. 1.
■ « « 63. 1.
« « 76. 1.

Uj. M. Muz. 1850/1. I. 390. 1. 

Gör. Yir. 69. 1.

201.

204.
210.
211.
216.
222.
223.

225.
228.
239.
244.
245. 
248.

263.
276.
278.
280.
293.
296.
297.
298.
299.

Vályi Nagy Ferencz. Bion és Moschus idyllumai. Sá- 
ros-Patak. 181 1. 98. 1.

Szabó István. Athenaeum 1839. II. f. ó. 201. L
Fábchich József. Pindarus stb. 206. 1. 58. sz.
P. Thewrewk Emil.
Székács József. 
Szabó István. 
Székács József. 
Szabó István. 
Székács József. 
Szabó István.
P. Thewrewk Emil. 
Szabó István.

« <4
« «

Losonczi Phönix II. 98.
Gör. Yir. 10. 1.
Uj. M. Muz. 1850/1. I. 120. 1. 
Gör. Vir. 14. 1.
Athenaeum 1838. I. f. é. 381. 1. 
Gör. Vir. 7. 1.

Gör. Yir. 39. 1.
« « 50.1.
« « 15. 1.

L—CS. Móricz Bálint. Koszorú 1829. 192. 1.
Székács József. Nemz. Almanach 1842. 296. L 
P. Thewrewk Emil.
<4 44 44
Szabó István. Gör. Vir. 44. 1.
P. Thewrewk Emil.
Szabó István. Gör. Vir. 65. 1.
Reményi Ede. A gör. epigr. 32. 1. 8. sz.
P. Thewrewk Árpád. Haza és Külföld 1885. febr. 1. 
P. Thewrewk Emil.
« 44 «

300. Deáky Zsigmond. (Herder után) Bajza IV. 47. L
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Melyik melyik 
könyv számát
XVI. 301.

302.

304.
306.

ki fordíto ttá  ?

Szabó István.
« «

Deáky Zsigmond. 
Szabó István.

(( ((
P. Thewrewk Emil.

hol közölte ?

Göiv Vir. 29. 1.
« « 16. 1.

(Herder után) Bajza IV. 47. 1. 
Gór. Vir. 66. 1.

« « 73. 1.
Anakreon 37. 1.

307. « (( ((
308. (( (( «
309. . « « «
310. Szabó István.
312. P. Thewrewk Emil.
314. Szabó István.
318. Székács József.
326. Szabó István.

(( «
327. « ((
329. P. Thewrewk Emil.
331. Székács József.
332. Szabó István.
358. (( «
372. « ((
375. « «
377. « «
388. Csokonai Vitéz M.

« « ((

P. Thewrewk Emil. 
Bedőházi János.

« « 1.
« « 1.
« 40. 1.

Gór. Vir. 84. 1.

Gór. Vir. 81. 1.
Kisf. Társ. Évi. XV. k. 463. 1. 
Koszorú 1830. 159. 1.
Gór. Vir. 86. 1.

« « 73. 1.

Uj M. Muz. 1850/1. I. k. 121. 1. 
Gór. Vir. 21. 1.

« « 61. 1.
« « 54. 1.
« « 23. 1.
« « 11. 1.

kiadatlan költeménye gyanánt 
közli F, L. a «Hasznos Mulat
ságok « 1834. I. k. 189.. 1. 

Sokféle. Kiad. Márton József.
1832. 399. 1.

Anakreon 329. 1.
Anakr. dalok. Marosvásárhelyt. 

1886. 77. 1.
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F Ü G G E L É K .

hol közölte ?

Gör. Vir. 95. 1.
Melyik melyik 
könyv számát ki fordította  ?

3. Szabó István.
4. Fábcliich József.
9. Szabó István.

24. ( (  ((

26. P. Tbewrewk Emil.
33. Szabó István.

49.
( (  (( 

«  ((

53. « «
59.
63. P. Tbewrewk Emil. 

Reményi Ede.
73. Fábcliich József.
74. ft ft

Fináczy Ernő. 
Zsoldos Benő.

78. Fábcliich József.
80. Fábcliich József.

Fináczy Ernő.
81. Fábchicli József.
82. « « 
84. Fináczy Ernő.
86. Fábcliich József.

. 87. (( «
88. « ((
89. Fináczy Ernő.
97. Fábchicli József.

P. Thewrewk Emil.

Pindarus stb. 187. 1.
Koszorú 1830. 159. 1.

« « 159. 1.
Reform 1874. márez. 4.
Koszorú 1830. 159. 1.
Kisf. Társ. Évk. XVIII. k. 321.1. 

« « « « « 320.1.
« « « « « 320.1.

Arany Aristophanes I. k. XV. 1. 
A gör. epigr. 34. 1. 13. sz. 
Pindarus stb. 205. 1. 54. sz.

« « 206. 1. 57. sz.
Egy. Pliil. Közi. 1884. 531. 1. 
Thukydides gör. magy. kiad. III. 

89.'l.
Pindarus stb. 204. 1. 51. sz. 
Pindarus stb. 205. 1. 35. (olv.

55.) sz.
Egy. Phil. Közi. 1884. 818.1. 
Pindarus stb. 207. 1. 60. sz.

« « 204. 1. 50. sz.
Egy. Pliil. Közi. 1884. 163. 1. 
Pindarus stb. 204. 1. 52. sz.

« « 206. 1. 56, sz.
« « 207. 1. 61. sz.

Egy. Pliil. Közi. 1884. 184. 1. 
Pindarus stb. 230. 1.
Kisf. Társ. Évi. XXI. 212. 1.

« <* « « 2 1 3 . 1 .9 9 .
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melyik
számát ki fordította  ? hol közölte '!

10ő. P. Thewrewk Emil. Kisí. Társ. Évi. XXI. 213. 1.
112.

142.

168.
189. « «
190. P. Thewrewk Emil.
199. » «
206. « «
245. Zsoldos Benő. Thukydides gör. magy. kiad.

III. 85. 1.

155.
159.

280. P. Thewrewk Emil.
288. « << «
292. Székács József. Nemz. Almanach 1842. 179.1. 
302. P. Thewrewk Emil.
318. Szabó István. Köszöni 1830. 144. 1.
321. P. Thewrewk Emil.
329. '< « «
3o9. « « «
377. Reményi Ede. A gör. epigr. 34. 1. 14. ez.
387. P. Thewrewk Emil.
389. « « « Anakreon 211. lap.

Melyik
könyv
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